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Σημείωμα σύνταξης

Το 6ο και το 7ο τεύχος (Νέα Εποχή) του επιστημονικού περιοδικού Σύγχρονη Κοι-
νωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.) είναι η συνέχεια μιας εκδοτικής 
προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια υπό τη σκέπη του Συμβου-
λευτικού Σταθμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Ακαδημίας των Πολιτών και 
των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λέσβο. Αν 
και στην πορεία άλλαξαν εκδοτικοί οίκοι και κάποια από τα στελέχη του περιοδι-
κού, η αρχική φιλοδοξία υπήρξε και παραμένει η ίδια: Να δοθεί βήμα διαλόγου 
σε ερευνητές και συγγραφείς, ως επί το πλείστον στην ελληνική γλώσσα, χωρίς 
υπερβολικά κόστη, αλλά με έμφαση στη γλωσσική και επιστημονική αρτιότητα. 

Η αγαστή συνεργασία με τις εκδόσεις Τόπος και η αρωγή πολλών πανεπι-
στημιακών καθηγητών έκανε εφικτή την έκδοση των δύο τευχών στη δύσκολη 
συγκυρία του 2020. Στις σελίδες τους φιλοξενούνται άρθρα Ψυχολογίας, Συμβου-
λευτικής, Παιδαγωγικών, Εκπαίδευσης, Τέχνης, Οικονομίας και Διοίκησης. Αν και 
η πληθώρα των γνωστικών αντικειμένων ξενίζει αρκετούς, εντούτοις η φιλοσοφία 
του περιοδικού συνάδει με την πολυφωνία αυτή: Η αναζήτηση της αλήθειας είναι 
διεπιστημονική και η αποτύπωση των επιστημονικών προβληματισμών από κάθε 
τομέα, με τη χρήση κοινής μεθοδολογίας, οδηγεί στην ευχερέστερη κατανόηση 
και ερμηνεία τους. Εξειδικευμένοι τόμοι και αφιερώματα θα εκδοθούν μέσα στο 
2021. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συνεργάτες και κυρίως την επιστημο-
νική και οργανωτική επιτροπή, τους μεταφραστές και επιμελητές κειμένων και 
όλους τους συγγραφείς που συνέβαλαν στη δημιουργία των δύο αυτών τευχών. 

Ο επιστημονικά υπεύθυνος Ευστράτιος Παπάνης, 
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου
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Ενσυναισθηματική επικοινωνία  
ιατρού – ασθενούς: παράγοντας 

ικανοποίησης ασθενών1

Πηνελόπη Αναστασιάδου
Μέλος ΕΔΙΠ, Εργαστήριο Στοματολογίας,  

Tμήμα Οδοντιατρικής, Διδάκτορας ΑΠΘ
Χρήστος Τσιρώνης

Μέλος ΔΕΠ, Αναπληρωτής Καθηγητής,  

Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας, Tμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ
Δημήτριος Ανδρεάδης

Μέλος ΔΕΠ, Επίκουρος Καθηγητής,  

Εργαστήριο Στοματολογίας, Tμήμα Οδοντιατρικής, ΑΠΘ

Περίληψη

Αδιαμφισβήτητα, οι ασθενείς, όταν ταλανίζονται 
από προβλήματα υγείας, αναπτύσσουν παράλλη-
λα τάσεις ανησυχίας, επιζητώντας κατανόηση και 
συμπαράσταση από το ιατρικό προσωπικό. Συνεπώς, 
ο/η ιατρός, εκτός από το σύνολο των επιστημονικών 
γνώσεων και τις συνακόλουθες δεξιότητες, οφείλει 
να κατανοεί την ανθρώπινη φύση, διατηρώντας 
άριστη επικοινωνιακή σχέση με τους ασθενείς του. 
Η σημασία μιας αμοιβαία καλής σχέσης ιατρού – ασθενούς είναι αναγκαίο να 
μην παραβλέπεται, καθώς μια αποτελεσματική θεραπεία εξαρτάται άμεσα από 
τον βαθμό της ποιότητας της εν λόγω σχέσης. Η ανωτέρω θεωρία κομίζει στο 

1. Η παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα διατμηματικής διδακτορικής διατριβής. 

Λέξεις κλειδιά
σχέση ιατρού – 
ασθενούς, παροχές 
υγείας, επικοινωνία, 
ενσυναίσθηση, 
εκπαίδευση
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προσκήνιο του κοινωνικού διαλόγου προτάσεις ώστε: α) να ενσωματωθεί πλη-
ρέστερα ο παράγοντας της ενσυναίσθησης στις παρούσες παροχές υγείας, β) να 
διατυπωθούν προτάσεις για την εκπαίδευση των φοιτητών υγείας στην ενσυναι-
σθηματική επικοινωνία ιατρού – ασθενούς. Η επικοινωνία αυτή, ως δείκτης της 
ανθρωποκεντρικής φροντίδας, δύναται να συνεισφέρει στη διαδραστική επικοι-
νωνία ιατρού – ασθενούς, προσφέροντας, αφενός, ποικιλόμορφα οφέλη για την 
πορεία της υγείας των ασθενών και αφετέρου, περαιτέρω ικανοποίησή τους από 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. 

Abstract

Undoubtedly, when suffering, patients have a tendency 
to develop anxiety, seeking understanding and support 
from the medical staff. Therefore, in addition to 
scientific knowledge the physician should also have 
the following skills as well: an understanding of human 
nature and excellent communication relationships 
with his/her patients. The significance of a mutually 
beneficial physician-patient relationship should not 
be overlooked, as effective treatment directly depends 
on the quality of such relationship. The above theory 
puts the spotlight on social dialogue proposals, aiming at the following: (a) the 
factor of empathy to be fully integrated into the current health benefits, and (b) 
proposals to be made on training health students in physician-patient empathic 
communication. Such communication, as an indicator of anthropocentric care, can 
greatly contribute to interactive physician-patient communication, ensuring on the 
one hand several benefits for the patient’s course of health and, on the other, their 
further satisfaction with the health services provided.

1. Εισαγωγή

Στον τομέα της επικοινωνίας/σχέσης ιατρού – ασθενούς συμπεριλαμβάνονται 
οι έμπρακτες έννοιες της ικανοποίησης ή της δυσαρέσκειας του ασθενούς. Η 
εκδήλωση πιθανούς δυσαρέσκειας προς τον ιατρό αποτελεί μια πραγματικό-
τητα, η οποία απασχολεί τις επιστημονικές έρευνες εδώ και αρκετές δεκαετίες. 
Καταγεγραμμένες μελέτες ανέδειξαν ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως ότι σχεδόν τα 

Keywords
doctor-patient 
relationship, 
healthcare 
provision, 
communication, 
empathy, education



ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΤΡΟΥ – ΑΣΘΕΝΟΥΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 11

δύο τρίτα των ασθενών που συμμετείχαν σε συνεντεύξεις δήλωσαν πως είτε ο 
ιατρός δεν επέδειξε τον ανάλογο σεβασμό απέναντί τους, είτε υπήρχε ασάφεια 
στην επικοινωνία, είτε ότι οι ιατροί δεν έδειχναν ιδιαίτερη διάθεση να απαντή-
σουν στα ερωτήματά τους, χρησιμοποιώντας ιατρική ορολογία χωρίς επεξήγηση. 
Τέλος, κάποιοι υποστήριξαν ότι δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουν 
ενεργά σε λήψη κλινικών αποφάσεων, καθώς και ότι ο χρόνος που αφιέρωσαν 
σε αυτούς ήταν λιγοστός, ενώ συχνά υπήρχε πολύωρη αναμονή για την ιατρική 
επίσκεψη (Λιονής, Πιτέλου, 2015). Επιπλέον, καταγράφηκαν περιπτώσεις στις 
οποίες οι ασθενείς διέκοψαν για ορισμένο χρονικό διάστημα τις ιατρικές επισκέ-
ψεις, με πιθανό αντίκτυπο στην πορεία της υγείας τους, διότι δυσαρεστήθηκαν, 
μεταξύ άλλων, από τη στάση και τη συμπεριφορά των ιατρών τους. Την παραπά-
νω συνολική δυσαρέσκεια έρχονται να αποτυπώσουν ποικίλα δημοσιεύματα του 
ελληνικού και ξένου Τύπου, τα οποία καταγράφουν το παράπονο των ασθενών 
γι’ αυτές τις στάσεις και συμπεριφορές (Βαργιάμη, Γούλα, 2017: 108). 

Στον αντίποδα, έρχονται τα καταγεγραμμένα στοιχεία που ικανοποιούν τους 
ασθενείς, όπως είναι: η χρησιμοποίηση απλού και κατανοητού λόγου, ο σεβα-
σμός, η ευγένεια, η άνεση χρόνου κατά την ιατρική επίσκεψη, οι σαφείς οδηγίες 
του ιατρού, η δημιουργία φιλικού και θερμού κλίματος, οι επαρκείς εξηγήσεις 
σχετικά με τη διάγνωση και την πορεία της ασθένειας, καθώς και η επιμελής 
ακρόαση των ανησυχιών και των προσδοκιών των ασθενών. Ορισμένοι ερευνη-
τές κατέγραψαν ότι οι προσδοκίες των ασθενών δύνανται να καλυφθούν, όταν ο 
ασθενής αντιμετωπίζεται ως ανθρώπινο πρόσωπο και όχι ως ιατρικό πρόβλημα 
ή περιστατικό. Η ενσυναίσθηση (empathy), ως μία από τις διαστάσεις της συμπο-
νετικής φροντίδας (compassionate care) και ως δείκτης του ασθενο-κεντρικού 
μοντέλου (patient-centered care), δίνει έμφαση στη διαπροσωπική φροντίδα 
των ασθενών (interpersonal care) και ιδιαίτερη βαρύτητα στις αξίες, τις προσ-
δοκίες και τις επιθυμίες τους. Τονίζεται δε ότι η ανωτέρω φροντίδα αποτελεί την 
προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας ουσιαστικής και αποτελεσματικής σχέσης 
και επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών (Λιονής, Πιτέλου, 2015).

Σημειώνεται παράλληλα ότι ενώ σε ερευνητικές μελέτες καταγράφονται οι 
συγκεκριμένες προσδοκίες των ασθενών από την ιατρική συνάντηση, εντούτοις 
το ιατρικό προσωπικό σε ορισμένες περιπτώσεις δεν γνωρίζει ή δεν μεριμνά 
γι’ αυτές, με συνέπεια: α) την απώλεια της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του 
ιατρού, β) τη μη ικανοποίηση των ασθενών από τη συμπεριφορά του ιατρού και 
γ) τη μη ικανοποίηση των ασθενών από το σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας 
(Κουτσοσίμου, 2007: 186-188).

Όσον αφορά τις ανωτέρω ερευνητικές εργασίες, τονίζεται ότι η καταγραφή 
του αυξημένου βαθμού ικανοποίησης των ασθενών συνδέεται με ποικίλα οφέ-
λη, όπως: 1. Με τη θετική ανταπόκριση των ασθενών στη θεραπεία (συμμόρφω-
ση προς τις θεραπευτικές οδηγίες). 2. Με την ταχύτερη ανάρρωση και τη συνα-
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κόλουθη μείωση του χρόνου νοσηλείας (Αντεριώτη, Αντωνίου, 2014). 3. Με τη 
μείωση του άγχους των ασθενών (Shrivastava et al., 2014). 4. Με τη βελτίωση 
της κατάστασης της υγείας των ασθενών (υποχώρηση συμπτωμάτων και καλύ-
τερο έλεγχο χρόνιου νοσήματος). 5. Με τη μείωση του ποσοστού καταγγελιών 
λόγω ιατρικών λαθών (Τσίμτσιου, 2006). 6. Με την ενίσχυση του ηθικού και την 
επιβράβευση του προσωπικού των μονάδων υγείας (Αλετράς κ.ά., 2009). 7. Με 
την περαιτέρω βελτίωση, οργάνωση (Collins, O’Cathain, 2013) και αξιολόγηση 
της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και σαφώς με την αύξηση της ικανοποίη-
σης των ασθενών από τις μονάδες παροχής υγείας. Αναμφισβήτητα, υπέρ αυτής 
της ικανοποίησης συμβάλλει και ο παράγοντας της επικοινωνίας. 

2. Το επικοινωνιακό πλαίσιο ιατρού – ασθενούς: 
συνεργασίες και συγκρούσεις

Με τον όρο επικοινωνία δηλώνεται η διαδικασία κατά την οποία ανάμεσα σε 
ένα ή περισσότερα άτομα μεταφέρονται και μεταδίδονται μηνύματα. Τα εν λόγω 
μηνύματα, ως κανάλια λεκτικής επικοινωνίας, μεταδίδονται μέσω της καθομιλου-
μένης γλώσσας. Η ικανότητα της επικοινωνίας θεωρείται μία από τις πιο σημα-
ντικές συνιστώσες της κοινωνικής συμπεριφοράς, ενώ αποτελεί τον παράγοντα 
ο οποίος κατατάσσει σε ανώτερο επίπεδο νοημοσύνης τον άνθρωπο από τα ζώα. 
Καθώς η επικοινωνία φέρει κοινωνικοπολιτισμικό χαρακτήρα, ανιχνεύεται σε 
κάθε ανθρώπινη επαφή, εξυπηρετώντας τη διευθέτηση των κοινωνικών σχέσεων, 
τη μετάδοση της κοινωνικής παράδοσης, του πολιτισμού, των ηθών και εθίμων 
κ.ά. Επιπλέον δε, η επικοινωνία, ως μέρος της δυναμικής πορείας μιας κοινω-
νίας, συνδέει άρρηκτα τις ανθρώπινες σχέσεις, διευκολύνοντας την κοινωνική 
συνοχή και τη συνεργασία (Λιονής, Πιτέλου, 2015).

Σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες, η ποιότητα της ιατρικής πρακτικής εξαρτάται 
από την καλή επικοινωνία μεταξύ ιατρού – ασθενούς. Πιο συγκεκριμένα, η ανω-
τέρω επικοινωνία βοηθάει στην καλύτερη έκβαση της θεραπείας και ουσιαστικά 
στη θετικότερη πορεία της υγείας των ασθενών. Ως αποτελεσματική επικοινωνία 
αναφέρεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ιατρικού προσωπικού και θερα-
πευομένων, κατά την οποία το μήνυμα της επικοινωνίας γίνεται κατανοητό και 
από τις δύο πλευρές. Βεβαίως, μία άριστη επικοινωνία, μεταξύ άλλων, οφείλει να 
συμπεριλαμβάνει την επιμελή ακρόαση, όπως και τη συλλογή ιατρικών πληροφο-
ριών που αφορούν το ιατρικό ιστορικό του/της ασθενούς (Matusitz, Spear, 2014).

Ωστόσο, οι ασθενείς δηλώνουν με μορφή παραπόνου ότι οι ιατροί παραλείπουν 
να τους ακούσουν με επιμέλεια και προσοχή. Βεβαίως, οι ασθενείς, βιώνοντας 
οι ίδιοι την εμπειρία της νόσου, είναι σε θέση να δώσουν ποικίλες πληροφο-
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ρίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους, όπως: χρονική περίοδο έναρξης 
συμπτωμάτων, σημείο ή σημεία εμφάνισης πόνου, μορφή πόνου κ.ά. Συνεπώς, η 
προσεκτική ακρόαση προσφέρει τη δυνατότητα μελέτης των εμπειρικών δεδομέ-
νων και θέτει στέρεες βάσεις για τον προσδιορισμό και τη διάγνωση της νόσου. 
Επιπλέον, η συνιστώσα της ακρόασης, ως έμπρακτη απόδειξη σεβασμού του/της 
ασθενούς, δύναται να οικοδομήσει μία σχέση η οποία θα χαρακτηρίζεται από την 
αμοιβαία συμμετοχή. Στo πλαίσιo αυτής της συμμετοχής εντάσσεται η υποβοή-
θηση των ασθενών να θέτουν διευκρινιστικού τύπου ερωτήσεις. Αποτελεί γεγο-
νός ότι όταν ο/η ασθενής θέτει ερωτήματα στον/στη γιατρό, είναι σε θέση: α) να 
προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τη σωματική του/της κατάσταση, β) να 
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη φροντίδα της υγείας του/της, γ) να βρίσκεται σε 
επαγρύπνηση, εκφράζοντας απορίες και ερωτήματα, ώστε η λήψη των ιατρικών 
αποφάσεων να είναι με τη σύμφωνη γνώμη και την ενεργό συμβολή του/της. 
Άλλωστε, έχει αποδειχθεί ότι οι ασθενείς που διεκδικούν καλύτερη ενημέρωση 
λαμβάνουν μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών από τον ιατρό τους (DiMatteo, Martin 
2011: 153-154). 

Βεβαίως, στη σχέση ιατρού – ασθενούς καταγράφονται και επικοινωνιακές 
«συγκρούσεις», οι οποίες πηγάζουν από ποικίλους παράγοντες, όπως: α) η μηχα-
νική ακρόαση του ασθενούς λόγω κούρασης, β) η αγνόηση των απόψεων και των 
επιθυμιών του/της ασθενούς, ως μια εκδήλωση αυταρχισμού του ιατρού προς τον/
την ασθενή, γ) η αποφυγή συζήτησης των δυσάρεστων σκέψεων του/της ασθε-
νούς ή η μη αναγνώριση των συναισθημάτων του/της, δ) η εκδήλωση απειλής ή 
προειδοποίησης για έλεγχο της συμπεριφοράς εκ μέρους του/της ασθενούς, ε) η 
άσκηση κριτικής προς τον/την ασθενή, ειδικότερα όταν συνοδεύεται από αρνη-
τικούς χαρακτηρισμούς, ζ) η ρητορική του κηρύγματος και της ηθικολογίας, η 
οποία έχει στόχο να καθοδηγήσει τον/την ασθενή στο πώς θα συμπεριφέρεται, 
θα σκέπτεται ή θα νιώθει, η) η εκδήλωση ανυπομονησίας από τον ιατρό, δηλω-
τική ότι ο/η ασθενής τον καθυστερεί από άλλα καθήκοντά του, θ) η προσπάθεια 
του ιατρού να αποφύγει τη συζήτηση και ι) η αδυναμία του ιατρού να μπει στη 
θέση του/της ασθενούς, προκειμένου να κατανοήσει τις ανησυχίες του/της, έστω 
και εάν αυτές μπορεί να είναι ασήμαντες (Κουνάρη-Κωλέτση, Χωματά, Μαμάη, 
2007: 201-202). 

3. Επικοινωνία και ο ρόλος της ενσυναίσθησης

Αποτελεί γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ποικίλοι τομείς 
της ιατρικής επιστήμης σημειώνουν πρόοδο. Η εν λόγω πρόοδος, σε συνδυασμό 
με την αξιοποίηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων και τις πρόσφατες εξελί-



TΕΥΧΟΣ 7  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.14

ξεις της φαρμακολογίας, προσφέρει στους ασθενείς ελπίδες αναβάθμισης της 
ποιότητας της ζωής τους. Ωστόσο, σοβαρές ασθένειες, σωματικοί τραυματισμοί 
ή βλάβες είθισται να συνοδεύονται από έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, 
όπως είναι ο πόνος, η απογοήτευση, η απειλή, η σύγχυση, η θλίψη, ο φόβος, η 
ανησυχία κ.ά. Γίνεται κατανοητό ότι οι ποικίλες αυτές συναισθηματικές διακυμάν-
σεις των ασθενών δεν δύνανται πάντοτε να ελεγχθούν από τα προαναφερόμενα 
επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης. Σε αυτό το σημείο, καταλυτικό ρόλο μπορεί 
να διαδραματίσει ο επαγγελματίας της υγείας, ο οποίος σε πρώτη φάση μπορεί 
να κατανοήσει τα συναισθήματα του/της ασθενούς. Βεβαίως, για να εισέλθει σε 
αυτήν τη διαδικασία, θα πρέπει να «βιώσει» πλήρως την περιπέτεια υγείας του 
ατόμου που ασθενεί. Αυτή η διαδικασία ωστόσο είναι ανέφικτη, καθότι ο κάθε 
άνθρωπος, ως μοναδικό σύνολο προσωπικών χαρακτηριστικών, βιώνει μια εξα-
τομικευμένη κατάσταση, την οποία δεν μπορεί να ζήσει κανένας άλλος. Ωστόσο, 
μπορούν να γίνουν βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση μέσω της διαδικασίας 
της ενσυναίσθησης (DiMatteo, Martin, 2011: 180-182).

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται απαραίτητο να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ των 
εννοιών ενσυναίσθησης, συμπάθειας και συμπόνιας, οι οποίες (Hojat, 2016) δεν 
ταυτίζονται απόλυτα μεταξύ τους. Η συμπάθεια (sympathy) δηλώνει την έγνοια, 
τη λύπη, τον οίκτο, δηλαδή τη συμμετοχή ενός ατόμου στην ψυχική κατάσταση 
αυτού που υποφέρει, ενώ η ενσυναίσθηση (empathy) δηλώνει την προσπάθεια 
κατανόησης των συναισθημάτων και των καταστάσεων που αντιμετωπίζει ο 
άλλος (DiMatteo, Martin, 2011: 183). Η συμπόνια (compassion), από την άλλη, 
δηλώνει την επίγνωση των καταστάσεων, παράλληλα με την επιθυμία για βοή-
θεια και ανακούφιση του/της ασθενούς, ενώ ως σύνθετη έννοια εμπεριέχει τις 
ανωτέρω αξίες της συμπάθειας (sympathy) και της ενσυναίσθησης (empathy), 
αλλά και του σεβασμού (Λιονής, Πιτέλου, 2015). 

Η ενσυναίσθηση ως όρος πρωτοεμφανίστηκε το 1909 σε βιβλιογραφία του 
τομέα της ψυχολογίας. Ο εν λόγω όρος μεταφράστηκε από τη γερμανική λέξη 
“einfühlung’’, η οποία δήλωνε το συναίσθημα ή την ικανότητα της κατανόησης/
αντίληψης των προσωπικών εμπειριών των ανθρώπων (Scott, 2011). Ο προ-
αναφερθείς όρος περιγράφηκε και αναλύθηκε από τον ψυχολόγο Carl Rogers, 
ενώ ο ίδιος όρος δύναται εύκολα να αξιοποιηθεί και στη σχέση μεταξύ ιατρού 
– ασθενούς. Ο Rogers τόνισε ότι η ενσυναίσθηση αφορά κυρίως την έκφραση 
ευαισθησίας στα διακυμαινόμενα συναισθήματα των συνανθρώπων. Ως έκφραση 
ευαισθησίας, κατά βάση δηλώνεται ως η διαδικασία «βίωσης» των προσωπικών 
καταστάσεων των ασθενών, αλλά και ως η διαδικασία «θέασης» των ανωτέρω 
καταστάσεων μέσα από τα μάτια των άλλων ανθρώπων. Βεβαίως, η ενσυναίσθηση 
προϋποθέτει: α) την αποφυγή άσκησης κριτικής στα συναισθήματα του άλλου, β) 
την προσπάθεια για ορθή αναγνώριση του μηνύματος που προσπαθεί να επικοι-
νωνήσει ο ασθενής, γ) την ανταπόκριση σε αυτά τα μηνύματα του/της ασθενούς 
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και δ) την εκδήλωση συμπεριφοράς, η οποία να εμπνέει στον/στην ασθενή το 
αίσθημα της ασφάλειας και της άνεσης. 

Βεβαίως, αποτελεί γεγονός ότι δεν διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι και στον ίδιο 
βαθμό την ικανότητα να κατανοούν τη θέση του άλλου. Ωστόσο, η εν λόγω ικα-
νότητα μπορεί να προέλθει από τον παράγοντα της ενσυναίσθησης, ο οποίος 
αποτελεί επικοινωνιακή δεξιότητα με ποικίλες συνιστώσες (DiMatteo, Martin, 
2011: 183). Η πρώτη συνιστώσα αφορά τη γνωστική διάσταση της ενσυναίσθησης, 
η οποία περιλαμβάνει: α) την κατανόηση της εμπειρίας, της ανησυχίας και των 
προοπτικών του ασθενούς, β) την ικανότητα μετάδοσης αυτής της κατανόησης 
προς τον ασθενή και γ) την ικανότητα να επικοινωνεί την πρόθεση για βοήθεια 
προς τον ασθενή (Hojat, 2016). Η δεύτερη συνιστώσα αναφέρεται στη συναισθη-
ματική διάσταση της ενσυναίσθησης, η οποία αφορά την ένδειξη ευαισθησίας 
για την περιπέτεια υγείας του/της ασθενούς, όπως και την επιμελή ακρόαση της 
προσωπικής εμπειρίας του/της. Ενώ η τρίτη συνιστώσα αφορά την επικοινωνιακή 
διάσταση, σύμφωνα με την οποία ο επαγγελματίας υγείας μεταβιβάζει στον ασθε-
νή το μήνυμα ότι γνωρίζει και κατανοεί τα γεγονότα, αντιλαμβάνεται με ακρίβεια 
όσα αισθάνεται αυτός και ότι συνάμα τα λαμβάνει όλα σοβαρά υπόψη (DiMatteo, 
Martin, 2011: 184). H τέταρτη και τελευταία συνιστώσα αναφέρεται στην ηθική 
διάσταση της ενσυναίσθησης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, η ενεργοποίηση του 
αλτρουισμού και των ανιδιοτελών κινήτρων καθιστά περισσότερο πιθανόν το 
ενδεχόμενο ένα άτομο να προσφέρει γνήσια συμπαράσταση και βοήθεια προς 
τους άλλους (Scott, 2011) . 

Όσον αφορά τον τομέα υπηρεσιών υγείας, η διάσταση της ενσυναίσθησης (και 
συνεπώς και της συμπόνιας) θεωρείται ωφέλιμη και βασικό συστατικό της σχέσης 
ιατρού – ασθενούς, στο πλαίσιο μιας ολιστικής ιατρικής φροντίδας εστια σμένης 
στον ασθενή (ανθρωποκεντρική φροντίδα/patient – center care). Η εν λόγω φρο-
ντίδα αναφέρεται στην προσφορά υπηρεσιών υγείας, οι οποίες θα συντάσσονται: 
α) με την κάλυψη των εκφρασμένων αναγκών του ασθενούς, β) με τον σεβασμό 
στο πρόσωπό του, γ) με τη διασφάλιση της αξιοπρέπειάς του, δ) με τις προσδοκίες 
και τις αξίες του. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια ιατρική φροντίδα θεμελιωμένη 
από παλιά, η οποία επιστρέφει ενσωματώνοντας παραδοσιακές αξίες και διαστά-
σεις και η οποία ωστόσο δεν συγκεντρώνει το ενδιαφέρον που της αρμόζει στον 
ελλαδικό χώρο. Βεβαίως, η ανωτέρω φροντίδα απαιτεί εξειδίκευση και γενική 
εκπαίδευση των φροντιστών υγείας, στοιχείο το οποίο απουσιάζει από τα προ-
γράμματα σπουδών των περισσότερων χωρών (Λιονής, Πιτέλου, 2015). 

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο γίνεται συζήτηση για το εάν η συμπόνια/compassion 
(και συνεπώς η διάσταση της ενσυναίσθησης-empathy) μπορεί να διδαχθεί, καθώς 
αυτή έχει σαφείς επιπτώσεις στην ποιότητα της περίθαλψης και στα αποτελέσματα 
που έχει στην υγεία των ασθενών. Σε ποιον βαθμό άραγε οι φοιτητές των ιατρο-
νοσηλευτικών επιστημών μπορούν να έρθουν πιο κοντά με τις απαραίτητες δεξιό-
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τητες για συμπονετική φροντίδα (compassionate care); Οι ειδικοί επισημαίνουν 
ότι η επίμαχη φροντίδα μπορεί να καλλιεργηθεί μέσω των ποικίλων διαύλων, 
όπως είναι αυτοί της τέχνης, των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Οι 
παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας ίσως δεν είναι οι πλέον κατάλληλες, για να 
διδάξουν τη συμπονετική φροντίδα. Σε αυτήν τη διδασκαλία μπορούν να συνει-
σφέρουν ποικίλες, καινοτόμες και διαδραστικές τεχνικές, όπως τα σεμινάρια, οι 
ομάδες συζήτησης, η τεχνική του role modelling, η χρήση ταινιών, το θέατρο, η 
τέχνη και η λογοτεχνία. Οι παραπάνω τεχνικές δύνανται να προσεγγίσουν τις 
ανθρώπινες και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των υπηρεσιών υγείας, με την επίτευξη 
ομαδικής δουλειάς, την επίσκεψη των φοιτητών υγείας σε σπίτια ασθενών, ώστε 
να κατανοήσουν βαθύτερα τι βιώνει ο ασθενής και η οικογένειά του. Ταυτόχρονα 
όμως, τις ανωτέρω βασικές ανάγκες των ασθενών δυσχεραίνουν ποικίλα ζητή-
ματα, όπως: η πραγματικότητα ενός κόσμου που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, η 
οικονομική κρίση, η πίεση που ασκείται στον επαγγελματικό χρόνο που διαθέτει 
το υγειονομικό προσωπικό, τα θέματα των οργανωτικών δομών και τα ζητήματα 
των διαθέσιμων πόρων. Ωστόσο, η εφαρμογή συμπονετικής φροντίδας προς τους 
ασθενείς καθίσταται στις μέρες μας πιο κρίσιμη από ποτέ, ιδιαιτέρως σε χώρες 
όπως η Ελλάδα, όπου η οικονομική κρίση έχει κάνει αισθητή την παρουσία της 
στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας. Βεβαίως, το εύλογο ερώ-
τημα που προκύπτει είναι: με ποιους τρόπους η συμπονετική φροντίδα μπορεί να 
διατηρηθεί μακροπρόθεσμα; (Shea, Lionis, 2010). Μερικοί τρόποι για τη μακρο-
πρόθεσμη διασφάλιση της εν λόγω φροντίδας είναι: 1) η αλλαγή οργανωσιακής 
κουλτούρας (π.χ. πρότυπα/κανόνες συμπεριφοράς, κώδικες ηθικής, πεποιθήσεις, 
αξίες, στάσεις) (Παρασκευά, 2009: 10), 2) η εποικοδομητική ανταλλαγή εμπει-
ριών τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, 3) η ανταλλαγή εμπειριών και 
συναισθημάτων μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, 4) η εισαγωγή καινοτόμων 
και πιλοτικών προγραμμάτων εφαρμογής και 5) η λήψη μέτρων για την πρόλη-
ψη του άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης (Λιονής, Πιτέλου, 2015).

Επί του παρόντος, μια ιατρική ομάδα στη Νέα Ζηλανδία (Compassion in 
Healthcare Trust in New Zealand) καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να 
δημιουργήσει μια παγκόσμιας εμβέλειας χαρτογράφηση στην παροχή συμπονε-
τικής φροντίδας. Η χαρτογράφηση, με τη μορφή της καταγραφής των απόψε-
ων και των εμπειριών σε διεθνές επίπεδο, μπορεί να βοηθήσει στην κατάρτιση 
του προσωπικού υγείας σχετικά με την εν λόγω φροντίδα. Τονίζεται ότι η υπέρ-
βαση των φραγμών για την εφαρμογή της συμπονετικής φροντίδας θεωρείται 
σημαντική, καθώς έχει σαφείς θετικές επιπτώσεις στην περίθαλψη και τα απο-
τελέσματα θεραπείας των ασθενών. Επιπλέον, συζητήσεις για τη συμπονετική 
φροντίδα διεξάγονται μεταξύ ερευνητών και ακαδημαϊκών των Πανεπιστημίων 
του Greenwich/UK και του Πανεπιστημίου της Κρήτης, γεγονός που δύναται να 
ανοίξει νέα μονοπάτια γνώσης, αλλά και ανταλλαγής εμπειριών (Shea, Lionis, 
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2010). Επιπλέον, τονίζεται ότι και στο Τμήμα της Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
των Ιωαννίνων διδάσκεται ως επιλεγόμενο μάθημα «Η ενσυναίσθηση στη σχέση 
γιατρού – ασθενούς».2

4. Ενσυναισθηματική επικοινωνία και «θεραπευτική 
συμμαχία»

Τα επαγγέλματα υγείας, παρόλο που προσφέρουν επιβράβευση και ικανοποίηση, 
εντούτοις δημιουργούν αυξημένο εργασιακό άγχος, ενώ συχνά, λόγω φόρτου εργα-
σίας, περιορίζουν τη δυνατότητα παρουσίας του υποκειμένου στις κοινωνικές και 
οικογενειακές εκδηλώσεις. Μελέτες τονίζουν ότι τα επαγγέλματα αυτά είναι ευάλωτα 
σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα, σε διαζύγια, σε κατάχρηση ουσιών ακόμα και σε 
αυτοκτονικές τάσεις. Επιπλέον, συχνά οι επαγγελματίες υγείας δεν εφαρμόζουν τις 
οδηγίες που οι ίδιοι δίνουν στους ασθενείς τους, ενώ μερικές φορές, όταν καταστεί 
ανάγκη, διστάζουν να αναζητήσουν για τον εαυτό τους ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, 
έχει καταγραφεί ότι η έκφραση της ενσυναίσθησης στη σχέση ιατρού – ασθενούς 
μπορεί να λειτουργήσει ως η «ασπίδα» του ιατρού κατά του επαγγελματικού στρες, 
καθώς και ως ένας πιθανός παράγοντας ευτυχίας (Hojat, 2016). 

Βεβαίως, τονίζεται ότι η έκφραση της ενσυναίσθησης από το ιατρικό προσωπικό 
μπορεί να ασκήσει ευεργετική επίδραση και στη θεραπεία του ασθενούς (DiMatteo, 
Martin, 2011: 184). Η προαναφερθείσα διατύπωση βασίζεται στις ακόλουθες θεω-
ρητικές αποτυπώσεις: 1) Ο ασθενής βλέπει στο πρόσωπο του ενσυναισθηματικού 
ιατρού τον αξιόπιστο «σύμμαχο», το ωφέλιμο μέλος του κοινωνικού συστήματος 
πρόνοιας, το οποίο προσομοιάζει με τον σοφό-προστατευτικό γονιό. Συνεπώς, 
εδραιώ νεται η εμπιστοσύνη, η διατύπωση της αλήθειας εκ μέρους του ασθενούς 
για την υγεία του, η ακριβής καταγραφή του ιατρικού ιστορικού, με συνεπακόλουθο 
την αύξηση των πιθανοτήτων ακριβούς ιατρικής διάγνωσης. 2) Οι ενσυναισθημα-
τικές συνιστώσες του ιατρού, όπως είναι: α) η προθυμία για προσεκτική ακρόαση, 
β) η χρονική διάρκεια που παραμένει με τον/την ασθενή του, γ) η εύκολη προσβα-
σιμότητά του, εάν καταστεί ανάγκη, δ) η εδραίωση θερμού κλίματος και σεβασμού, 
ε) ο τόνος της φωνής (Hojat, 2016), ζ) η αίσθηση φροντίδας και η εκδήλωση πραγ-
ματικού ενδιαφέροντος, εκτίμησης και υπομονής, η) οι καλοί τρόποι και η οπτική 
επικοινωνία, θ) η προσεκτική ακρόαση των φόβων, των αγωνιών, των ανησυχιών 
και των προβληματισμών του/της ασθενούς (Λιονής, Πιτέλου, 2015), ι) η εκδήλωση 

2. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος, συγκεκριμένα, διαβάζουμε: «Η σημασία των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων (…). Ενσυναίσθηση κατά την προσωποκεντρική προσέγγιση». Βλ. «Η ενσυναίσθηση στη 
σχέση γιατρού – ασθενούς». 
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ευαισθησίας για τη συναισθηματική κατάσταση του ασθενούς, οδηγούν στην επιθυ-
μία του τελευταίου να επιστρέψει στον/στην ιατρό του. Η επίσκεψη στον ίδιο ιατρό 
θέτει τις βάσεις για μία εποικοδομητική σχέση ιατρού – ασθενούς, ενώ συμβάλλει 
στην ικανοποίηση του ασθενούς, στην επαρκή καταγραφή των προβλημάτων υγεί-
ας, στην ενίσχυση της συμμόρφωσής του τόσο στη θεραπευτική διαδικασία όσο και 
στα προγραμματισμένα ραντεβού και συνεπώς στη βελτίωση της υγείας του. 3) H 
ενσυναισθηματική κατανόηση από τον ιατρό του πόνου και της ταλαιπωρίας του 
ασθενούς εδραιώνει ένα εξειδικευμένο σύστημα κοινωνικής στήριξης. Το εν λόγω 
σύστημα, ως ένα είδος ανθρώπινης διασυνδεσιμότητας, ενισχύει τις διαπροσω-
πικές σχέσεις συνεργασίας (Hojat, 2016), συμβάλλει στη μείωση του άγχους (π.χ. 
προεγχειρητικού) και οδηγεί σε γρηγορότερη ανάρρωση, καλύτερη διαχείριση των 
χρόνιων νοσημάτων (Λιονής, Πιτέλου, 2015) και με τον τρόπο αυτό σε θετικά απο-
τελέσματα για την υγεία του/της ασθενούς (Hojat, 2016).

5. Συμπεράσματα – Συζήτηση

Η ζωτική και θεραπευτική σημασία της επικοινωνίας ιατρού – ασθενούς τονίζεται 
ήδη από την εποχή της ιπποκρατικής ιατρικής. Μετά τον Β́  Παγκόσμιο Πόλεμο, 
η Ευρώπη και η Αμερική συντάσσονται με την ίδια ιδεολογική αντίληψη. Όσον 
αφορά την Ελλάδα, σημειώνεται ότι οι ποικίλες αλλαγές στην κοινωνική οργά-
νωση της χώρας, όπως: 1. Η μετακύληση της άσκησης της ιατρικής εργασίας από 
την ύπαιθρο και την κατ’ οίκον εξέταση του ασθενούς στην πόλη και το ιατρείο 
ή το νοσοκομείο, 2. η τεχνολογική εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, 3. η υπερεξει-
δίκευση των ιατρικών ειδικοτήτων και 4. η υπέρμετρη χρήση της διαγνωστικής 
τεχνολογίας, επηρέασαν την ποιότητα της επικοινωνίας ιατρού – ασθενούς, μετα-
τρέποντάς την σε απρόσωπη και μηχανοποιημένη.

Βεβαίως, για την καλύτερη ποιότητα της εν λόγω επικοινωνίας ο ιατρός 
ενθαρρύνει τον/την ασθενή να εκφράσει τους λόγους επίσκεψής του σ’ αυτόν, 
τη συμπτωματολογία, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις προσδοκίες του/της, 
με στόχο την κατανόηση της κατάστασής του/της. Οι παράγοντες της ισοτιμίας, 
της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της ενσυναίσθησης, του σεβασμού, της ειλικρίνειας, 
της αποδοχής και της θερμής προσέγγισης αποτελούν σημαντικές συνθήκες για 
την επιτυχή επικοινωνία ιατρού – ασθενούς. Βεβαίως, η επικοινωνία, ως ζωτική 
παράμετρος της συνεργασίας στον τομέα της υγείας, αποδεικνύεται ότι προσδίδει 
διάρκεια, συνέχεια, αποτελεσματικότητα στη σχέση ιατρού – ασθενούς, στοιχεία 
τα οποία οδηγούν στην ικανοποίηση των ασθενών. 

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω και με την παραδοχή ότι: α) κάθε προσπάθεια 
δημιουργικής, λειτουργικής και αποτελεσματικής σχέσης ιατρού – ασθενούς προϋ-
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ποθέτει, εκτός την υψηλού επιπέδου διαγνωστική και θεραπευτική ικανότητα 
του ιατρού, και αυτήν της αποτελεσματικής επικοινωνίας του με τον ασθενή, β) 
τα κριτήρια και οι ανάγκες των ασθενών έχουν πάντα ψυχολογικό και κοινωνικό 
υπόβαθρο, γ) η προπτυχιακή εκπαίδευση στις σχολές υγείας στη χώρα μας έχει 
συμβατικό και παραδοσιακό χαρακτήρα (Λιονής, Πιτέλου, 2015), θεωρείται ζωτι-
κής σημασίας η σε προπτυχιακό επίπεδο εκπαίδευση των φοιτητών υγείας σε 
ζητήματα ενσυναισθηματικής επικοινωνιακής δεξιότητας και η εμβάθυνσή τους 
σε πρότυπα συμπεριφοράς κατάλληλα για την εφαρμογή τους στους ασθενείς. 
Αυτά τα πρότυπα είναι δυνατόν ακολούθως να τα εφαρμόσουν οι επαγγελμα-
τίες υγείας στα ιατρικο-νοσηλευτικά κέντρα, όπου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους. Υπό αυτούς τους όρους δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, ώστε να πραγ-
ματοποιηθεί μια ακαδημαϊκή, πολυπρισματική προσέγγιση των θεμάτων υγείας, 
η οποία να κομίζει νέες προκλήσεις στα πεδία της μάθησης, της εξωστρέφειας, 
της δημιουργικής σύγκλισης και της διεπιστημονικής συνεργασίας των ανθρω-
πιστικών, κοινωνικών και ιατρικών επιστημών, με γνώμονα πάντοτε τη σε βάθος 
κατανόηση αλλά και την περαιτέρω ικανοποίηση του/της ασθενούς. 

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

Collins, K., O’Cathain, A. (2013). “The continuum of patient satisfaction – from satisfied 
to very satisfied’’, Social Science & Medicine, 57. (Available in: pp. 2465-2470. doi.
org/10.1016/S0277-9536(03)00098-4).

Hojat, M. (2016). Empathy in Health Professions: Education and Patient Care. USA: Springer. 
(Retrieved from: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-27625-0.pdf).

Matusitz, J., Spear, J. (2014). “Effective Doctor-Patient Communication: An Updated Exam-
ination’’, Social Workin Public Health, 29, pp. 252-266. (Available in: DOI:10.1080/193
71918.2013.776416).

Scott, H. (2011). Empathy in health care setting. (Doctoral thesis). Psychology. Goldsmiths. 
University of London. (Retrieved from: http://research.gold.ac.uk/6704/1/PSY_thesis_
Scott_2011.pdf).

Shea, S, Lionis, C. (2010). “Restoring humanity in health care through the art of compas-
sion: an issue for the teaching and research agenda in rural health care’’, Rural and 
Remote Health, 10, (1679), 1. (Retrieved from: https://www.researchgate.net/publica-
tion/49736521_Restoring_humanity_in_health_care_through_the_art_of_compas-
sion_an_issue_for_the_teaching_and_research_agenda_in_rural_health_care/link/
0c960519e18ee87a69000000/download).

Shrivastava, R., Shrivastava, P. S., Ramasamy, J. (2014). “Exploring the doctor-patient rela-
tionship in clinical practice in hospital settings’’, IJHPM, International Journal of Health 
Policy & Management, 2. (Available in: 159-160.DOI: 10.15171/ijhpm.2014.40).



TΕΥΧΟΣ 7  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.20

Ελληνόγλωσση

Αλετράς, Ο., Μπασιούρη, Φ. Ν., Κοντοδημόπουλος, Ν., Ιωαννίδου, Δ. Μ., Νιάκας, Δ. Α. (2009). 
«Ανάπτυξη ελληνικού ερωτηματολογίου ικανοποίησης νοσηλευομένων ασθενών και έλεγχος 
των βασικών του ψυχομετρικών ιδιοτήτων», Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 26, (1), σσ. 79-89. 
(Ανακτήθηκε από: http://www.mednet.gr/archives/2009-1/pdf/79.pdf).

Αντεριώτη, Π., Αντωνίου, Γ. (2014). «Ικανοποίηση ασθενών από τη φροντίδα υγείας», 
Προεγχειρητική Νοσηλευτική, 1, (1), σσ. 62-68. (Ανακτήθηκε από: http://hypatia.teiath.
gr/xmlui/bitstream/handle/11400/8346/316.pdf?sequence=1.).

Βαργιάμη, Μ., Γούλα, Μ. (2017). Σχέση ιατρού – ασθενούς. Health and Research Journal (HRJ) 
3, (2), σσ. 104-111. (Διαθέσιμο στο: DOI: 10.5281/zenodo.82229).

DiMatteo, M. R., Martin, R. L. (2011). Εισαγωγή στην ψυχολογία της υγείας. Φ. Αναγνωστόπουλος, 
Γ. Ποταμιανός (επιμ.). Αθήνα, Πεδίο. 

Η ενσυναίσθηση στη σχέση γιατρού – ασθενή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιατρικής. 
(Ανακτήθηκε από: https://med.uoi.gr//index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=213&catid=24&lang=el&Itemid=101).

Κουνάρη-Κωλέτση, Χ., Χωματά-Μαμάη, Ε. (2007). Κοινωνική Οδοντιατρική. Αθήνα, Πασχαλίδης. 
Κουτσοσίμου, Μ. (2007). Η πρόκληση του «θεραπευτικού δεσμού». Ιωάννινα, Ιατρική Σχολή, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 
Λιονής, Χ., Πιτέλου, Ε. (2015). Σχέση ιατρού – ασθενή. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση. 

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
Σχολή επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. (Ανακτήθηκε από: https://repository.kallipos.
gr/bitstream/11419/5809/1/00_master_document-KOY.pdf).

Παρασκευά, Ε. (2009). Οργανωσιακή κουλτούρα και περιβάλλον. Διερεύνηση καλών πρακτικών σε 
επιχειρήσεις καινοτομίας στην Ελλάδα. (Μεταπτυχιακή Διατριβή), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
Θεσσαλονίκη. (Ανακτήθηκε από: https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13509/1/
ParaskevaMsc2009.pdf).

Τσίμτσιου, Ζ. (2006). «Η σχέση ιατρού – ασθενή και το ανθρωποκεντρικό μοντέλο ιατρικής 
πράξης: Mια πρόκληση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας», Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας, 18, (1), σσ. 42-48. (Ανακτήθηκε από: https://www.elegeia.gr/volume-18-issue-1-
january-march-2006/).



Πρόληψη και υποστήριξη μαθητών 
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 

σε καταστάσεις κρίσεων: Η περίπτωση 
του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού 
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Περίληψη

Μία απρόβλεπτη και πρωτόγνωρη κατάσταση κρί-
σης, όπως η πανδημία της Covid-19, είναι δυνα-
τόν να προκαλέσει έντονα συναισθήματα, αποδιορ-
γάνωση, δυσκολία ή αδυναμία αντιμετώπισης των 
αλλαγών και των ενδεχόμενων απωλειών (WHO, 
2020· Μαγκλάρα και Λαζαράτου, 2020· Μπράβου κ.ά., 
2020· Χατζηχρήστου κ.ά., 2012). Στο πλαίσιο αυτό, η 
ανάδυση της ανάγκης για ενδυνάμωση και φροντίδα μαθητών νηπιαγωγείου και 
πρώτων τάξεων Δημοτικού μέσα από δομημένα, ασφαλή, προσιτά και κατάλληλα 
για τον ψυχισμό, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους προγράμματα αγωγής και 
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αγωγή υγείας, 
διαχείριση κρίσεων, 
εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, τέχνες
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προαγωγής της υγείας, οδήγησε στον σχεδιασμό και εφαρμογή του εκπαιδευτικού 
προγράμματος και υλικού: «Κούκλες από… σπίτι: Μικρές ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης 
και φροντίδας μέσα από το παράθυρο». Ένα πρόγραμμα που, αξιοποιώντας μεθό-
δους τής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τις τέχνες, και βασισμένο στις αρχές της 
θετικής ψυχολογίας και της συνθετικής καταξιωτικής συστημικής προσέγγισης, 
φαίνεται ότι, όχι μόνο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών (προστατευτικά 
μέτρα, lockdown), αλλά επιπλέον δύναται να αποτελέσει αφετηρία προεκτάσεων ή 
σχεδιασμού νέων εκδοχών για την πρόληψη, την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτι-
κότητας και τη διαχείριση έκτακτων συνθηκών ή ιδιαίτερων καταστάσεων, όπου 
η διά ζώσης κοινωνική ή παιδαγωγική επικοινωνία είναι δυσχερής. 

Abstract

An unpredictable and unprecedented crisis situation, 
such as the Covid-19 pandemic, can cause strong 
emotions, disorganization, difficulty or inability to 
cope with change and possible losses (WHO, 2020· 
Maglara & Lazaratou, 2020· Bravou et al.; Hatzichristou 
et al., 2012). In this context, the emergence of the 
need to empower and care for preschool and primary 
school students through structured, safe, accessible and appropriate for their psyche, 
interests and needs, health education and promotion programs, led to the design 
and implementation of the educational program and material: “Dolls from… home: 
Small sunbeams of power and care through the window”. The program, which 
utilizes methods of distance education and arts and is based on the principles of 
positive psychology and synthetic renowned systemic approach, seems to have 
not only responded directly the demands of the times but may also be a starting 
point for extending or designing new versions for prevention, enhancement of 
mental resilience and the management of emergencies or special situations where 
social or pedagogical communication is difficult. 

1. Εισαγωγή 

Η ραγδαία εξάπλωση του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 δημιούργησε μια πρωτο-
φανή κατάσταση, με ανατρεπτικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των ανθρώ-
πων σε πλανητικό επίπεδο, επιτάσσοντας την εφαρμογή αυστηρών προληπτικών 

Keywords
health education, 
crisis management, 
distance education, 
arts
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υγειονομικών μέτρων και την προσαρμογή σε μια σειρά από νέες συνθήκες. Η 
αναστολή λειτουργίας των σχολείων και η διακοπή τής διά ζώσης επικοινωνίας 
ανέδειξαν, μεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στο αχαρτογράφητο και συγχρόνως ρευστό και αβέβαιο τοπίο, η απουσία εξει-
δικευμένων1 εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού πρόληψης και παρέμ-
βασης, κοινωνικο-συναισθηματικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης μαθητών 
νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου και των οικο-
γενειών τους, που παρέμειναν στο σπίτι κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενίσχυσης 
των παιδαγωγικών δεσμών των μελών της σχολικής κοινότητας και αντιμετώ-
πισης των προκλήσεων της επόμενης ημέρας, κατέστη άμεσα ορατή. Το εν λόγω 
κενό επιδιώχθηκε να αναπληρωθεί τον Μάρτιο του 2020, με το εξ αποστάσεως 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Κούκλες από… σπίτι: Μικρές 
ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης και φροντίδας μέσα από το παράθυρο».

Η διαδικασία, από τη σύλληψη έως την ολοκλήρωση και την πιλοτική εφαρ-
μογή του, ακολούθησε παράλληλη διαδρομή με τις τρέχουσες εξελίξεις, σε μία in 
progress πορεία αμφίδρομης αλληλεπίδρασης με τη νέα κανονικότητα, παρακολού-
θησης και μελέτης των επιπτώσεων της διασποράς της Covid-19, των οδηγιών και 
των προτεινόμενων πρωτοκόλλων και πρακτικών διαχείρισης της κρίσης από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό 
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), τα Πανεπιστημιακά Τμήματα και Εργαστή-
ρια Ιατρικής και Ψυχολογίας ή φορείς υγείας (Ά  Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρι-
κής Σχολής του ΕΚΠΑ, το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας 
του ΕΚΠΑ, την Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής, κ.λπ.), τις περιοριστικές 
διατάξεις κατά τη διάρκεια αλλά και μετά, κατά τη σταδιακή αποκλιμάκωση των 
μέτρων και την επιστροφή σε μία επίσης πρωτόγνωρη κανονικότητα. Μία περίοδο 
«μετα-κανονικότητας» (Σταλίκας, 2020), τεταμένη από τον φόβο και την αίσθηση 
πως ο «κίνδυνος […] παραμονεύει»· με προβλεπόμενη αύξηση των επιπέδων στρες 
και των ποσοστών φοβιών και εμμονών, διεύρυνση της ψυχικής απόστασης (ως 
απόρροια της επιβεβλημένης σωματικής), ενοχοποίηση του αγγίγματος, αποφυγή 
της συνήθειας των ανθρώπων «να ψιθυρίζουν ο ένας στον άλλον τα μυστικά τους».

Η ιδέα, ο σχεδιασμός και η συγγραφή του οδηγού και του υλικού του προ-
γράμματος ανήκουν στην υπογράφουσα.2 Η ολοκλήρωσή του πραγματοποιήθηκε 
υπό την επιστημονική εποπτεία του Κέντρου Πρόληψης Γλυφάδας (ΚΕΠΡΑΓΕΑ) 
και την επιστημονική υπεύθυνή του κ. Μελίνα Χαρατσίδου3 και τη συμβολή τής 
εκπαιδευτικού (ΠΕ60) κ. Πηνελόπης Κερασοβίτη, η οποία δημιούργησε και επι-
μελήθηκε υποστηρικτικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, υλοποιώντας πιλοτικά το 

1. …στην ιδιαίτερη συνθήκη, στο περιεχόμενο, στις αναπτυξιακές ανάγκες μαθητών 4-8 ετών και 
στις αρχές και μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
2. Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης ΠΕ Δ́  Αθήνας.
3. Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια.
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πρόγραμμα με μαθητές νηπιαγωγείου (γενικής εκπαίδευσης και τμήματος ένταξης)4 
και υποστηρίζοντας την εφαρμογή του από εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων. Το 
πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ́  
Αθήνας και του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας 
(ΙΡΕΣΕ), για την προώθηση και τη διάχυση καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων 
από την εφαρμογή του στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. 

2. «Κούκλες από… σπίτι»

Tο πρόγραμμα «Κούκλες από… σπίτι» αποτελεί ένα δομημένο, εξ αποστάσεως εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα αξιοποίησης ασύγχρονων και, όπου κρίνεται αναγκαίο ή επιθυμητό, 
σύγχρονων μεθόδων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Keegan, 2001· Λιοναράκης, 
2006· Αλιβίζος κ.ά., 2015). Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και τη στοχοθεσία των ΑΠΣ 
και ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, 
προσφέρεται προς υλοποίηση σε περιόδους έκτακτων συνθηκών στις οποίες η διά 
ζώσης εκπαιδευτική επικοινωνία και κοινωνικότητα δεν είναι εφικτές (λόγω κατα-
στροφών, πανδημίας, γεωγραφικής απόστασης, ασθένειας, κ.λπ.). Με σκοπό επομένως:
• την κοινωνικο-συναισθηματική ενδυνάμωση, υποστήριξη και φροντίδα μαθη-

τών 4-8 ετών σε καταστάσεις κρίσεων, τη δημιουργική, οργανωμένη και ποιο-
τική διαχείριση του χρόνου και τη στοχαστική και αναστοχαστική επεξεργασία 
των αλλαγών μέσω της τέχνης.
Πρόκειται αναλυτικότερα για μία πρόσκληση προς τους μικρότερους ηλικιακά 

μαθητές, που, προϋποθέτοντας την αρωγή της οικογένειας και τη συντονιστική 
διαμεσολάβηση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, στοχεύει:
• στην κατανόηση και επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν μία κρίση και 

τις επιπτώσεις της σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο,
• στη δημιουργία ενός αντισταθμιστικού υποστηρικτικού και ασφαλούς περι-

βάλλοντος ή άτυπου δικτύου επικοινωνίας, αλληλεγγύης και μοιράσματος 
με οικεία πρόσωπα και στη σχολική τάξη (που ανα-συστήνεται ως e-τάξη),

• στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και στην αποτελεσματική διαχεί-
ριση έντονων συναισθημάτων,

• στην αγωγή και προαγωγή της πνευματικής και σωματικής υγείας και κοινω-
νικής ευεξίας μέσω της βιωματικής προσέγγισης επιμέρους θεματικών όπως: 

4. Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του, το σχολείο (3o Nηπ. Αργυρούπολης) διακρίθηκε στον 
3ο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo Schools 2020, λαμβάνοντας 2 βραβεία, ανάμεσα σε 637 
συμμετοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις κατηγορίες «Καλύτερο Σχέδιο 
Μαθήματος» και «Καλύτερη Εκπαιδευτική Προσέγγιση» εξυπηρέτησης του 3ου Παγκόσμιου Στόχου 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Καλή υγεία και ευημερία).
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υγιεινή του σώματος (χεριών), φυσική άσκηση και υγεία, υγιεινή διατροφή, 
διαταραχές ύπνου, ευεξία και περιβάλλον, ποιοτικός χρόνος/ποιότητα ζωής, 
δεξιότητες και αξίες ζωής, ασφάλεια στο διαδίκτυο, δικαιώματα του παιδιού,

• στη δημιουργία νέων σχεδίων, στον εμπλουτισμό ή στην επανασύνδεση με 
προϋπάρχοντα της κρίσης σχέδια και όνειρα για την επόμενη ημέρα, 

• στην ψυχ-αγωγία και ανάδειξη ευοίωνων προοπτικών ελπίδας και ομορφιάς 
μέσω της βιωματικής, ανακαλυπτικής, δημιουργικής ενασχόλησης και εκπαί-
δευσης με τις τέχνες, 

• στην καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων ζωής, μεταξύ των οποίων: γλωσσικές-επι-
κοινωνιακές δεξιότητες, κριτική και αποκλίνουσα σκέψη, ικανότητα του συλλο-
γίζεσθαι στα παιδιά (Improvement of Reasoning Ability) (Lipman, 2003, 2004),

• στη συναισθηματική επίγνωση και απόκτηση ικανοτήτων αυτορύθμισης, 
δεξιοτήτων ενσυναίσθησης και συμμετοχής στη συναισθηματική εμπειρία του 
άλλου (Ζγαντζούρη και Πουρκός, 1997· Cole & Cole, 2001),

• στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις μεθόδους και αρχές της εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης και επικοινωνίας, τις ευεργετικές δυνατότητες της 
ψηφιακής τεχνολογίας, τους κανόνες για την ασφάλεια και προστασία των 
προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.

3. Θεωρητικό πλαίσιο

3.1. Κρίσεις

Οι κρίσεις είναι γεγονότα που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντι-
λαμβανόμαστε τον κόσμο και τη θέση μας. Σύμφωνα με τον Roberts (2005: 778) 
συνιστούν οξείς διαταραχές (αναστάτωση) της ψυχολογικής ομοιόστασης από 
έντονα αγχωτικά, τραυματικά ή απειλητικά γεγονότα, που έχουν ως αποτέλεσμα 
την υπονόμευση της σταθερότητας, της ικανότητας επιστράτευσης συνηθισμένων 
μηχανισμών αντιμετώπισης και της λειτουργικότητας των ατόμων. Είτε είναι ανα-
πτυξιακές (δηλαδή συνδεδεμένες με γεγονότα που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής 
ενός ατόμου ή μιας οικογένειας) είτε κρίσεις καταστάσεων (αιφνίδια γεγονότα, 
όπως ατυχήματα, φυσικές καταστροφές, βίαια γεγονότα, πανδημίες), συνιστούν 
δύσκολες περιόδους για όσους τις βιώνουν, καθώς κατακλύζονται από συναισθή-
ματα φόβου, απελπισίας, απογοήτευσης, θυμού, νοσταλγίας, ματαίωσης ή άγχους, 
που συχνά τους καθιστούν ανίκανους να αντιδράσουν (Whalley & Kaur, 2020). 
Τα συναισθήματα αυτά είναι εντονότερα στα παιδιά που χρειάζονται τη στήριξη 
και την καθοδήγηση των σημαντικών ενηλίκων, προκειμένου να καταφέρουν 
να επανέλθουν σε ικανοποιητικά επίπεδα λειτουργικότητας (Χατζηχρήστου κ.ά., 
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2008, 2012). Θεωρείται πράγματι ότι «όταν ένα αιφνίδιο και ως επί το πλείστον 
δυσάρεστο γεγονός συμβεί στη ζωή ενός παιδιού ή της κοινότητας όπου ανή-
κει, το παιδί είναι πιθανό να αποδιοργανωθεί, να χάσει την αίσθηση ελέγχου της 
πραγματικότητάς του και συχνά να έρθει αντιμέτωπο με πολύ σημαντικές απώ-
λειες» (Χατζηχρήστου κ.ά., 2012: 3). Αντίδραση5 που μπορεί ωστόσο να θεωρηθεί 
«φυσιολογική» και αναμενόμενη στο πλαίσιο μιας «μη φυσιολογικής» συνθήκης, 
ποικίλλοντας ανάλογα με την ηλικία και την αναπτυξιακή ωριμότητα του παι-
διού. Σε κάθε περίπτωση, και παρ’ όλη την αρνητική τους φόρτιση, οι κρίσεις 
αποτελούν μέρος της ζωής. Η αποτελεσματική επίλυσή τους είναι δυνατόν να 
οδηγήσει «σε ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ανθεκτικότητας του ατόμου 
εν όψει μελλοντικών στρεσογόνων καταστάσεων» (Χατζηχρήστου κ.ά., 2012: 4).

Η συνειδητοποίηση και κατανόηση της πραγματικότητας, όπως και η ευελιξία 
προσαρμογής στις αλλαγές που επιφέρουν οι περιστασιακές κρίσεις, αποτελούν ως 
εκ τούτου μέρος μίας αναγκαίας διαδικασίας που διευκολύνει και ενδυναμώνει, εξο-
πλίζοντας τα άτομα με αποθέματα και στρατηγικές διαχείρισης των προκλήσεων του 
παρόντος και του μέλλοντος. H εφαρμογή υποστηρικτικών παρεμβάσεων κατά τη 
διάρκεια ή μετά από μία κρίση, όσο και η έγκαιρη, σε επίπεδο πρόληψης, καλλιέργεια 
δεξιοτήτων διαχείρισης κρίσεων από τις πρώτες σχολικές βαθμίδες, αποκτά πλέον 
περισσότερο από ποτέ ιδιαίτερη αξία, καθιστώντας αναγκαία τη διευρυμένη ένταξη 
και υποστήριξη υλοποίησης στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων αγωγής και 
προαγωγής της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών, στο σχολείο του 21ου αιώνα.

3.2. Ψυχική ανθεκτικότητα

Η ψυχική ανθεκτικότητα συνιστά μία δυναμική διαδικασία, η οποία ενέχει «τη 
θετική προσαρμογή στο πλαίσιο σημαντικών αντιξοοτήτων» (Luthar et al., 2000: 
543-562), την ταυτόχρονη δυνατότητα του ατόμου για επαναφορά στην προη-
γούμενη κατάσταση (Cairns, 2002) και τη συνέχιση της ομαλής εξέλιξής του 
(Henderson & Milstein, 2008· Ματσόπουλος, 2011· Λακιώτη, 2011). Υπό την 
οπτική της συστημικής θεώρησης, ορίζεται ως η ικανότητα ενός συστήματος να 
αλλάζει και να προσαρμόζεται.6 

Αφορά δε ένα σύνολο δεξιοτήτων, οι οποίες καλλιεργούνται και βελτιώνονται 
με την εκπαίδευση και την άσκηση (Linde-Leimer & Wenzel, 2014· Doll, Zucker 
& Brehm, 2009). Εκτός από την επίγνωση των προσωπικών εσωτερικών και εξω-
τερικών πόρων, μπορεί να ενισχυθεί μέσω πρακτικών ή διαδικασιών όπως: αυτο-
φροντίδα (σε επίπεδο αναγκών και συναισθημάτων), καλλιέργεια θετικής αυτοεικό-
νας και ικανοτήτων αυτορύθμισης, ρεαλιστική στοχοθέτηση, υιοθέτηση υγιών και 

5. Όπως: παλινδρόμηση, σωματικά συμπτώματα ή συναισθηματικές δυσκολίες.
6. Stockholm Resilience Centre. (Available in: https://www.stockholmresilience.org/).
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αισιόδοξων σκέψεων, αποδοχή καταστάσεων που δεν αλλάζουν, επικέντρωση σε 
αποθεματικές πηγές ενδυνάμωσης, υγιεινός τρόπος ζωής, βίωση (αντί αποφυγής) 
συναισθημάτων και δραστηριοποίηση (αντί υποχώρησης), σύνδεση με σημαντικούς 
άλλους, δημιουργία θετικών σχέσεων και αναζήτηση ψυχολογικής στήριξης, όταν 
καθίσταται αναγκαίο. Σύμφωνα με τον οδηγό πρακτικών συμβουλών του προγράμ-
ματος Feel7, μεταξύ των εργαλείων για την αντιμετώπιση κρίσεων περιλαμβάνονται 
ο εντοπισμός των υπό έλεγχο (ή όχι) παραγόντων, η ορθή αξιοποίηση των ψυχικών 
πόρων, η ψυχραιμία και η συγκροτημένη αντίδραση ενάντια στο άγχος, η παραγω-
γικότητα και επικέντρωση σε καθημερινές ασχολίες, η αναζήτηση χώρων εσωτε-
ρικής γαλήνης (π.χ. μέσω αισθητηριακών εμπειριών), η εξάσκηση στην αποδοχή.

4. Μεθοδολογικό πλαίσιο

4.1. Συστημική προσέγγιση και Καταξιωτική Διερεύνηση

Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι τα άτομα, και ιδίως το παιδί, έχουν ανάγκη την 
εμπειρία, την επίγνωση, την υποστήριξη από οικεία πρόσωπα, την ελπίδα και τα 
όνειρα για να αντέξουν στις «καταιγίδες» της ζωής, η μεθοδολογία του προγράμ-
ματος βασίστηκε στην Καταξιωτική Διερεύνηση (Appreciative Inquiry), η οποία 
εντάσσεται στο μεταμοντέρνο ρεύμα της Συστημικής Σκέψης (Systemic Approach) 
και επικεντρώνεται στις δυνατότητες των συστημάτων να οραματίζονται αλλά 
και να μετασχηματίζουν την πραγματικότητα (Cooperrider & McQuaid, 2012). 

Σύμφωνα με τη Συστημική προσέγγιση, ο άνθρωπος αποτελεί ένα σύστημα, τα 
μέρη του οποίου χρειάζεται να επικοινωνούν μεταξύ τους, όπως και με άλλα συστή-
ματα με τα οποία σχετίζεται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το σύστημα ζει και εξελίσσεται 
(Lang & McAdam, 2017· Lang, Little & Cronen, 2011). Η Καταξιωτική Διερεύνηση 
επικεντρώνεται στην αναγνώριση, εκτίμηση και καταξίωση των δυνάμεων, ικανο-
τήτων και αξιών, στη διερεύνηση και ανακάλυψη των αναγκών, των επιθυμιών, των 
οραματισμών και των δυνατοτήτων που έχουν τα άτομα, οι ομάδες ή τα ευρύτερα 
συστήματα, στον σχεδιασμό δράσεων για την πραγμάτωση των επιθυμιών και στα 
βήματα που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Στο πλαίσιο μίας διευρυμένης και 
συστηματοποιημένης εκδοχής της (Συστημικό Συνθετικό Μοντέλο Καταξιωτικής Διε-
ρεύνησης), προκρίνονται τέσσερα βήματα εργασίας: η Ανακάλυψη (Discovery) των 
αποθεμάτων, η σύνδεση με τα Όνειρα (Dreaming), ο Σχεδιασμός (Design) και η Υλο-
ποίηση (Delivery) στην πράξη των επιθυμητών σχεδίων/ονείρων (Γκότσης, 2017, 2019). 

7. Πρωτοποριακό πρόγραμμα ψυχικής υγείας με πολυετή συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο με 
την Ά  Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ. (Διαθέσιμο στο: https://apsych.med.uoa.
gr/fileadmin/depts/med.uoa.gr/apsych/uploads/Feel_Covid19_StressManagementTips_2.pdf).
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4.2. Οι τέχνες ως μεθοδολογικά εργαλεία

Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος λήφθηκαν υπόψη οι εξής παράμετροι:
• οι αναπτυξιακές και πραγματικές ανάγκες των παιδιών της ηλικιακής ομά-

δας-στόχου του προγράμματος (πιθανές κοινωνικο-συναισθηματικές, οικο-
νομικές επιπτώσεις), 

• η διαθεσιμότητα των νοικοκυριών σε υλικοτεχνικούς-τεχνολογικούς πόρους, 
ο ψηφιακός εγγραμματισμός και η ενημερότητα εκπαιδευτικών και γονέων/
κηδεμόνων, 

• η παιδαγωγική καταλληλότητα και παρεχόμενη ασφάλεια,
• η ελκυστικότητα σε επίπεδο ενδιαφέροντος (ενεργητική συμμετοχή, έκπληξη, 

φαντασία, προσδοκία), πρωτοτυπίας, αισθητικής, ψυχαγωγίας, 
• η σύνδεση και επικοινωνία των παιδιών με σημαντικούς ανθρώπους σε συν-

θήκες κρίσης και πρόκλησης έντονων συναισθημάτων, δεδομένου ότι θεωρεί-
ται ανακουφιστική, συνεισφέρει στη δημιουργία ενός ασφαλούς και ισχυρού 
υποστηρικτικού δικτύου αναγκαίου σε κάθε άτομο, του οποίου «ο ψυχισμός 
δοκιμάζεται σημαντικά» (Μπράβου κ.ά., 2020),

• η εμψυχωτική προοπτική ότι «οι επιδημίες έχουν μια αρχή, μια μέση και ένα 
τέλος» (Μαγκλάρα και Λαζαράτου, 2020) (όπως και η παραμυθιακή σύνταξη).
Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των τεχνών ως καταλληλότερου μεθοδολογικού 

εργαλείου επίτευξης γενικότερων και επιμέρους στόχων, λόγω της παιδευτικής, 
ψυχοθεραπευτικής και επικοινωνιακής υπόστασης και λειτουργίας τους, δεν 
υπήρξε τυχαία. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκαν:
• η τέχνη του θεάτρου (με έμφαση στο θέατρο κούκλας), ως τόπος συνάντησης όλων 

των τεχνών, με στόχο μία ανθρωπιστική, «πάμμουσο παιδαγωγία» (Γραμματάς, 2014),
• τεχνικές του θεάτρου (θέατρο στην εκπαίδευση/εκπαιδευτικό δράμα) ως ενερ-

γητικές μέθοδοι βιωματικής, ενεργητικής, αναστοχαστικής διερεύνησης και 
ανακαλυπτικής προσέγγισης της μάθησης (Αυδή και Χατζηγεωργίου, 2007), 

• η ζωγραφική, οι κατασκευές, η παραμυθιακή αφήγηση, η μυθοπλασία, η μου-
σική ακρόαση και η ψηφιακή δημιουργία (video animation),

• θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω της τέχνης (δραματοθεραπεία, παιγνιοθερα-
πεία, θεραπευτικό κουκλοθέατρο, μουσικοθεραπεία) (Ρόμπερτσον και Ρόμπερ-
τσον, 2018· Ρόμπερτσον, 2017· Oades-Sese et al., 2014: 188· Αronoff, 2001· 
Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου, 2006· Ward, 2000). 
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επιλογή της κούκλας και ως εκ τούτου του κου-

κλοθεάτρου οφείλεται στην ιδιαιτερότητα που κομίζει, όχι μόνο ως μία κατεξοχήν 
λαϊκή, άκρως επικοινωνιακή μορφή παραστατικής τέχνης (Μαγουλιώτης, 2009· 
2012), όσο κυρίως ως μία απελευθερωτική τέχνη –των αυτοσχέδιων υλικών και 
μέσων και των «λιγοστών λέξεων»– που αφήνει πάντα χώρο στη φαντασία του 
εμψυχωτή και του κοινού του (Παρούση, 2012). Η κούκλα, μια ύλη που αναπαριστά 
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ένα ζωντανό πλάσμα, εκπληρώνει διαχρονικά και διαπολιτισμικά εγγενείς ανάγκες 
του ανθρώπου για ψυχαγωγία, παιχνίδι, φαντασία, αναπαράσταση, μίμηση, θέαση 
και ταύτιση με ρόλους-πρότυπα σημαντικά για την εξελικτική του πορεία. Για το 
μικρό παιδί αποτελεί ένα απτό, συμβολικό αντικείμενο-παιχνίδι πολύ κοντά στον 
ψυχισμό του, το οποίο μπορεί να νοηματοδοτήσει, να χειριστεί και διαχειριστεί αφε-
νός χωρίς περιορισμούς και αφετέρου με ασφάλεια, χωρίς να εκτίθεται. Του επιτρέ-
πει να δοκιμάσει συναισθήματα προτού τα οικειοποιηθεί. Γίνεται διαμεσολαβητής 
των μηνυμάτων του εσωτερικού του κόσμου και ενίοτε συνήγορός του. Λειτουργεί 
σαν προστατευτικό ενδιάμεσο και συγχρόνως ως κανάλι επικοινωνίας (Παρούση, 
2012), εκπληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο βασικούς στόχους που αφορούν τη 
σύνδεση και επικοινωνία του παιδιού με τον εαυτό του και τους άλλους. 

5. Παρουσίαση του προγράμματος

Το πρόγραμμα δομείται σε δύο μέρη και δέκα διαδοχικά βήματα-προσκλήσεις των 
μαθητών/τριών σε δράση. Ο/η εκπαιδευτικός-συντονιστής/ίστρια αναλαμβάνει 
διαμεσολαβητικό και καθοδηγητικό ρόλο, φροντίζοντας για τη συμπερίληψη, ισό-
τιμη συμμετοχή και υποστήριξη όλων αυτών που συμμετέχουν και των γονέων/ 
κηδεμόνων τους· η ενημέρωση, συναίνεση και αρωγή των τελευταίων (λόγω της 
ηλικίας των μαθητών) αποτελούν βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του 
προγράμματος, παρέχοντας νέες προοπτικές ανανέωσης, εμπλουτισμού και ενί-
σχυσης της σχέσης τους με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. 

Για την εξυπηρέτηση των στόχων σύνδεσης και επανασύνδεσης με σημαντικά 
πρόσωπα, καθώς και για την ανατροφοδότηση και αποτίμηση της δράσης, απαιτεί-
ται η αποστολή ή κοινοποίηση του παραγόμενου μαθητικού υλικού (φωτογραφίες, 
βίντεο, ηχητικά μηνύματα, ζωγραφιές, κείμενα, κ.λπ.) με πρόσφορα μέσα, που θα 
επιλεγούν και υποδειχθούν από τους/τις συντονιστές/ίστριες, και η ανάρτηση ή δια-
νομή του, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες δεοντολογίας και ασφάλειας των χρη-
στών και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα φιλικό προς τον χρήστη, πλούσιο σε οπτι-
κοακουστικά ερεθίσματα, διαδραστικό και στοχευμένο, εμπλουτισμένο ψηφιακό 
υλικό, μέρος του οποίου μπορεί να αξιοποιηθεί προαιρετικά, συμβάλλοντας στην 
προσέγγιση επιμέρους θεματικών ενοτήτων αγωγής υγείας, στην ενημέρωση επί 
ζητημάτων που αφορούν την έκτακτη κατάσταση, την εκμάθηση πρακτικών και 
συνηθειών που προάγουν την υγεία, την ευεξία και την καλλιέργεια ατομικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων (π.χ. για τη διαχείριση του στρες8, τη φυσική άσκηση 

8. Ενδεικτικά: άσκηση εξισορρόπησης του εαυτού: grounding yourself, στο: Doing What Matters 
in Times of Stress: An Illustrated Guide. Geneva: World Health Organization, 2020, pp. 122-123. 
(Διαθέσιμο στο https://www.who.int/publications-detail/9789240003927).
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και την υγιεινή διατροφή9). Συνοδεύεται από τρία video animation (με εικόνα, 
ηχητική αφήγηση, υπότιτλους), προσφέροντας τη δυνατότητα μίας περισσότερο 
ελκυστικής, πολυαισθητηριακής και κυρίως προσβάσιμης μορφής προσέγγισης 
του υλικού, σύμφωνα με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και για 
την εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε μαθητή/τριας.

Η εισαγωγή στο πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω της παραμυθιακής αφή-
γησης-έκθεσης των δυσκολιών που βιώνει ο Ήλιος στην καθημερινότητά του 
εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας, και της υποστηρικτικής παρουσίας 
των μικρών ηλιαχτίδων, που ανάγονται σε βοηθούς τόσο του ίδιου όσο και των 
παιδιών που μένουν στο σπίτι, αποτελώντας συγχρόνως μετωνυμικούς φορείς 
του λόγου του/της εκπαιδευτικού. Είναι οι δυνάμεις εκείνες που αποκαθιστούν 
ευφάνταστα και φροντιστικά την επικοινωνία, ενθαρρύνοντας και μεθοδεύοντας 
την επανασύνδεση των φίλων (με ακτινοκορδέλες που ενώνουν σπίτι με σπίτι, 
φίλο με φίλο, γειτονιά με γειτονιά).

Οι μαθητές/τριες μυούνται έτσι, με ευχάριστο, ελκυστικό και ασφαλή τρόπο, στο 
θέμα. Η αφήγηση, που διακόπτεται και συνεχίζεται πάλι στο δεύτερο μέρος, ανανε-
ώνοντας το ενδιαφέρον και προσφέροντας νέες προκλήσεις για ενεργητική συμ-
μετοχή, πλαισιώνει όλο το πρόγραμμα διαμορφώνοντας ένα ενιαίο παραμυ θιακό 
περιβάλλον εκτύλιξης της δράσης. Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στην ιστορία ως 
δρώσες δυνάμεις, με ενεργητικό και συνδιαμορφωτικό ρόλο στην εξέλιξή της (όπως 
αντιστοίχως στο συμμετοχικό-διαδραστικό θέατρο για ανηλίκους ή στο εκπαιδευτικό 
δράμα) (Μενδρινού, 2016a, 2016b· Γραμματάς, 2010· Αυδή κ.ά., 2007).

Η επίτευξη των στόχων του προγράμματος μεθοδεύεται κυρίως μέσω των προ-
τάσεων βιωματικής, δημιουργικής ενασχόλησης και έκφρασης με διαφορετικά 
υλικά και εναλλακτικά μέσα: τον κατασκευαστικό πειραματισμό, τη ζωγραφική, 
το κολάζ, τη μουσική ακρόαση, τα παιχνίδια λόγου και γραφής και την παρου-
σίαση αυτοσχέδιων κουκλοθεατρικών παραστάσεων, παρουσιάσεων ή συνε-
ντεύξεων από τους μαθητές/τριες. Ο κεντρικός άξονας των προτάσεων αυτών, 
ενσωματωμένος φαινομενικά στη γενικότερη αφήγηση, αφορά αναλυτικότερα 
την ιδέα κατασκευής μίας κούκλας αποκλειστικά από χρηστικά ή επαναχρησιμο-
ποιούμενα υλικά που βρίσκονται στο σπίτι και τη σταδιακή προετοιμασία για την 
παρουσίαση μίας οικιακής παράστασης με θέμα την περιπέτεια του επινοημένου 
κουκλοθεατρικού ήρωα. Πρόκειται για μία εξελικτική, διερευνητική διαδικασία 
εμβάθυνσης και μελέτης του εαυτού, στην οποία κυρίαρχο ρόλο έχει η εμψύχωση 
της κούκλας, το χτίσιμο της ταυτότητας και η σύνδεση μαζί της. Το παιδί, έχοντας 
το ίδιο συλλάβει την ιστορία της, προσκαλείται μέσω της φωνής της να εκφράσει 
ιδέες, συναισθήματα, συλλογισμούς, αναλαμβάνοντας δυναμικό, φροντιστικό και 

9. «Μένουμε Σπίτι αλλά… Μένουμε Σωματικά Δραστήριοι και Τρεφόμαστε Υγιεινά», Υπουργείο Υγείας, 
Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής. Απρίλιος, 2020. (Διαθέσιμο στο: https://eody.gov.gr/wp-
content/uploads/2020/04/covid19-askisi-diatrofi.pdf).
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ανταποδοτικό ρόλο σε σχέση με αυτήν («Αλήθεια, πού θα κοιμηθεί;», «Τι βοήθεια 
χρειάζεται; Μπορείς να κάνεις κάτι γι’ αυτό; Τι θα μπορούσες να κάνεις;»). Παρο-
τρύνεται να συνομιλήσει, να ρωτήσει, να αναγνωρίσει τα συναισθήματα και να 
αναρωτηθεί για τα προβλήματά της, να αναζητήσει και να δώσει λύσεις. Αισθά-
νεται και συναισθάνεται. Αντιδρά συγκινησιακά, βιώνει εμπειρικά και μπαίνει 
στη θέση της κούκλας του, καλλιεργώντας τις ενσυναισθητικές του δεξιότητες. 

Μέσω της παράθεσης ανοικτών ερωτήσεων, παρωθείται σε εσωτερικό διάλογο, 
κριτικό αναστοχασμό για την επίλυση προβλημάτων και διακριτικές αναγωγές σε 
ζητήματα που αφορούν τη δική του καθημερινότητα και τον προσωπικό τρόπο βίω-
σης της κρίσης, συνεισφέροντας στην αυτεπίγνωση και δημιουργία νέων αποθεμά-
των για την επιτυχή διαχείριση αντιξοοτήτων και έντονων συναισθημάτων, στην 
αυτοφροντίδα, στην εξισορρόπηση και ανάκτηση του ελέγχου του εαυτού και τελικά 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του. Μυείται παράλληλα στην τέχνη τού εκθετι-
κού, πειστικού λόγου, αξιοποιώντας, χωρίς να απειλείται, κώδικες και εναλλακτικά 
μέσα επικοινωνίας, οικοδομεί τη μεταγνωστική του αντίληψη, εξελίσσει τη φαντα-
σία και την ευρηματικότητά του. Αντιλαμβάνεται, τέλος, μέσω της παρατήρησης των 
έργων των συνομηλίκων, τη σύνδεση ή επανασύνδεση με τον εαυτό και του εαυτού 
με τους άλλους, ότι δεν είναι μόνο του, αλλά ότι όλοι μαζί μοιράζονται κοινές εμπει-
ρίες, συναισθήματα, επιθυμίες, σχέδια και όνειρα για την επόμενη της κρίσης ημέρα. 
Όνειρα που προσφέρουν δύναμη, προοπτική και ελπίδα για ένα ευοίωνο μέλλον. 

Οι μικρές ηλιαχτίδες και οι κούκλες από… σπίτι, φροντιστικοί, ενδυναμωτικοί 
συνοδοιπόροι των παιδιών στην έκτακτη συνθήκη, κομιστές αισθημάτων ασφάλειας, 
σθένους, χαράς, δημιουργικής πνοής και αισιοδοξίας, αποχαιρετούν τους μικρούς 
μαθητές/τριες στο τέλος του προγράμματος, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του 
κύκλου της κρίσης, με την επισήμανση ότι ούτως ή άλλως «θα είναι παντού όπου 
κι αν είσαι». Απευχόμενοι την έλευση κάθε μορφής κρίσεων, όμως γνωρίζοντας ότι 
είναι σύμφυτες με τη ζωή, προσδοκούμε στη διευρυμένη αξιοποίηση του υλικού, 
όχι απαραίτητα ως μέσο παρέμβασης, αλλά πρωτίστως, σε επίπεδο πρόληψης, για 
την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μικρών-μελλοντικών ενηλίκων.
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Περίληψη

Αν και η μετανάστευση δεν αποτελεί ένα νέο φαινό-
μενο στην ιστορία του κόσμου, στη σύγχρονη εκδοχή 
του, αυτή της «νέας» μετανάστευσης, συνδέεται με 
την πρόοδο στην επικοινωνία και την τεχνολογία 
της πληροφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, η παγκοσμιο-
ποίηση θεωρείται κοινωνιογλωσσικό θέμα, καθώς η 
κινητικότητα των ανθρώπων περιλαμβάνει επίσης 
την κινητικότητα των γλωσσικών και κοινωνικο-
γλωσσικών πόρων.

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει θεωρητικά δεδομένα που διευκρινίζουν την αλλη-
λεπίδραση γλώσσας και μετανάστευσης, προκειμένου να απαντηθεί το ερευνητικό 
ερώτημα σχετικά με το πώς το πλαίσιο της «νέας» μετανάστευσης καθορίζει τις 
παραμέτρους που διαμορφώνουν τα πρότυπα χρήσης της γλώσσας του ατόμου. 
Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία μιας θεματικής βιβλιογραφικής επισκόπη-
σης, στοχεύει στην παροχή σημαντικών πληροφοριών που θα βοηθήσουν τους 
φοιτητές και τους ερευνητές στη διαμόρφωση του θεωρητικού και αναλυτικού 
πλαισίου των ερευνών τους.

Λέξεις κλειδιά
παγκοσμιοποίηση, 
γλωσσική επαφή, 
υπερ-πολυμορφία, 
πολύγλωσσο 
ρεπερτόριο
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Abstract

Although migration is an old phenomenon in the 
history of the world, in its contemporary version, 
that of new migration, it is associated with advances 
in communications and information technology. 
Under this scope, globalization is viewed as a 
sociolinguistic subject matter, since the mobility 
of people also involves the mobility of linguistic 
and sociolinguistic resources.

This article presents literature findings that elucidate the relationship 
between language and migration in order to respond to the research question 
on how the context of new migration sets the parameters that shape the 
individual’s patterns of language use. Using the methodology of a thematic 
literature review, it aims to provide significant insights that may assist students 
and researchers in the formation of the theoretical and analytical framework 
of their investigations.

1. Introduction

The rising number of migrants and the continuous change of society into a 
more and more multilingual context, have led scholars to the study of the 
phenomenon of language contact: a metaphor implying contact between 
bilingual or multilingual speakers (Matras, 2009). According to Kerswill (2006), 
migration is an extra-linguistic factor that results to externally-motivated 
language change. Furthermore, Matras (2009) views language contact as the 
result of innovations in the multilingual speaker’s speech and the strategies 
he employs in order to respond to social norms and expectations imposed by 
a multilingual setting, while also making the most of his linguistic repertoire.

This article presents theoretical findings with regard to the sociolinguistic 
aspect of migration. Applying an integrative approach, it adopts the thematic 
review methodology to synthesize representative literature on the topic of 
how language and migration are interrelated, in a way that allows for new 
frameworks and perspectives to be generated. 

Keywords
globalization, 
language contact, 
super-diversity, 
multilingual 
repertoires
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2. The concept of “new” migration

In the 1950s, large-scale, long-distance migration of unskilled labour migrants 
was initiated in the pattern of chain migration with people following the 
first immigrants to the new country. However, in its most recent aspect, the 
phenomenon of migration is increasingly changing into a temporary or circular 
form (Vertovec, 2007). Triggered by either the intrinsic instinct to human 
nature or wars, colonialism, natural disasters and economical reasons, these 
movements of population have contributed to the creation of an increasingly 
globalized world.

Forms of new migration often follow a circular pattern with frequent 
contact with the home country through development of technology regarding 
communication and transportation: “The concepts of time and space have been 
altered forever, with inevitable consequences for the basic unit of communication 
– the language” (Mar-Molinero, 2010: 169). As migrants move from one country 
to another, they bring along their diverse cultural and linguistic backgrounds 
(Blommaert & Backus, 2011). Therefore, in the 1990s the nature, structure 
and profile of migration changed due to several variables that affect the 
migrants’ lives. Accelerated globalization has led to an increase as well as to 
an alteration of the concept of diversity in its linguistic, social and cultural 
aspect (Blommaert & Rampton, 2011). Viewed not only in terms of ethnicity 
but in a multidimentional perspective, diversity becomes “super-diversity”, 
a term that implies the interplay of the variables that have an effect on the 
migrants’ lives (Vertovec, 2007). Communities with extreme linguistic diversity 
are formed, with combinations of lingua francas and fragmented migrant 
minorities’ languages, resulting to complex, multilingual repertoires that reflect 
the “fragmented and highly diverse life-trajectories and environments of such 
people” (Blommaert, 2010: 7).

3. Globalization and migration in the 21st century

In his seminal text, Appadurai (1996) analyzes globalization through its cultural 
dimension, describing it as “the global culture of the hyperreal” (Appadurai, 
1996: 29). Referring to media imperialism, the author considers global cultural 
exchanges not just as Americanization of the world but as a “much subtler 
play of indigenous trajectories of desire and fear with global flow of people and 
things” (Appadurai, 1996: 29) that include irony; global cultural exchanges are 
seen as cultural imaginaries that originate from a specific context of referential 
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world and are reproduced by people whose lives are not in complete synchrony 
with this world, but rather live an imagined culture. Appadurai concedes that 
migration and media are basic features of the global world and that they 
produce different cultural spheres in different countries. In addition, migration 
and the media are interconnected, they create irregularities and have a shared 
impact on imagination “as a social practice” (Appadurai, 1996: 31). 

Expanding this analysis further and focusing on the implications of 
globalization, Pennycook (2010, 2007) also considers globalization not only 
in terms of economic relations but also in terms of social, cultural and political 
relations. The author argues against the approach of cultural and linguistic 
imperialism; an approach that is closely related to the concept of globalization 
when it is viewed through the world system theory. According to Pennycook, 
this is a limited view of globalization that fails “to grasp the current modes of 
power” (2007: 28). Global culture is viewed by Pennycook as circles of flow, an 
expression that he uses to refer to the “large networks in which highly diverse 
forms circulate and are exchanged, and which can overlap and blend together” 
(Blommaert, 2010: 19). Although Pennycook does not ignore the detrimental 
effects of globalization in general, he is interested in its cultural implications 
and in how cultural norms spread and change in cultural and linguistic flows 
as “part of a reorganization of the local” (Pennycook, 2007: 7) instead of just 
as processes of homogenization. Following Appadurai (1996), Pennycook 
agrees that globalization does not just entail cultural homogenization, but 
it rather constitutes a “deeply historical uneven and even localizing process” 
(Appadurai, 1996: 11). 

Pennycook (2010) points out that although globalization is related to global 
inequalities regarding poverty, health and education, it would be a very limited 
view to consider it as synonymous to these inequalities or as simply reflecting 
them. Globalization is therefore represented as “a tremendously complex web 
of villages, towns, neighbourhoods, settlements connected by material and 
symbolic ties in often unpredictable ways” (Blommaert, 2010: 1). Blommaert 
characterizes the current globalization phase as geocultural; an outcome of 
“the emergence of new communication technologies, increasing and intensified 
global capitalist processes of accumulation and division of labor, increased and 
intensified global inequalities resulting in new migration flows” (Blommaert, 
2010: 14). Blommaert focuses on the concept of power that is involved in 
real-world dynamics of globalization, a topic that is relevant to the domain 
of migration. In the world system theory, globalization involves an overall 
division of labour that is based on inequality between poor and rich states. 
Blommaert’s argument is based on the fact that inequality is the main product 
of power; a power that categorizes people in modern societies. According to 
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the author, language is a “core ingredient of the mechanisms of state power in 
the field of migration” (Blommaert, 2010: 154). It constitutes a domain where 
the effects of state power are becoming stronger under globalization processes 
“that perpetuate old forms of linguistic inequality and create new forms in 
their stride” (Blommaert, 2010: 154). Globalization offers opportunities to people 
who can expand their resources to different spaces, but is constraining for 
those who lack such resources because the emphasis of contemporary social 
realities falls upon old and new patterns of inequality making language an 
obstacle for some. Blommaert warns that globalization has winners and losers, 
a top and a bottom and, of course, centers and peripheries. A large number of 
people have no access to the new communication technologies that enhance the 
globalization processes, whereas the elites in their countries are in a position 
to pursue the power and opportunities that in their turn will affect the lives of 
those people who remain un-globalized. On the other hand, immigrants from 
poor countries into richer societies, not only have changed the urban centers 
but have caused reactions such as those expressed through racist or fascist 
groups and also “generated a heightened awareness of politicized identities, of 
ethnolinguistic nationalism and of national chauvinism” (Blommaert, 2010: 3). 
Furthermore, the core of multilingualism has also changed and new markets 
for linguistic and communicative resources have emerged where linguistic 
resources may be found to have high or low value in the globalized society. 

4. Linguistic aspects of migration

If one examines the sociolinguistic impact of contact-induced change in a 
migration context, they would realize how change affects the society of origin, 
the host society and the individual (Kerswill, 2006). The immigrant populations 
become economically active, forming ethnolinguistic minorities that interact 
with the host society. Sociolinguistic phenomena that stem from contact-
induced change can be found in the history of migration such as pidginization, 
creolisation, koineisation and language islands. Another possible outcome of 
language contact is the phenomenon of language shift when, triggered by 
causes such as migration, industrialization and economic change (Clyne, 2003), 
a social group abandons the language of the country of origin through time, 
to replace it with the language of the mainstream, host society; a possible 
repercussion of the way globalization affects language with local languages 
replaced by global ones (Skutnabb-Kangas & Phillipson, 2010). The reasons 
for such outcomes vary. In brief, Skutnabb-Kangas and Phillipson (2010: 78) 
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elucidate these reasons as follows: “Formal education and media in dominant 
languages are the most important direct factors behind the macroeconomic, 
techno-military, social and political causes of linguistic genocide”.

Discussing how languages function in an uneven world and how they 
relate to global inequalities, Pennycook (2010) remarks that technology and 
communication advance creates “complex flows of people, signs and sounds 
images across multiple borders in multiple directions” (Pennycook, 2007: 
25); flows that are complex and diverse: languages and cultures are mixed; 
“new mixtures arrive in new places and remix once again as they become 
relocalized” (Pennycook, 2007: 122). Mixing, borrowing and shifting –not only 
of languages but also of ideas– emerge from these flows. The language choices 
that the individual makes in this globalized world, become part of the local 
conditions such as economy, language policies and ideologies. Pennycook (2010) 
discusses the issue of homogenization of culture through the use of global 
English, drawing attention not just on how it replaces other languages, but 
mainly on the measures that are taken to oppose it. He urges us to rethink our 
grasp of the concepts such as language, language spread, “native” speakers or 
multilingualism concluding that “indeed, globalization requires us to consider 
whether we should continue to think of languages as separate, distinguishable, 
countable entities” (Pennycook, 2010: 115). 

Therefore, we need to consider what the notion of language means in 
particular contexts as “no-one knows all of a language. That counts for our so-
called mother tongues and, of course, also for the other ‘languages’ we acquire 
in our life time. Native speakers are not perfect speakers” (Blommaert, 2010: 
103). Blommaert explains how some parts of our multilingual repertoires may be 
at a basic level and others may develop more. For instance, immigrant parents 
speak to their children in a language they can understand but may never learn 
to speak as it constitutes part of their repertoire but only in a receptive form. 
On the other hand, immigrant children tend to be much better in speaking 
the language of the host society. All these phenomena are closely related to 
the trans-local aspect of language according to which language follows people 
across space and time as “language is not just a tool for the construction of 
locality, it is also a tool for mobility” (Blommaert & Dong, 2010: 382). Individual’s 
repertoires are the result of “polycentric learning experiences” (Blommaert & 
Backus, 2011: 15). Patterns of language learning follow the individual’s biography 
since speech practices and communication resources depend largely on his 
various stages of life. The ways the individual learns a language, ways that 
can be both formal and informal, are the outcomes of a variety of linguistic 
and sociolinguistic resources. Therefore, different modes of learning result in 
different levels of competence and repertoires are combinations of resources 
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that, however unevenly they may be distributed, they have specific functions 
that reveal the individual’s modes of learning through time and place. 

5. Societal integration and language

Research has identified a strong relationship between language and integration 
of immigrants in the host country. The multiple functions of language make 
it a crucial tool for individual and societal integration that allows access to 
communication, education and to the labour market (Esser, 2006). There are 
four types of societal integration: marginality, ethnic segmentation, assimilation 
and multiple inclusion. In the case of marginality, the individual faces exclusion 
from both the host society and the ethnic group, whereas ethnic segmentation 
implies inclusion in the ethnic group only (Esser, 2006). Assimilation implies 
inclusion in the host society only, while multiple inclusion implies inclusion 
in both systems. The aim of integration through assimilation is the cultural 
homogeneity of society; on the other hand, multiculturalism aims at a pluralist 
society with the promotion of cultural diversity (Extra & Verhoeven, 1999). 

An innovative view on integration has been established by Blommaert (2010) 
who finds that, in the context of new migration “the presuppositions of common 
integration policies –that we know who the immigrants are, and that they have 
a shared language and culture– can no longer be upheld’’ (Blommaert, 2010: 
7). Spatial organization is not just local and real but also translocal and virtual 
and affects the immigrants’ patterns of language use. Nevertheless, what is 
considered as normal is defined by the homogenizing mechanism according 
to which the norms of the “centre’’ are supposed to be the valid ones and 
guarantee social mobility and success. Failing to comply with these norms is 
considered by the host society as abnormality and marginality. Education plays 
a role in this as a system aiming at cultural and social reproduction. Yet, these 
homogenizing approaches to differences lead to an unequal society, ignoring or 
underestimating the local dynamics in parts of the system. Marginality does 
not necessarily imply failure to meet specific norms but rather the production 
of different but related norms.

Research on immigrant policy development (Berry, 2001) has found that 
integration is the most positive individual and group acculturation strategy and 
multiculturalism the most positive public policy in order to avoid intergroup 
conflict, acculturative stress and achieve mutual accommodation and positive 
adaptation. For integration to be successful, the receiving society should 
be multicultural, accepting cultural diversity and eager to adapt national 
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institutions that “meet the needs of all groups now living together in the 
larger plural society” (Berry, 2001: 619). On the other hand, it is important 
that immigrants adopt the basic values of the receiving society. However, as 
Brizić (2006) remarks, educational and linguistic success in the host society is 
not only an outcome of linguistic assimilation, since factors such as a positive 
attitude towards both languages as well as towards both societies involved 
play a significant role. Referring to the immigrant individual’s relationship to 
his languages as linguistic identity, Brizić concludes that “linguistic identity 
should present itself as a flexible identity, neither adhering exclusively to the 
L1 nor rigidly rejecting the L1 in favour of the L2” (Brizić, 2006: 345). However, 
what really happens is a tendency for the host societies to assimilate minority 
groups. As Piller (2016) remarks, the school’s hidden curriculum for social 
reproduction, that aims at maintaining and perpetuating the socioeconomic 
order, persists. Educational policies in many countries suppress the linguistically 
diverse students by mainstreaming them into the dominant language. Their 
teaching methods include teaching the second language and concepts at the 
same time resulting in failure to learn the new language, while the language 
of origin is receding. Students are led to school dropouts which are “the most 
powerful predictors of lifelong exclusion from socioeconomic security” (Piller, 
2016: 123). Submersion methods not only have poor academic outcomes for 
second language learning but are related to mental health problems (Piller, 
2016) and have detrimental effects on the individual’s identity and his cognitive 
and academic development (Cummins, 2003).

6. Final thoughts

This thematic review has presented the parameters set by the context of “new” 
migration that shape the individuals patterns of language use. It was shown 
that whether the individual will acquire the new language and/or preserve the 
language of the country of origin depends not only on learning and interaction 
but also on social conditions. Linguistic and socio-cultural distance between the 
host society and the group of immigrants, the high level of ethnic concentration, 
contacts and the availability of media in the language of origin, motivation, 
access, the conditions in the country of origin and the immigration country, the 
existence of ethnic communities, individual and family living conditions and 
the specific circumstances of migration are important parameters that interact 
with others, such as parental input, age at migration, the duration of stay in the 
host country, the parents’ age at migration and their language skills (Sarri, 2016). 
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Second-language acquisition, multilingual communication practices, 
borrowing and language shift may all be outcomes of contact-induced change 
that follows patterns of new migration. Within this context, one salient fact is 
noticeable: that the individual is motivated to become bilingual due to social 
mobility and the need to earn an income, in other words due to instrumental 
motivation (Myers-Scotton, 2006). However, although not all first generation 
immigrants become bilingual, the second generation is likely to revert to 
monolingualism in the dominant language, abandoning their parents’ mother 
tongue by the third generation. The immigrant individual is motivated to 
acquire competence in the language of the host society, since it is linguistic 
competence in the relevant language that determines access to social institutions, 
education, increase of income and social contact.
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ΜΑ δημιουργικής γραφής, κατεύθυνση εκπαίδευση, Eκπαιδευτικός (ΠΕ02)

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εστιάζει στο φαινόμενο του 
σχολικού εκφοβισμού και στην παρουσίαση ενός 
εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισής του μέσω της 
τέχνης της Λογοτεχνίας και της μελέτης ολόκλη-
ρου λογοτεχνικού έργου. Το βιβλίο που επιλέχθηκε 
είναι Το λουζεράκι της Ελένης Τασοπούλου, που 
προσεγγίζει πολυδιάστατα, αλλά με αληθοφανή και 
εύληπτο για τους/τις μαθητές/τριες τρόπο, το φαινό-
μενο του bulling, οικοδομώντας μια επιτυχή ανα-
παράσταση της σύγχρονης σχολικής πραγματικότητας. Στόχοι της δράσης είναι 
η κατανόηση του φαινομένου από τους/τις μαθητές/τριες, η ενδυνάμωση και η 
ευαισθητο ποίησή τους για την αντιμετώπιση και την αποφυγή του, καθώς και η 
δημιουργία των προϋποθέσεων πρωτοβάθμιας πρόληψης. Η τεθείσα στοχοθεσία 
επιτυγχάνεται με προσχεδιασμένες ερωτήσεις εμβάθυνσης στο κείμενο, δραστηριό-
τητες δημιουργικής γραφής, δραματοποίηση και εικαστικές δημιουργίες. Μέσω 
αυτών, καλλιεργείται η κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση και παράλ ληλα προά-
γονται η ενσυναίσθηση, η βιωματικότητα και ο κριτικός γραμματισμός. Τέλος, οι 
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συμμετέχοντες/ουσες, κατανοώντας την ψυχοσύνθεση των ηρώων, τις σχέσεις 
εξουσίας και τις λεπτές ισορροπίες των διαπροσωπικών σχέσεων, προετοιμάζο-
νται για την πραγματική ζωή. 

Abstract

Τhe present work focuses on school bullying and 
the presentation of an alternative way of dealing 
with it, through the Art of Literature and more 
specifically through the study of an entire literary 
work. Eleni Tasopoulou’s book entitled Louzeraki 
was selected as it uses a multidimensional and 
realistic but yet understandable to students way 
to address the phenomenon of bullying through 
the successful representation of modern, school 
reality. The objective of our action is to help the students to understand the 
bullying phenomenon and through their awareness to confront, avoid and/or 
finally prevent the formation of the primary conditions that lead to creation 
of such problems. This is achieved by pre-designed and in-depth questions 
regarding the text, creative writing activities, dramatization and artistic 
creations. Through them, social-emotional learning is cultivated and at the same 
time empathy, experientialism, and critical literacy are promoted. Finally, the 
participants, through the understanding of the psychosynthesis of the heroes, 
the power relations, and the delicate balances of interpersonal relationships, 
are prepares for real life.

1. Εισαγωγή

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας ο σχολικός εκφοβισμός, τόσο σε διεθνές όσο 
και σε εθνικό επίπεδο, παρουσιάζει μεγάλη έξαρση. Από έρευνες που πραγμα-
τοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο φαινόμε-
νο παρουσιάζει ανοδική τάση και στο ελληνικό σχολείο. Έχοντας υπόψη αυτά 
τα ερευνητικά δεδομένα και με αφορμή τη βίωση παρόμοιων περιστατικών στη 
σχολική καθημερινότητα, καθώς και την επιθυμία για περιορισμό και έλεγχο του 
συγκεκριμένου φαινομένου, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε η υπό παρουσίαση 
δράση. Ο σχεδιασμός της βασίζεται στη μέθοδο project/σχέδιο εργασίας και το 
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θεωρητικό πλαίσιο υποστηρίζεται από τις αρχές του εποικοδομισμού, της ανα-
καλυπτικής και συνεργατικής μάθησης, της διεπιστημονικότητας και της διαθε-
ματικότητας. Στοχεύει στην κατανόηση του φαινομένου της σχολικής βίας από 
τους διδασκομένους, καθώς και στην αντιμετώπιση και την πρόληψη περιστα-
τικών εκφοβισμού και βίας στο περιβάλλον του σχολείου, χρησιμοποιώντας ως 
«όπλα» τη φιλαναγνωσία και τη δημιουργική γραφή. Επίσης, απώτεροι στόχοι 
είναι η κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του μαθητών/τριών, η επίρρωση 
της ενσυναίσθησης και η καλλιέργεια της συναισθηματικής τους νοημοσύνης.

Ως όχημα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων επιλέχθηκε το εφηβικό 
μυθιστόρημα της Ελένης Τασοπούλου Το λουζεράκι, που έχει τιμηθεί με το Βραβείο 
της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς. Το συγκεκριμένο βιβλίο επιλέχθηκε, 
γιατί, λόγω του ευσύνοπτου μεγέθους του, προσφέρεται για ανάγνωση σε σχολι-
κή τάξη. Βασικό του θέμα είναι το bullying (σχολικός εκφοβισμός), οι συνέπειές 
του για τον ψυχισμό και το περιβάλλον των εφήβων, καθώς και οι τρόποι αντι-
μετώπισής του, που προβάλλονται αβίαστα μέσω της χρήσης βιωματικής πρω-
τοπρόσωπης γραφής από την πρωταγωνίστρια και χωρίς πρόθεση διδακτισμού 
από την πλευρά της συγγραφέως.

Επιπρόσθετα, πρόκειται για ένα λογοτεχνικό έργο που παρέχει τη δυνατότη-
τα ολιστικής και συστημικής θεώρησης και για τον λόγο αυτόν αναδεικνύεται 
έμμεσα ως αρωγός στις στρατηγικές πρόληψης, ανίχνευσης και θεραπείας των 
παραβατικών περιστατικών στο σύγχρονο σχολείο. Η αβίαστη γραφή επιτρέπει τη 
συνομιλία του/της εφήβου με το κείμενο και «…δεν του γνωρίζει μόνο τις δυνα-
τότητες της γλώσσας, ούτε τα όρια της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Τον 
κάνει συμμέτοχο σ’ έναν κόσμο ιδεών και αξιών παγκόσμιων, τον κάνει γνώστη 
ποικίλων ανθρώπινων χαρακτήρων, τον μαγεύει με τη λογοτεχνικότητα του ύφους» 
(Κατσίκη-Γκίβαλου, 2007: 221). Παράλληλα θίγει όλες τις παραμέτρους του σχο-
λικού εκφοβισμού (προφίλ θύτη και θύματος, ειδολογία εκφοβισμού, αντίδραση 
παρατηρητών και εκπαιδευτικών, τον ρόλο της οικογένειας κ.λπ.), λειτουργώντας 
ως καθρέφτης για τα παιδιά, γιατί αντανακλά «…την εμφάνισή τους, τις σχέσεις 
τους, τα συναισθήματα και τις σκέψεις του άμεσου περιβάλλοντός τους» (Rudman 
& Pearce, 1988: 159). 

2. Αποσαφήνιση της έννοιας και του πλαισίου  
του σχολικού εκφοβισμού

Ο όρος σχολικός εκφοβισμός παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη διεθνή επιστη-
μονική ορολογία από τον Νορβηγό καθηγητή ψυχολογίας Dan Olweus (1978), για 
να περιγράψει τις διαδικασίες παρενόχλησης και συστηματικής θυματοποίησης 
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παιδιών και εφήβων από τους συνομηλίκους τους. Συνήθως εκδηλώνεται ενάντια 
σε μαθητές/τριες που θεωρούνται σωματικά ή ψυχολογικά αδύναμοι (Μάνεσης 
και Λαμπροπούλου, 2014). Αν και έχουν διατυπωθεί πολυάριθμοι ορισμοί για τον 
σχολικό εκφοβισμό, οι περισσότεροι ερευνητές καταλήγουν ότι τα επικρατέστερα 
χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα έξι (Griffin & Gross, 2004): εσκεμμένη 
αρνητική πράξη/επιθετική συμπεριφορά, απρόκλητη επιθετική συμπεριφορά, 
επανάληψη, ανισορροπία δύναμης ή εξουσίας, εκδήλωση του φαινομένου μέσα 
σε οικείες κοινωνικές ομάδες όπου ήδη συμμετέχουν τα παιδιά, όπως το σχολείο, 
οι αθλητικές ομάδες, κ.λπ. και πρόκληση σωματικής βλάβης ή συναισθηματικών 
δυσκολιών (ψυχολογικές, δυσκολίες συμπεριφοράς) στο θύμα.

Ο σχολικός εκφοβισμός συναντάται σε διαφορετικές μορφές. Σύμφωνα με έρευ-
να με συναφές περιεχόμενο που διενεργήθηκε από το Χαμόγελο του Παιδιού το 
2016, η συχνότερη μορφή εκφοβισμού που συναντάται στο σχολείο, σε ποσοστό 
56,5%, είναι ο λεκτικός εκφοβισμός (εξύβριση, κοροϊδία) και ακολουθούν, σε ποσο-
στό 30,5%, ο σωματικός εκφοβισμός (χτυπήματα – σπρωξίματα) και ο κοινωνικός 
εκφοβισμός, σε ποσοστό 27,8% (η απομόνωση και η κοροϊδία των μαθητών από 
όλη την τάξη). Σε χαμηλότερα ποσοστά, οι μαθητές αναφέρουν ότι διακατέχονται 
από φόβο που τους δημιουργούν οι υπόλοιποι μαθητές (ποσοστό 15,4%) ή από 
φόβο για τη βίαιη απόσπαση προσωπικών τους αντικειμένων (ποσοστό 11,3%) 
(Χαμόγελο παιδιού, 2016).

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια εξάγεται επίσης 
το συμπέρασμα ότι το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού έχει ανοδική τάση 
στο ελληνικό σχολείο. Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013-
2014 από το «Παρατηρητήριο» του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία συμμετείχαν 
61.000 μαθητές από όλη τη χώρα, αποδείχθηκε ότι το 34,01% των ερωτηθέντων 
έχει λειτουργήσει ως θύτης στον χώρο του σχολείου. Μάλιστα, ο χώρος του προ-
αυλίου είναι το μέρος του σχολείου όπου ασκείται συχνότερα βία (56,08%) και 
ακολουθούν οι χώροι πραγματοποίησης εξωσχολικών δραστηριοτήτων (18%), το 
εργαστήριο (13%) και η σχολική αίθουσα (9%) (Βλάχου, Botsoglou και Ανδρέου, 
2016). Η αυξητική πορεία του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού στο ελλη-
νικό σχολείο επιβεβαιώθηκε εκ νέου με έρευνα που πραγματοποιήθηκε 4 χρόνια 
αργότερα από το ΕΠΙΨΥ. Από την αποδελτίωση των συναχθέντων ερωτηματολο-
γίων προκύπτει ότι ένας στους 5 εφήβους (19,1%) υπέστη εκφοβισμό (bullying) 
τουλάχιστον μία ή δύο φορές τους τελευταίους 2 μήνες πριν τη διεξαγωγή της 
έρευνας, ενώ ένας στους 7 εφήβους (14,2%) αναφέρει ότι άσκησε ο/η ίδιος/α 
εκφοβισμό (bullying) σε άλλους μαθητές (ΕΠΙΨΥ, 2018). Τα παραπάνω συμπε-
ράσματα έχουν επιβεβαιωθεί και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από έρευνα 
που διενεργήθηκε στη Ρόδο το 2019 (Βαρβαρέσος, 2019). 
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3. Τρόπος προσέγγισης του βιβλίου και στοχοθεσία  
της δράσης 

Με δεδομένα τα πορίσματα των παραπάνω ερευνών και τη δυσάρεστη καθη-
μερινότητα, που ως εκπαιδευτικοί βιώνουμε αρκετά συχνά στα σχολεία μας, 
επινοήθηκε η παρατιθέμενη δράση και σχεδιάστηκαν οι δραστηριότητες που 
περιέχονται σ’ αυτήν. Μέσω αυτών (παιχνίδια ρόλων, αγώνες αντιλογίας, δημι-
ουργική γραφή, εικαστική έκφραση, εκφραστική ανάγνωση κ.λπ.), προάγεται 
αρχικά η συναισθηματική μάθηση (Social Emotional Learning, SEL) (Κουρ-
μούση, 2012). Το προαναφερθέν είδος μάθησης αντιπροσωπεύει ένα μέρος 
της εκπαίδευσης που συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με ένα συγκεκριμένο 
σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων, σημαντικών για την επιτυχία στο σχολείο, 
στην οικογένεια, στην κοινωνία, στον εργασιακό βίο και στη ζωή γενικότε-
ρα, γιατί προάγει την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη 
των παιδιών (Markogiannakis et al., 2015). Με όχημα την προσέγγιση του 
λογοτεχνικού έργου, οι συμμετέχοντες στη δράση αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα και ζητήματα που σχετίζονται με τον εκφοβισμό σε «ασφαλές» εικονικό 
περιβάλλον, μετατρέποντας το βιβλίο σε «εκπαιδευτικό πεδίο της καθημερινής 
εμπειρίας» (May, 1995: 40). 

Επιπλέον, βασικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου λογοτεχνικού έργου ήταν 
ο εναργής σχεδιασμός των κεντρικών χαρακτήρων του, οι οποίοι διακρίνονται 
από ζωντάνια, είναι πρόσωπα από την καθημερινή σχολική ζωή και γίνονται 
εύκολα αποδεκτοί από τους αναγνώστες του (Burns & Flowers, 1999). Παράλ-
ληλα, και για τον λόγο ότι η ηρωίδα είναι θύμα bulling, οι νεαροί αναγνώστες 
ενεργοποιούνται, μπαίνουν στα «παπούτσια» της και ανακουφίζονται στην ιδέα 
ότι δεν είναι οι μόνοι που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, είτε ως 
θύματα, είτε ως θύτες, είτε ως παρατηρητές.

Αναλυτικότερα οι μαθητές/τριες, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, επιδιώκεται:
• να γνωρίσουν το προφίλ του θύτη και του θύματος και να είναι σε θέση να 

κατανοήσουν την έννοια του σχολικού εκφοβισμού,
• να ασκηθούν στη συναισθηματική μάθηση, 
• να καλλιεργήσουν αναγνωστικές και μετα-αναγνωστικές δεξιότητες και να 

είναι ικανοί να κατανοούν τα πολλαπλά μηνύματα ενός λογοτεχνικού έργου,
• να δημιουργούν ατομικά ή ομαδικά έργα, εμπνεόμενοι από γεγονότα καθη-

μερινής σχολικής ζωής,
• να ασκηθούν στη δημιουργική γραφή, κινητοποιώντας τη φαντασία τους,
• να παρουσιάζουν στην ολομέλεια μια ομαδική εργασία βασισμένη στην κατα-

νόηση κι όχι στον διδακτισμό, 
• να κατανοούν την αξία της προσέγγισης των λογοτεχνικών έργων, συνομι-

λώντας ενεργά με το κείμενο, 
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• να υιοθετούν υγιείς στάσεις ζωής, ώστε να δομήσουν ένα σταθερό πλαίσιο 
αξιών, αποκτώντας παράλληλα επικοινωνιακές δεξιότητες.

Η προσέγγιση του βιβλίου που επιλέχθηκε, Το λουζεράκι της Ε. Τασοπούλου, 
έχει σχεδιαστεί ώστε να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, και 
απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου. Αναπτύσσεται σε 
τρεις φάσεις: πριν την ανάγνωση, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης-παρουσία-
σης και μετά την ανάγνωση. Ο σχεδιασμός και η στοχοθεσία συμφωνεί απόλυτα 
με το νομοθετικό πλαίσιο διδασκαλίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Συγκε-
κριμένα, στις «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, Σχ. Έτος 2016-17», 
η ανάγνωση ολόκληρου λογοτεχνικού έργου αποτελεί μία από τις καινοτόμες 
προτάσεις, παράλληλα με το γεγονός ότι στις βασικές δεξιότητες του λογοτεχνι-
κού γραμματισμού έχει συμπεριληφθεί και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας 
των μαθητών μέσω της βαθμιαίας εξοικείωσής τους με συγγραφικές πρακτικές, 
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, δραματοποίηση κ.ά. Οι ποικίλες αυτές 
δραστηριότητες βοηθούν τους/τις μαθητές/τριες να ευαισθητοποιηθούν απέναντι 
στη διαδικασία της λογοτεχνικής γραφής και γενικά προωθούν την καλλιτεχνική 
έκφραση, προσφέροντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να παρέμβουν δυναμι-
κά στο κείμενο ως δημιουργοί. Οι τεχνικές δημιουργικής γραφής εφαρμόζονται 
σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας του λογοτεχνικού έργου και λειτουργούν 
ως «ενισχυτές» της αναγνωστικής ανταπόκρισης και κατανόησης του κειμένου. 

Ιδιαίτερα στη Γ́  φάση, οι μαθητές/τριες πειραματίζονται με πρωτότυπες δρα-
στηριότητες δημιουργικής γραφής, αξιοποιώντας τα μοτίβα, τους λογοτεχνικούς 
χαρακτήρες και τα επεισόδια από το βιβλίο που μελέτησαν και σχηματοποιώντας 
τις ιδέες που αποκόμισαν από τη δημιουργική ανάγνωση των κεφαλαίων που 
περιέχονται και τις σχετικές συζητήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στη σχολική 
τάξη. Προτείνονται και επιλέγονται ποικίλες και ελκυστικές εφαρμογές (αρκτικό-
λεξα, λίμερικ, διήγημα, συνέντευξη, βιβλιοκριτική, ημερολόγιο, επιστολή, αφίσα, 
σελιδοδείκτες κ.ά.), ώστε οι μαθητές/τριες όχι μόνο να κατανοήσουν σε βάθος 
και να απολαύσουν το λογοτεχνικό έργο, αλλά και να δημιουργήσουν δικά τους 
κείμενα, στα οποία να ενεργοποιούν τη φαντασία τους και να εκφράζουν τα 
συναισθήματά τους, ενισχύοντας την κριτική και αναγνωστική τους ικανότητα.

4. Η προσέγγιση του βιβλίου 

Η λογοτεχνία, υπό το πρίσμα της φιλαναγνωσίας, σε συνδυασμό με τη δημιουργική 
γραφή, δημιουργεί ώριμους και επαρκείς αναγνώστες, συνεισφέρει στην ανάδειξη 
των ιδιαίτερων δεξιοτήτων τους και στη δημιουργία ενός πλούσιου σε ερεθίσματα 



TΕΥΧΟΣ 7  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.50

περιβάλλοντος μάθησης που αξιοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση (ανακαλυπτική 
μάθηση, εποικοδομισμός). Οι μαθητές/τριες ευαισθητοποιούνται σε θέματα κοινω-
νικά, καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη και την ενσυναίσθησή τους και συγ-
χρόνως εξοικειώνονται με το να «τοποθετούν στο χαρτί τις ιδέες, τα συναισθήματα 
και τις εντυπώσεις τους με τα δικά τους λόγια, αναπτύσσοντας μια πρωτότυπη 
γραφή, αντίθετη από τη μιμητική» (Κωτόπουλος και Παπαντωνάκης, 2011: 30-31).

Οι μαθητές/τριες μελετούν αρχικά Το λουζεράκι, και ακολουθεί συζήτηση 
σχετικά με τους ρόλους των ηρώων, τη στάση και τις πράξεις τους στην εξέλι-
ξη του έργου και τα συναισθήματά τους. Στη συνέχεια έπεται η επεξεργασία του 
κειμένου μέσω διευκρινιστικών ερωτήσεων και δημιουργικών δραστηριοτήτων.

4.1. Ενδεικτικές ερωτήσεις κατανόησης που αξιοποιούνται στη δεύτερη  
και στην τρίτη φάση προσέγγισης του λογοτεχνικού έργου

• Ποια νομίζετε ότι είναι η σχέση της ηρωίδας με τα άλλα πρόσωπα του κειμέ-
νου (γονείς, δασκάλους, συνομηλίκους, άλλα πρόσωπα);

• Με ποια από τα πρόσωπα αυτά η ηρωίδα δημιουργεί θετικές σχέσεις και με 
ποια αρνητικές ή ουδέτερες; Γιατί;

• Οι σχέσεις αυτές μένουν πάντοτε σταθερές; Διαφοροποιούνται; Περνούν δια-
κυμάνσεις; Γιατί; Επηρεάζει αυτό τον ψυχισμό της ηρωίδας;

• Ποιες αντιθέσεις, συγκρούσεις βιώνει η έφηβη ηρωίδα με τον εαυτό της, με 
τους άλλους, με την κοινωνία;

• Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει η ηρωίδα; Τι είδους προβλήματα είναι (προ-
βλήματα προσωπικά, κοινωνικά, προβλήματα επικοινωνίας, προβλήματα 
πρακτικά, οικονομικά κ.λπ.);

• Ποιες καταστάσεις και ποια προβλήματα τη δυσκολεύουν περισσότερο και γιατί;
• Ποια πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις την επηρεάζουν θετικά; Ποια πράγ-

ματα αγαπά περισσότερο;
• Ποια είναι η άποψή της για τον εαυτό της; Τι θεωρεί πλεονέκτημα ή μειονέ-

κτημά της;
• Πώς διαμορφώνουν οι σχέσεις της, τα προβλήματά της, τα σχέδια και οι επι-

θυμίες της την προσωπικότητά της;
• Πώς προσδιορίζει η οικογένεια, το σχολείο, ο κοινωνικός περίγυρος την προ-

σωπικότητα των εφήβων;
• Ποιες ήταν οι σκέψεις, οι αντιδράσεις και τα συναισθήματα της Θάλειας όταν 

έμαθε ότι πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη θεατρική παράσταση;
• Πώς νιώθει η Θάλεια, η κύρια ηρωίδα του μυθιστορήματος, μόλις καταλα-

βαίνει ότι το ραντεβού δεν αφορούσε την ίδια; Από πού καταλαβαίνουμε τα 
συναισθήματά της;
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• Πώς αντιδρά η Θάλεια όταν η Υβόννη την αποκάλεσε λουζεράκι;
• Πώς αντιδρά η Θάλεια στη φράση του Νίκου «Χάλια Φάτσα»; 
• Αναγνωρίζετε κάποιους από τους ήρωες; Τους έχετε συναντήσει κάπου γύρω σας;
• Ποιος είναι ο ρόλος της γάτας στο μυθιστόρημα και τι συμβολίζει για την ηρωίδα;

4.2. Προτεινόμενες δραστηριότητες (πριν την ανάγνωση του βιβλίου)

1. Ο εκπαιδευτικός προβάλλει μία από τις εγκεκριμένες ταινίες που αφορούν τον 
σχολικό εκφοβισμό (διαθέσιμο στο: https://symvstathmos.files.wordpress.
com/2015/03/5-bullying-films1.pdf). Μετά την προβολή της ταινίας γίνεται 
συζήτηση σχετικά μ’ αυτήν, εξοικειώνοντας τους/τις μαθητές/τριες με το φαι-
νόμενο του εκφοβισμού. 

Εναλλακτικά, ο/η εκπαιδευτικός ρωτά τους/τις μαθητές/τριες αν υπήρξαν 
συμμέτοχοι σε περιστατικό σχολικού εκφοβισμού και με ποια ιδιότητα (θύμα, 
θύτης, παρατηρητής). Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες γράφουν στον επεξεργα-
στή κειμένου ένα μικρό κείμενο δέκα γραμμών αφηγούμενοι το περιστατικό, 
τα συναισθήματα που βίωσαν και τη στάση που κράτησαν απέναντι σ’ αυτό. 
Όλες οι ιστορίες συγκεντρώνονται ανώνυμα σε ένα κουτί και διαβάζονται 
τυχαία από τους/τις μαθητές/τριες ή τους διδάσκοντες στην τάξη.

2. Σχολιασμός του τίτλου και για τι μας προδιαθέτει.
3. Στο διήγημα πρωταγωνιστούν η Θάλεια Μάτσα και η γάτα της Χανού. Τι 

πιστεύεις ότι μπορεί να σημαίνουν τα δυο αυτά ονόματα; Γράψε ένα τετρά-
στιχο προσπαθώντας να ενώσεις την πρωταγωνίστρια με τη γάτα. 

4. Το θεατρικό έργο που ανεβάζουν οι μαθητές/τριες είναι Το ημερολόγιο της 
Άννας Φρανκ, με απόσπασμα του οποίου είχατε μια σύντομη συνάντηση στη 
Β́  Γυμνασίου. Διάβασε το απόσπασμα και την ιστορία της δημιουργίας του 
συγκριμένου ημερολογίου (διαθέσιμο στο: http://photodentro.edu.gr/v/item/
ds/8521/7004, https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE
%B1_%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BA, https://www.sansimera.
gr/biographies/666) και παρουσίασε σε προβολή παρουσίασης την ιστορία της 
νεαρής Γερμανοεβραίας.

4.3. Κατά την ανάγνωση

1. Στην παρανόηση που αφορά το ραντεβού της Θάλειας με τον Κωνσταντίνο και 
το σημείωμα που έπεσε κατά λάθος στα χέρια της πρωταγωνίστριας, εμπλέ-
κονται η Θάλεια, ο Κωνσταντίνος, η Υβόννη και η Ζέτα. Δημιουργήστε μια 
διαφορετική ιστορία, αντιστρέφοντας χαρακτηρολογικά τους πρωταγωνιστές 
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(μετατροπή θυμάτων σε θύτες και το αντίστροφο), γράψτε με διαφορετικό τρό-
πο τους διαλόγους και δημιουργήστε ένα μικρό θεατρικό μονόπρακτο, που θα 
παρουσιάσετε σε ολόκληρη την τάξη. 

2. Η οικονομική κρίση φαίνεται να βασανίζει την οικογένεια της Θάλειας. Η μητέ-
ρα της είναι θύμα εκμετάλλευσης στην επιχείρηση που δουλεύει και υπάρχουν 
χρήματα μόνο για τα αναγκαία. Η Θάλεια φαίνεται να στενοχωριέται, γιατί 
η οικονομική ανέχεια επηρεάζει τον τρόπο ντυσίματός της και την αυτοεκτί-
μησή της, αφού πιστεύει ότι και η γενικότερη εξωτερική της εμφάνιση είναι 
χάλια. Με βάση τις συγκεκριμένες διαπιστώσεις, κάντε ένα ντιμπέιτ με θέμα: 
«Το ντύσιμο, η οικονομική επιφάνεια και η εμφάνιση (δεν) επιδρούν στην 
εικόνα και στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων».

3. Στη σελίδα 32 του βιβλίου και με αφορμή την απόγνωση και την ντροπή που 
αισθάνεται η Θάλεια, όντας θύμα εκφοβισμού, λέει ότι: «Υπάρχει ένα μέρος 
που η γη ανοίγει και σε καταπίνει κι ύστερα ξανακλείνει από πάνω σου και 
δεν μένει ούτε ίχνος από εσένα». Συνέχισε την ιστορία βρίσκοντας το δικό σου 
μέρος-καταφύγιο.

4. Η αναδρομική αφήγηση για τη γιαγιά φέρνει στο προσκήνιο μια γυναίκα θαρραλέα 
και αγωνίστρια, το αντίθετο της εγγονής της. Δώσε της τον λόγο μέσω επιστολής, 
όπου θα συμβουλεύει την εγγονή της για τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσει, 
προκειμένου να υπερασπίσει τον εαυτό της απέναντι στους θύτες της. 

5. Η Θάλεια βασανίζεται από την παρεξήγηση με το ραβασάκι και συγκλονίζε-
ται από ανάμεικτα συναισθήματα που τη θυματοποιούν και την οδηγούν σε 
λανθασμένες κινήσεις. Γράψτε τον εσωτερικό της μονόλογο στο πρώτο ενικό 
πρόσωπο, αιτιολογώντας τη σύγκρουση των συναισθημάτων της.

6. Η Θάλεια μπαίνει στη χρονομηχανή και συναντά τη συνομήλικη ηρωίδα που 
υποδύεται στο έργο την Άννα Φρανκ. Της διηγείται την ιστορία της και ζητά 
τη συμβουλή της. Η Άννα Φρανκ τής απαντά ότι… Συνδυάστε τους χαρακτή-
ρες της Θάλειας και της Άννας, γράψτε μία νέα ιστορία, όπου οι δύο αυτοί 
χαρακτήρες συναντιούνται για πρώτη φορά στον συγκεκριμένο σχολικό χώρο 
στον οποίο και οι δυο είναι θύματα σχολικού εκφοβισμού.

7. Χωριστείτε σε πέντε ομάδες: θύματα, θύτες, γονείς, θεατές, παρατηρητές εκπαι-
δευτικοί. Γράψτε από τη δική σας οπτική την ιστορία που διαδραματίστηκε 
κατά τη διάρκεια της παράστασης και αποτυπώστε τα συναισθήματα που σας 
προκάλεσε η τιμωρία του θύτη.

8. Ο Νίκος ασκεί λεκτική βία δημιουργώντας υποτιμητικά παρατσούκλια για τους 
συμμαθητές του: Αλίκη-Χαλίκ, Μαρία-Όρθιο Χιλιόμετρο, Θάλεια Μάτσα-Χάλια 
Φάτσα, Ρενέ-Ουράνιο Τόξο. Η πρωταγωνίστρια, αν και στην αρχή κάμπτεται και 
στενοχωριέται, στη συνέχεια αντεπιτίθεται με χιούμορ και ευθύβολες ατάκες. 
Υπόθεσε ότι ο Νίκος παραφράζει και το δικό σου όνομα. Γράψε ένα σατιρικό 
ποιηματάκι με το οποίο να τον βάζεις στη θέση του.



ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΦΑΙΝΌΜΕΝΏΝ ΣΧΌΛΙΚΌΎ ΕΚΦΌΒΙΣΜΌΎ ΜΕΣΏ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΛΌΓΌΤΕΧΝΙΑΣ 53

9. Η Θάλεια φοβάται ότι οι θύτες της θα αναρτήσουν στο διαδίκτυο μια σκηνή 
με το φάλτσο τραγούδι της, με σκοπό να την εξευτελίσουν. Πρόλαβέ τους και 
στείλε στους/στις συμμαθητές/τριές σου ένα SMS, γράφοντας για τις υποκρι-
τικές της ικανότητες και τη μελωδική της φωνή. 

4.4. Μετά την ανάγνωση 

1. Αν ήσουν ζωγράφος και σου ζητούσαν να σκιαγραφήσεις τέσσερις (4) από 
τους χαρακτήρες του βιβλίου με ένα χρώμα ή να τους ζωγραφίσεις με τη μορ-
φή ζώου, ποιες θα ήταν οι επιλογές σου για τον καθένα. Αφού ταυτίσετε τους 
χαρακτήρες με χρώματα και ζώα, στη συνέχεια δημιουργήστε ανά ομάδα μια 
αφίσα που να συνδυάζει τις επιλογές σας. 

2. Να δημιουργήσετε αρκτικόλεξα με τους χαρακτήρες του έργου, επιλέγοντας 
λέξεις που να συνδέονται με τη σχολική βία και το σχολικό περιβάλλον ή με 
λέξεις που να αναδεικνύουν τον χαρακτήρα τους, π.χ. Θάλεια: θέληση, ανθρω-
πιά, λατρεία, ελπίδα, ικανότητα. 

3. Αφού επιλέξετε ένα κεφάλαιο του βιβλίου, να το μεταγράψετε με τη μορφή 
ημερολογίου, στο οποίο θα καταγράψετε τα γεγονότα ως συμμαθητής/τρια της 
Θάλειας ή ως μέλος της παρέας του Νίκου. 

4. Τι θα συνέβαινε αν την ώρα της παράστασης δεν ακουγόταν το «Άσμα Ασμά-
των», αλλά η ηχογραφημένη κλαψιάρικη φωνή της Θάλειας που τραγουδά 
ένα τραγούδι της μόδας;

6. Τα λίμερικ είναι μικρά ποιηματάκια που προκύπτουν από διασκεδαστικά παι-
χνίδια της γλώσσας και της φαντασίας και η στιχουργική τους φόρμα είναι 
πεντάστιχη (αα-ββ-α). Δημιουργήστε το δικό σας λίμερικ εμπνευσμένο από το 
βιβλίο, ακολουθώντας τις οδηγίες και αφήστε τους συμμαθητές σας να μαντέ-
ψουν σε ποιο πρόσωπο του βιβλίου αναφέρεται το καθένα.

7. Την πανελλήνια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού, την 6η Μαρτίου, το 
τμήμα σας θα παρουσιάσει σε ανοιχτή εκδήλωση το βιβλίο της Ελένης Τασο-
πούλου. Δημιουργήστε: α) αφίσα, β) πρόσκληση, γ) σελιδοδείκτες με το αγα-
πημένο σας απόσπασμα, δ) επιλέξτε κομμάτια του βιβλίου για να τα παρου-
σιάσετε θεατρικά, ε) βιβλιοκριτική-βιβλιοπαρουσίαση. Μπορείτε να αξιοποιή-
σετε τον επεξεργαστή κειμένου και τα ψηφιακά εργαλεία στο: https://www.
postermywall.com/, https://www.canva.com/create/posters/, https://www.
fotor.com/features/poster.html).
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5. Συμπεράσματα

Η ανάπτυξη του σεβασμού προς τη διαφορετικότητα, καθώς και η έγκαιρη αντι-
μετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού αποτελούν δύο σημαντικούς 
παράγοντες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία και όχι μόνο. 
Η λογοτεχνία αποτελεί έναν σημαντικότατο σύμμαχο για την ευόδωση όλων των 
προσπαθειών αντιμετώπισης του εν λόγω φαινομένου που απειλεί τη συνοχή 
και την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων και κατ’ επέκταση του 
εκπαιδευτικού συστήματος και της κοινωνίας, στο σύνολό της (Ράπτου, 2018). Η 
χρήση της τεχνολογίας ευνοεί τη διαδραστικότητα των δραστηριοτήτων και συμ-
βάλλει στον εμπλουτισμό του περιεχομένου τους, ενώ παράλληλα η δημιουργική 
γραφή συμβάλλει στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών και ταυτόχρονα στην 
καλλιέργεια του δημιουργικού τους λόγου και συλλογισμού. 

Η εφηβική λογοτεχνία, στην οποία εντάσσεται και το αναλυόμενο έργο της 
Ε. Τασοπούλου, αποτελεί σημαντική αναγνωστική πρόκληση για τους/τις μαθη-
τές/τριες. Με την ερμηνευτική προσέγγιση του βιβλίου, ο/η κάθε μαθητής/τρια 
αντιλαμβάνεται τους τρόπους με τους οποίους η λογοτεχνική μυθοπλασία κατα-
σκευάζει τους φανταστικούς της κόσμους και κατανοεί πώς η πραγματικότητα 
κατασκευάζεται με παρόμοιους τρόπους. Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με την 
Οικονομίδου (2000), πέρα από τον εμπλουτισμό της αναγνωστικής του εμπειρίας, 
το παιδί γίνεται ευαίσθητος ερμηνευτής της πραγματικότητας που τον περιβάλ-
λει και των σχέσεών του με τους άλλους. Το βιβλίο παρέχει ένα συναισθηματικά 
ασφαλές μέσο μέσα από το οποίο μπορούμε να εξερευνήσουμε θέματα που πιθα-
νώς να αναστάτωναν το παιδί, εάν τα συζητούσαμε απευθείας μαζί του. 

Αναμφισβήτητα, «η λογοτεχνία ως παιδαγωγικό εργαλείο δύναται να χρησι-
μοποιηθεί, με σκοπό τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των μαθητών/τριών και την 
αντιμετώπιση των συναισθημάτων τους» (Goleman, 1998). Βασικές προϋποθέ-
σεις είναι η επιλογή του κατάλληλου βιβλίου και η εμπνευσμένη και καινοτόμος 
διδασκαλία, που θα δώσουν την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να εξωτερι-
κεύσουν τις σκέψεις τους και να αντιδράσουν σε οτιδήποτε τους προβληματίζει.
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Περίληψη

Η ποιότητα σχέσης γονέα-παιδιού επιδρά καθοριστι-
κά στη διάπλαση της προσωπικότητας του ατόμου, 
στην ομαλή ένταξή του στο σχολικό περιβάλλον, 
στη διαμόρφωση των κοινωνικών του σχέσεων. 
Ανήλικοι που μεγαλώνουν σε ένα δυσλειτουργικό 
οικογε νειακό περιβάλλον, στο οποίο βιώνουν συναι-
σθηματική, ψυχική ή σωματική παραμέληση ή/και 
κακοποίηση, εμφανίζουν μειωμένη ενσυναίσθηση και 
δυσκολίες στο να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων 
και παρουσιάζονται πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη 
μιας αντικοινωνικής και επιθετικής συμπεριφοράς.

Στην παρούσα μελέτη εντοπίζονται, σε επίπεδο 
οικογένειας, οι παράγοντες κινδύνου οι οποίοι καθιστούν τα παιδιά ευάλωτα για 
εκδήλωση επιθετικότητας στο σχολείο. Εξετάζεται η επιθετικότητα ως αποτυχία της 
διαδικασίας κοινωνικοποίησης του παιδιού από την οικογένεια και το σχολείο, υπο-
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στηρίζοντας, μέσα από μια μελέτη περίπτωσης, ότι αν τα παιδιά που προέρχονται 
από ένα δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον, τύχουν έγκαιρης πολυσυστημικής 
παρέμβασης, με καλά σχεδιασμένη ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση στο σχολείο και 
υποστήριξη της οικογένειας, μπορούν να έχουν μια θετική προοπτική εξέλιξης σε 
επίπεδο συμπεριφοράς, συναισθηματικής ανάπτυξης και κοινωνικής προσαρμογής. 

Abstract

The quality of a parent-child relationship has a 
determining effect on the shaping of an individual’s 
personality, their smooth integration into the school 
environment and the formation of their social 
relations. Minors who grow up in a dysfunctional 
family environment, in which they experience 
emotional, mental or physical neglect and/or 
abuse manifest reduced empathy and difficulty in 
respecting the rights of others and are more prone 
to developing an antisocial and aggressive behavior.

In the present study, the risk factors, which make children vulnerable to 
become aggressive at school, are identified at the family level. Aggression is 
examined as a failure of the child’s socialization process by both the family 
and school. We support this statement through a case study claiming that if 
children from a dysfunctional family environment receive early multi-systemic 
intervention, with well-designed psycho-pedagogical interventions at school 
as well as family support, they can have a positive development perspective 
concerning their behavior, their emotional growth and social adjustment.

1. Aggression that raises concern

The onset of aggression in childhood, whether it is a mild or unique reaction, does 
not cause much concern in the child’s environment. Usually, a mild aggressive 
reaction is interpreted as an immature reaction of the child to some sort of 
threatening or unpleasant situations, such as losing their turn during play.

We begin, therefore, with the assumption that childhood aggression is 
interpreted as an immature externalization of mental distress, anxiety, anger 
or frustration that the child is experiencing. Babies and toddlers do express 

Keywords
family risk factors, 
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treatment
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their needs and desires in an “aggressive” way, as they have not developed any 
self-control mechanisms or other strategies to claim and satisfy their needs. 
As the child develops cognitively and socio-emotionally, aggression is expected 
to be transformed into socially acceptable forms of behavior (Hill & Sharp, 
2015), such as assertiveness, which, after all, is the goal of psychoeducational 
programs for children and adolescents in managing their anger (Mallouchou 
& Moutsopoulou, 2016).

In contrast to mild individual aggression, what mainly worries both the 
child’s family environment and the educational community are any systematic, 
intense outbursts of anger, verbal and physical attacks against other people, and 
any behavior that can be described as violent, infringing or harsh. Thus, parents, 
teachers and experts have agreed on defining such a worrying “aggression” at 
school as the acting-out of children’s uncomfortable feelings to the detriment 
of their external environment (people and objects).

As juvenile probation officers, we have often been called to intervene both 
at a psychosocial and counseling level for children and adolescents, whose 
parents have either appealed to the prosecutor, stating their inability to manage 
their child’s aggressive and delinquent behavior or their flights from home, or 
whose school principal has requested our help for pupils who are disturbing 
the school community with their anti-social behavior and/or their tendency 
to drop out of school. It is often that the serious aggression of these children is 
a symptom of a prolonged dysfunction, as these children have not been given 
the vital mental space (first in the family and later in school) to express their 
discomfort in a more appropriate symbolic way (e.g. verbally).

2. Risk factors in the family associated  
with the child’s aggression

Risk factors in the family are not linearly (one-way) related to the manifestation 
of aggression by the child. These factors interact with each other, so the 
coexistence of more risk factors in a family has an exponential effect on 
the child’s development. At the same time, they not only interact with the 
protective factors of the family and those of the wider environment (school, 
neighborhood), which facilitate the smooth socialization and psycho-emotional 
development of the child (for example problem solving skills), but also with 
the child’s genetic background (Kourkoutas, 2017).

Our study of the risk factors in the family begins by confirming a wise popular 
proverb: “Like father, like son”. The role model of an aggressive parent towards 
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other family members or persons outside the family, and more generally an 
aggressive way of solving problems by parents has a direct effect on children, who 
behave in a similar aggressive way to others (Kourkoutas, 2017). The mechanism 
of role model imitation, which has already been studied by the great Canadian 
psychologist and rapporteur of social learning theory Albert Bandura, explains 
why children with aggressive parents also behave aggressively towards others.

In particular, conflicts between parents are related to aggression manifested 
by the child. Children exposed to spousal conflict have proved to be much more 
vulnerable to both externalized (behavioral) disorders as well as internalized 
ones (anxiety, phobias and depression). It is a traumatic experience, as the child 
feels helpless in the face of mutual destructiveness in his parents’ relationship. 
Even if the conflict is not acute and obvious, but hidden and pervasive, the child 
experiences great confusion. In addition, frequent conflict situations lead to the 
child’s failure to form a positive identity, the dominance of a feeling of fear, 
low self-esteem, feelings of worthlessness and tendencies to replace negative 
self-image through aggression in the school and wider social environment. In 
these cases, the child’s aggression seems to be trying to heal the trauma of 
parental conflict.

But even when parental conflicts disappear, the inability of the parent to 
respond emotionally to the child has an effect on the child. The lack of stable 
emotional support from the parent to the infant is considered to be one of the 
most consistent predictive factors of pre-school behavioral disorders (Shaw et 
al., 2001). Behind this difficulty of the parent to respond emotionally to the 
child, there are probably serious mental disorders, depressive feelings, passivity 
and low self-esteem. The parent moves in an emotional spectrum of responses 
to the child ranging from indifference to rejection (emotional abuse).

In cases where the child is emotionally abused by the parents, that is, 
psychologically extorted, rejected, systematically criticized, ridiculed or 
emotionally neglected, it is very likely that the child will not only develop a 
serious behavioral or emotional disorder (depression), violent tendencies, bullying, 
delinquency but also systematic drug abuse in adolescence (Kourkoutas, 2017).

And while in adolescence aggression and delinquency occur with relatively 
greater intensity and frequency, psychologists have turned their attention to 
the quality of the child’s bond with their parents in the first years of their 
life (Gao et al., 2010). Insecure attachment between the mother and infant is 
associated with infant reactivity, and is a predictor of a lack of empathy and 
aggression toward others during infancy and childhood alike (Smith, 2011). 
The mother’s (or the first care giver’s) non availability or inconsistency to meet 
the baby’s needs, or the mother’s inappropriate/unpredictable behavior lead to 
insecurity and the baby’s reactive outbursts (Steele & Steele, 2014).
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On the other hand, research on the most serious forms of aggression 
(antisocial and psychopathic violence in adolescence) has highlighted the 
problematic nature of the child’s relationship with the father or the absence 
of a bond with the father (Flight & Forth, 2007· Gao et. al., 2010). These data 
demonstrate the importance of positive experiences with the “significant other” 
(mother and father) for the child’s emotional security and the formation of 
internal representations and identifications.

Furthermore, insufficient surveillance over children and the absence of limits 
and rules (already from preschool age) seem to contribute to the manifestation 
of behavioral problems in children with attention deficit, impulsiveness 
and aggressiveness. Parental tolerance to children’s violent reactions and 
their failure to set clear limits increase the likelihood of aggressive behavior 
(Craig & Pepler, 2007). Overprotective families, who do not impose limits on 
their children, make it difficult for the children to adapt to school, where the 
introduction of rules and requirements is experienced by children as an attack 
on their hitherto omnipotence (Kourkoutas, 2017).

More than often in these families, the father or any person in the father’s 
place is absent. The person who plays the symbolic-socializing role of the 
father, in the sense that they mediate between the mother and the child, 
ensures with their involvement in the family that a stop is imposed on the 
child’s desires and fantasies for omnipotence and that the child realizes that 
he/she is not the center of the universe (Kourkoutas, 2017). The absence of 
paternal involvement seems to be associated with the difficulties a boy faces 
to identify with a positive role model, which functions as an internal compass 
and also as a frame of reference in terms of behavior and psychosocial function.

The highest risk factor for a child developing behavioral problems (aggression) 
and emotional ones (depressive and anxiety feelings) is physical abuse. Practices 
of corporal punishment by parents seem to be the most common risk factor 
in the families of children who have developed adversarial, aggressive and 
disorganized/disruptive behavior, with elements of aggression (Kourkoutas, 
2017). Authoritarian parenting by imposing frequent corporal punishment 
and violent parental outbursts increases the child’s level of aggression (Ahmed 
& Braithwaite, 2004). The cruelty of punishment destroys the child’s inner 
representations, dissolves the emotional attachment (if any) to the extremely 
punishing parent, causes internal confusion, ambivalence, self-doubt, anger, 
and the cancellation of self-control mechanisms. Cicchetti (2003) introduced the 
term “defensive acting-out” to describe the perception of many abused children 
in that their aggression helps them as a defense/self-defense mechanism to 
adapt to the environment.
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3. Aggression as a failure of socialization

A functional family environment and school socialize the child, offering them 
a stable emotional framework in which the child’s unpleasant feelings may 
be contained, while giving them the mental space to express these feelings 
verbally or in another symbolic way (e.g. through painting, theatrical play, 
sports). With healthy non-aggressive role models (family – school), children are 
expected not only to imitate adaptive (socially acceptable) behaviors, but also 
social skills, which will facilitate them to meet their needs and at the same 
time develop and maintain healthy interpersonal relationships.

Children from dysfunctional family environments, with conflicting-violent 
models of conciliation and interaction in the family, who have experienced 
unstable emotional relationships and punitive practices on the part of their 
care givers come to school with problematic socialization. They belong to 
a “risk group” prone to developing behavioral and emotional disorders and 
aggression both within the family and at school. In fact, if they experience 
punitive practices at school as well, if they are rejected by teachers or if 
they do not receive the appropriate help on a cognitive, social and learning 
level, this risk group is expected to consolidate its problematic behavior 
(Kourkoutas, 2017).

Conversely, if children in this “risk group” receive timely well-designed 
psycho-pedagogical interventions at school in combination with family support, 
they can have a positive development perspective. The following is a case study 
of a child who belonged to a risk group and was supported by the Juvenile 
Probation Service in a multi-systemic way.

4. Case study

4.1. The timeline of the referral

A primary school principal submitted a written request to the juvenile prosecutor 
so that the Juvenile Probation Service may provide psychosocial support to 
G.D., an 8-year-old second-grader who was extremely aggressive towards his 
classmates, hitting other children by grasping them by the throat and manifesting 
disobedience/indifference to teachers. His adversarial behavior had resulted 
in frequent protests by other pupils’ parents, the threatening dispositions of 
some others for the criminal prosecution of the minor and the persistence of 
most parents in his expulsion from school. Teachers said they did not know 
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how to handle all this aggression. A teacher labeled the minor “tomorrow’s 
killer” and the P.E. teacher claimed that “this child is never going to change”.

4.2. Information on the minor’s social background

The minor comes from a single-parent family and has been cared for by his 
mother and her parents. The mother became pregnant at the age of 18, but 
the child’s father did not want to acknowledge the child and disappeared from 
her life almost immediately. The mother’s parents have supported her and 
she has been living with them in a poor rental house. The educational level 
of the family is low.

4.3. Implementation of a multi-systemic intervention

The intervention involved working with the family, the school community, 
the minor himself and other agencies.

4.3.1. Family cooperation – Parental counseling
The mother was initially quite cautious and burdened with guilt, as for a 

long time she received daily disapproval and criticism from other parents, who 
blamed her for G.D.’s aggressive behavior. She was a particularly introverted 
person, a depressed figure, who did not seem to have been weaned off, since 
she never left her paternal home and all responsibilities were essentially taken 
on by her parents. She herself found it difficult to set limits on the child and 
admitted that the child slept late at night, just like herself, since they shared 
the same bedroom, watching TV series, resulting in G.D. waking up with 
difficulty in the morning.

The probation officer explained that she would focus on helping her manage 
G.D.’s behavior, by setting rules and limits together. An additional goal of the 
intervention was to empower the mother to feel more self-sufficient and able 
to manage her son’s behavior, regaining parental authority, which is not only 
acceptable and positive but also a necessary condition for a healthy relationship 
between a parent and child (Omer, 2018).

The mother was trained to assign small responsibilities to G.D., such as 
helping her tidy up his room. Every time G.D. cooperated and abided by the 
rules, the mother made sure she rewarded him either morally with a praise 
and/or with a walk they took together. The focus of the intervention was to 
set limits regarding G.D.’s daily schedule of activities and sleep. The probation 
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officer also explained to the mother the meaning of “quality time” and asked 
her to try to have a few minutes everyday dedicated exclusively to G.D., a key 
element for developing a strong bond between mother and child.

4.3.2. Teacher counseling support – school community involvement
The probation officer held weekly meetings at the school with all the 

teachers involved in the educational process of G.D. The teachers felt tired 
and powerless to manage G.D.’s behavior. The probation officer suggested 
that they try a behavioral modification program to manage the child’s anger, 
starting with the technique of positively reinforcing the desired behavior and 
selectively ignoring the negative ones.

During the intervention, the probation officer considered it appropriate to 
involve the entire school community. She held a joint meeting with the teachers 
and the Board of the school Parent Association, urging them to encourage their 
children to be friendly with G.D.

4.3.3. Cooperation with the minor – Counseling support
The probation officer’s first contact with G.D. was at school. She explained 

to him that they would meet once a week to discuss what was bothering or 
upsetting him or making it difficult for him to have a relationship with his 
classmates, as some children had complained that he had been hurting them. 
At the beginning of their collaboration, the probation officer tried to examine 
his inclinations and skills so they began to put together a puzzle. She suggested 
that when he finished the puzzle, they should frame it and then he should 
take it to his classroom and put it up as a decoration for the classroom. He 
gladly agreed.

G.D. was an eight-year-old boy, immature and hyperactive, with an intense 
attention deficit disorder, who could not sit still for more than two minutes 
on his chair and constantly looked around so that he could touch what was 
on the desk, avoiding to answer questions about himself. He hid a lot of anger 
inside and he often pursed his lips; he considered fighting with another child 
absolutely natural.

The probation officer’s goals were: a) to gain his trust, b) to discover some 
of his social skills and to highlight his positive traits in order to enhance his 
self-esteem and c) to prevent him from adversarial behaviors. G.D.’s first moral 
reward was marked by the completion of the puzzle. The Principal made sure 
to frame it and took it to the classroom himself, where he urged the teacher 
and all the pupils to stand up and applaud G.D. It was the first time the minor 
had felt the satisfaction of being the center of attention for the successful 
outcome of an effort.
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In her private meetings with G.D., the probation officer discussed the matter 
of boundaries in his behavior, emphasizing on respecting the rights of others. 
In the following months, G.D. continued to get involved in some fights, but 
these seemed to be on a declining path. For some more serious incidents caused 
by him, a corresponding logical consequence was implemented, proportional 
to his share of responsibility (such as repairing the damage or apologizing) or 
depriving him of a privilege (e.g. a school trip), so that there would be a direct 
correlation between actions and consequences and he be trained in a more 
responsible behavior.

During the next two years, G.D. was trained by the probation officer in 
some anger control techniques and when asked about the circumstances of a 
conflict in which he had been involved, he used the phrase “I’m ashamed of 
myself” for the first time.

The goals of the juvenile’s cooperation with the probation officer were 
extended to the cultivation of deeper interpersonal relationships through 
empathy and teamwork. The fruits of the effort soon became apparent. G.D. 
experienced some great joy: “it is the first time that all my classmates have 
voted that I could play with them now’’.

4.3.4. Collaboration with other services
The probation officer asked the child-psychiatrist of a public hospital to assess 

the child, on high priority, due to the dangerous behavior he was exhibiting. 
The child’s psychiatric diagnosis was: mixed disorders of behavior and emotion 
with prominent symptoms of deficient socialization and aggression, ADHD as 
well as learning difficulties.

The probation officer, during the multi-system intervention, referred the 
pupil for therapeutic treatment to the Municipal Psychosocial Service and 
maintained close cooperation with the psychologist who took on G.D.’s individual 
psychotherapy sessions. During these sessions, the minor elaborated on his 
personal worries and fears, as well as the traumas of paternal abandonment.

4.4. Discussion

G.D. grew up in a dysfunctional family environment, experiencing a complete 
lack of a father and the consequences of the mother’s social exclusion, who 
gave birth at a young age coming from a low socioeconomic and educational 
level family, with no stable personal income and no friend support network. 
The insecure relationship of the adolescent mother with her newborn child and 
her difficulty to emotionally respond to him due to her depressive emotions 
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are factors, which may cumulatively lead to childhood aggression (Tremblay 
et al., 2004).

The mother’s necessary stay in the same house with her family and her 
dependence on them in every possible way, deprived her of the opportunity 
to responsibly take on her parental role and set limits and rules on the child’s 
behavior. To his impulsive behavior she used corporal punishment, which 
only pushed the child into new outbursts (Ahmed & Braithwaite, 2004· Craig 
& Perler, 2007· Gao et al., 2010).

The absence of attachment to the father and the refusal of the mother and 
her family environment to refer to him in any way, simply reinforced both 
the child’s and mother’s feelings of abandonment (Flight & Forth, 2007· Gao 
et al., 2010).

Children who have already expressed aggressive behaviors since kindergarten 
are often children who are victims themselves of violent behavior by other 
children and are rejected by their classmates. This rejection may lead to a new 
form of violence (Nagin & Tremblay, 2001). G.D. had already been stigmatized 
as “the fear and terror of the school” and “the teacher’s nightmare” ever since 
kindergarten, so his arrival at primary school was accompanied by an “alarm” 
bell.

In this case, the empowerment of the family and school environment, the 
shift in the teachers’ attitude and the whole school community, the effort 
to promote the child’s basic social skills, the constant rewards, the parallel 
effort to integrate him into the classroom through learning support were 
important intervention strategies to free the child from a vicious cycle of 
negative interactions. It also became clear that punishment enhanced the 
child’s aggression and negative behaviors, while undermined his image in 
other children’s eyes.

The multi-systemic intervention focused on the present (here and now) and 
on achieving specific goals. The intervention was individualized and responded 
to the child’s developmental stage. Through the therapeutic relationship with 
the psychologist, the child was helped to recognize and process his traumatic 
experiences and latent depressive feelings. The positive results were ensured 
and maintained through longitudinal cooperation between the probation officer 
and the mother and the counseling supervision of teachers (Kourkoutas, 2017).
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Περίληψη

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992 προώθησε την 
πραγματική διάσταση της εκπαι δευτικής συνεργασί-
ας στην Ευρώπη, κυρίως μεταξύ των σχολείων ως 
ειδικού πεδίου ενδιαφέροντος, ένα ενδιαφέρον που 
πυροδοτήθηκε από την Πράσινη Βίβλο το 1993 και 
στόχευε στην ενίσχυση της κοινής αγοράς εργασίας. 
Η σχολική συνεργασία συ μπεριλήφθηκε αρχικά στο 
πρόγραμμα Comenius και στη συνέχεια στο πρόγραμμα Erasmus+ από το 2014. 
Αυτή η συνεργασία υλοποιείται με σχολικές και στρατηγικές συνεργασίες. Επιπλέ-
ον, προκειμένου να υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική συ νεργασία, υλο-
ποιούνται και άλλες ευρωπαϊκές δραστηριότητες, όπως το πρόγραμμα Euroscola 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο διαγωνισμός της Ευρωπαϊκής Επι τροπής 
«Ευρωπαϊκό Σχολείο». Επομένως, οι μαθητές/τριες μπορούν να αλληλεπιδρά-
σουν με διαφορετικούς πολιτισμούς και ανθρώπους, εκφράζοντας παράλληλα 
παρό μοιες αξίες, διαμορφώνοντας έτσι την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη, ο 
οποίος χαρακτηρίζεται από πνεύμα συνεργασίας, ευελιξία, αυτόνομη σκέψη και 
δράση. Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στην ανάδειξη των θετικών επιπτώσεων 
της κινητικό τητας των μαθητών/τριών στη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους, ως 
αυριανών ενεργών Ευρωπαίων πολιτών. Επιπλέον, στόχος του είναι να προτείνει 
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δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και 
τους φορείς του, προκειμένου να επιλυθούν συγκεκριμένα προβλήματα, για να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτής της εκπαιδευτικής συνεργασίας.

Abstract

The 1992 Maastricht Treaty promoted the true 
dimension of educational cooperation in Europe, 
mainly between schools as a special field of 
interest, an interest which was triggered by the 
Green Paper in 1993 and aimed at strengthening 
the common labor market. School cooperation was 
initially included in the Comenius programme 
and subsequently in the Erasmus+ programme as of 2014. This cooperation is 
implemented with school and strategic partnerships. In addition, in order to 
support European educational cooperation, other European activities have been 
organized, such as the Euroscola European Parliament Education Programme 
and the “Europe school” Commission Competition. Therefore, students can 
interact with different cultures and people, while expressing similar values, 
thus   shaping the identity of the European citizen, who is characterised by 
cooperative spirit, flexibility, autonomous thinking and action. This paper focuses 
on highlighting the positive effects of student mobility in shaping the identity 
of students, as tomorrow’s active European citizens. Furthermore, its aim is 
to propose actions to be implemented by the Greek Ministry of Education and 
its entities, in order to solve identified problems, to ensure the sustainability 
of this educational cooperation.

1. Introduction

The Maastricht Treaty on European Union1, which was signed on 7/2/1992 
and entered into force on 1 November 1993, established Community policies 
in six new areas, one of which was the educational and vocational training. 
The articles of the Treaty upgraded, legally established and shaped education.

1. (Available in: http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-
and-the-treaties/ maastricht-treaty). 
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According to Articles 126 and 127 of the Treaty, the European Union’s 
education policy focuses on four main lines of action, one of which is to promote 
student mobility and cooperation among educational institutions. 

Cooperation among schools units contributes to the strengthening of the 
European citizenship through promoting and adopting common values   and a 
sense of belonging to a common social, cultural and democratic community 
(Green Paper on the European Dimension of Education, 1993).

European citizenship is based on cooperation, solidarity, understanding 
and acceptance of cultural differences, rejection of prejudices and differences 
stemming from racial or ethnic discrimination (Νικολάου, 2006).

The emergence of European citizenship is built on sharing experience gained on 
the European dimension through language learning, familiarization with cultures of 
other countries cross-border transactions and better understanding and knowledge 
of structure and functioning of the European Community (Τσαούσης, 1996).

2. Positive effects

The White Paper published in 1995, highlights mobility as a key element in 
promoting the European dimension of education. Such mobility has been 
achieved through the Socrates programme, which includes the Comenius 
programme and school partnerships for school education.

In Greece primary and secondary school participation in European exchange 
programmes was at a satisfactory level. From 1995 to 1998 there were 959 
partnerships among schools. Of high preference were mainly Mediterranean 
countries, that is Italy, France and Spain (Damanakis, 2005). 

A European study on the impact of partnerships among schools across 
countries shows that students –especially in secondary education– have 
greatly improved their skills. The study covered 50 schools in 15 European 
countries (Greece, Belgium, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, 
the Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Turkey and the United 
Kingdom) which received grants from the Comenius programme to build 
partnerships, which were running during the academic years 2009-2010, 
2010-2011. In addition, according to the results of the survey, seven out of 
ten schools stated that the partnerships had a large to very large impact on 
the students’ cultural consciousness and expression as well as on their social 
skills and behavioral abilities (Ζακόπουλος και Aγγέλου, 2017).

In general, the research study of school partnerships has highlighted 
significant benefits in terms of their contribution to enhancing co-operation 
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among schools across Europe, the dissemination of innovative educational 
approaches and practices, the linguistic development of pupils and teachers, 
the strengthening of cooperation between schools the European dimension of 
education, as well as the dissemination of European culture between students 
(Γολικίδου και Τζιμογιάννης, 2014). 

Erasmus+ has replaced Comenius since 2014 and school cooperation is now 
being implemented through strategic and school partnerships.

These partnerships aim at improving the understanding of the European 
social framework and the different school systems and schools across Europe 
(Plotz & Barnikel, 2015) as well as let students recognize different cultures 
and help acquire the life skills necessary for becoming an effective European 
citizen (Karakus, Uyar & Balbag, 2017). 

In addition, they foster the idea of European cooperation amongst schools 
within a framework that offers students opportunities to participate in a joint 
project and communicate with each other inside and outside the classroom. 

During the project, the participants meet every few months in one of the 
participating schools and exchange information on the progress made by each 
school. They also work together in small groups to perform certain tasks on the 
spot. These activities aim at joint initiatives, the exchange of know-how and 
good practices, the promotion of innovation, the recognition and validation of 
skills, the enhancement of entrepreneurship and the encouragement of the 
active citizen (ΙΚΥ, 2015).

This international cooperation in a common project is consequently designed 
to motivate students and teachers at the same time, and to make them serve as 
disseminators of the European spirit. This structure of cooperation brings into 
existence new insights on the living conditions, culture and school systems.

It is considered that Greece as considerable participation in school partnerships 
is thought to be great. School education has the highest rates, both in the 
number of school units involved and in the number of projects implemented 
(Λακασάς, 2017).

According to statistics of the State Scholarship Foundation, the National 
agency competent for the Erasmus+ programme, in 2018, 373 partnerships 
were approved among schools with Greek partner schools, 34 partnerships with 
Greek school coordinators and 11 extended partnerships, while the projects 
submitted were 2661 (ΙΚΥ, 2019).

Each school participating in a partnership creates a pedagogical group, 
consisting of twenty students and two or three teachers. Eligible students should 
know English at a satisfactory level and must accommodate a student from 
a partner country for one week. Students living in foreign partner countries 
will in turn host Greek students.
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These partnerships have a significant impact on the participating students, 
which is also evident in their own statements. Indicatively, we recorded 
some testimonies from students participating in the project “The many-facet 
personality of Ioannis Capodistrias”:2

• “We think we’ve learned a lot from this project. At first we were a bit 
reluctant because we thought that we’d just be searching on the Internet 
for some information about Ioannis Capodistrias. But this was just the 
start. We got data from the archives and transformed into real genealogists 
looking at old handwritings and documents and hoping to get any clues 
about the members of the Vittori family, the surname Ioannis Capodistrias’ 
distant relatives who did not emigrate to Greece, had. We met on a regular 
basis, every week. Digging in old handwritings was not easy. It was actually 
like looking for a needle in a hay stack. Besides this, it was fascinating to 
discover the personality, the interesting life and the historical importance 
of Ioannis Capodistrias and we feel very proud that this extraordinary man’s 
family originated from Koper. When the president of Slovenia visited us, 
one amazing thing that he stressed about Capodistrias is that Capodistrias 
already at that time had a vision of Europe. Throughout the project we were 
able to host fellow teenagers from partnering schools and to travel abroad 
during mobilities. We learnt how important it is to travel around the world, 
to broaden your horizons and see differences between cultures. With these 
international experiences we got ‘infected’ by some of the cosmopolitan 
spirit of Capodistrias. We enjoyed meeting students from other countries 
and learning about their languages, traditions and culture and at the same 
time proudly presenting our language and culture to others. The bonds 
and friendships we’ve made are still alive and we keep on in touch. At the 
bottom line we also acquired skills to start some genealogical research about 
our families. Such projects can be life-changing in a positive way. We have 
learnt that we must not give up until we finish our work and now we feel 
very proud of what we had done and ourselves, because we put so much 
time and energy into the project”.

• “What I mostly like about this project is that I’ve met a lot of new people, 
some of them have become amazing friends. I got in touch with new cultures 
and habits. I also improved my English and have become more confident 
and fluent when speaking it. I am really thankful for the chance to travel 
to a new country, Greece. The only disadvantage is that the exchanges last 

2. This project involves five schools from four countries (Koper/Slovenia, Ettal/Germany, 
Bucharest/Romania, Corfu and Nafplio/Greece), under the coordination of the Regional 
Directorate of Primary and Secondary Education of the Ionian Islands (Available in: https://
www.pdeionion.gr/#).
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only five days. After three days you get close to the new people and then 
it’s really hard to say farewell so quickly”.

• “In my opinion the Erasmus+ project is very interesting and wonderful, 
because I met new people, learned about their culture and habits. I improved 
my English and I made many friendship. I wish the exchanges were longer 
and that each student could participate in more than one exchange. I am 
grateful to my teachers to have invited me to this amazing project, because 
I will cherish the memories of it forever”.

• “Erasmus+ programme offers the opportunity to collaborate with some 
amazing people and the chance to meet students of different nationalities. 
I learnt how to socialize with new people and I improved my English”.

• “I met a new culture, a new country, a new way of life and children I didn’t 
know”.

• It is clear that school and strategic partnerships contribute to shaping 
the identity of the European citizen for participating students, an identity 
characterized by cooperative spirit, flexibility, autonomous thinking, judgment 
and action. 

• It is also noteworthy that such European projects offer an outstanding 
opportunity to less fortunate students, affected either by the adverse socio-
economic situation or by any type of discrimination, to feel equal to the 
rest of their classmates. By involving students in mobility programmes, the 
objective is to eliminate inconsistencies and differences between the cultural, 
social and economic realities in Europe. In addition, the development of 
competences considered fundamental by the European Union is especially 
necessary for those who are socially marginalized and bear an additional 
weight of social stigma (Hromatko et al., 2016). 

2.1. Other european actions

In addition to these partnerships, other European actions are also being 
organised to support educational cooperation in Europe, such as the Euroscola 
Education Programme of the European Parliament and the “Europe at School” 
European Competition.

The European Parliament’s Euroscola training programme takes place every 
year in the Chamber of the European Parliament in Strasbourg. The programme 
allows teenagers to participate for one day in simulation exercise of the work 
of the European Parliament. Each year, Greek students of the second and third 
class of High School participate in the project. Participants are selected based 
on their level of language proficiency, academic performance in the previous 
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school year and their grade in a written competition on a topic related to the 
values, problems and challenges of the European Union. The topic is determined 
by the Liaison Office of the European Parliament in Greece.

Euroscola, is a prestigious day of presentations, questions, discussions and 
voting on important issues.

These activities take place in the Chamber of the European Parliament 
in Strasbourg, in the form of a European Youth Parliament. Thus, personal 
involvement is encouraged, to allow the European citizens of tomorrow to 
understand that the policies and decisions of the European Union concern them 
directly and that they have the potential to contribute to their development.

The impact of this programme is very important for students. The testimony 
of the students is remarkable:3 

“We are truly lucky to have experienced all this. It has left indelible imprint 
on our mind, leaving behind a sweet nostalgia and the most unique memories’’. 

“There are some experiences in our short and turbulent lives that are 
emphatically identified with colors new, strange, intense, tranquil, new and 
beautiful, that adorn them in a unique way. These experiences are instantly 
imprinted in our memory for life. One of these experiences, was the trip to the 
Euroscola programme, which gave us the unique and priceless opportunity to 
be members of European Parliament and become part of the heart of Europe 
for a day. It was not only direct communication with the young citizens of the 
Union but also a sense of pride tempered by a sense of responsibility that made 
this experience special. A responsibility delivered with difficulty and boldness 
but also inevitably leading to hope and the dream for a safe, innovative, sincere 
future. Like politics, life is an opportunity to look forward with persistence, 
will and vitality to transform it into colorful and clear horizons’’.

“The main idea of   the programme was to place young Europeans in the 
position of a Member of European Parliament and to allow them to familiarise 
with the procedures of European Parliament. In particular, young people were 
divided into committees, and each had to deal with a particular issue. The young 
people had to write a text expressing their thoughts, ideas and suggestions on 
the subject, which would then be presented by 2 students of the committee and 
discussed in plenary. At the same time, students held a ‘Eurogame’. They were 
to be divided into four-member groups, each of which had to be of different 
nationality, and to complete a questionnaire with 15 questions in 15 different 
European languages. The top 4 teams competed in final round to claim the 
prize. For me, the highlight of the day was when we had the opportunity to talk 

3. These are testimonies of students of the “Athena schools” who participated in the Euroscola 
programme, Εκπαιδευτήρια Αθηνά (Available in: https://www.athina-sch.gr/school/). Hence, any 
statement made by the students is my own translation.
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with Vice President Wieland Reiner and Parliament officials. In my opinion, 
it was the most direct contact we have had with the institutions, as we had 
the opportunity to speak with elected representatives of European citizens 
who deal with the ‘burning’ issues of the European Union on a daily basis. 
The structure of the conference was similar to other institutional simulation 
conferences (MUN, EYP). However, this workshop had a much higher degree of 
simulation, as we found ourselves in the heart of the EU and we got in touch 
with key people from European institutions’’.

The “European Competition” is one of the oldest creative competitions 
in Europe and Germany. It has played an important part in the European 
integration since its inception. For over 60 years, hundreds of thousands of 
pupils have been working on European history, culture, values and policies 
– no matter what age they are or which school they attend. With activities 
allocated according to their age, schoolchildren are enabled to methodologically 
and creatively work on projects, by painting, writing speeches, recording and 
producing videos, creating collages and presentations or else connecting and 
working together via eTwinning. With this call for creativity, the “European 
Competition” encourages childrens’ and teenagers’ interest and enthusiasm 
about Europe.

3. Problem formulation

It has been observed that, despite Greece’s extensive participation in school/
strategic partnerships and European competitions, there are problems regarding 
the information, support, dissemination and sustainability of all these activities.

In particular: 1) The Ministry of Education services have never designed 
and implemented a teacher training programme on the philosophy of school/
strategic partnerships and the process of drafting and submitting an action 
plan for the approval and implementation of a partnership. In fact, the Ministry 
of Education and its entities faced the introduction of European programmes 
as a foreign body and did not prepare and properly inform the educational 
community that would apply them (Διαμαντοπούλου, 2015). 2) There has 
been no systematic evaluation of the results. There are only individual and 
fragmentary investigations in theses and dissertations at graduate and post-
graduate level. For instance, a diploma thesis by a student of the Hellenic 
Open University on the exploration of the results of European programmes 
in the prefecture of Serres (Τερζούδη, 2017). 3) The degree of penetration 
and acceptance of European programmes among the student population has 
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not been determined. 4) There have been no studies exploring the potential 
of integrating innovative tools used in these partnerships in the syllabus. 4) 
The impact of European programmes is limited to the students involved and 
has not been shared with the local educational community. For example, the 
outputs of the project on “Heritage interpretation for immigrants in schools’’ 
include the publication of a handbook of guidelines on how to use heritage 
interpretation in secondary school to encourage migrant integration. This 
manual is posted on the project website, but the educational community of 
the island remains unaware, as no relevant announcement has been made. 
In addition, an e-book written and delivered under the “Cathedrals’’ project is 
posted on the website of the participating Greek school. This e-book presents 
the historical churches and historical buildings of the cities of the schools 
involved and could prove useful and easily accessible once it becomes known. 
However, the final deliverables, and the various activities, carried out during the 
meetings of the pedagogical groups, they are not widely known. For example, 
under the “Playful Mathematics” project, students during their meeting in 
Vasto, Italy, created two original games, a memory game and a board table. 
However, students of other schools in Greece are still unaware of these games.

In consequence, the acquired knowledge is not shared so as to allow all 
students in the local educational community become communicative appreciate 
the values of the European citizen.

4. Problem solution

Therefore, there are specific proposals in order for the school community 
to benefit from all these projects and educational European programs and 
enhance European cooperation: 1) the establishment of an electronic platform 
that will include all programme-related undertaken by all Greek schools. This 
will ensure direct and effective dissemination of the project implementation 
results, which will motivate more students to participate and embrace mobility. 
2) Dedicated programme provided for by the Ministry for support, monitoring 
and evaluation of strategic partnerships and European competitions, through 
the Regional Directorates of Education. 3) Simplification of the institutional 
framework that determines student mobility, too prevent problems, mainly 
related with the participation in European competitions and European student 
festivals, as they are an inhibiting factor in student mobility.



STUDENT MOBILITY AND ITS CONTRIBUTION TO SHAPING THE IDENTITY OF THE EUROPEAN CITIZEN 77

5. Conclusion

In all, it is clear that the Erasmus+ programmes for school education, as well 
as the European Competitions, serve not only the strategic framework for 
European cooperation in education and training, which provides opportunities 
for building best practices in education policy, gathering a disseminating 
knowledge and promoting education policy reforms at national and regional 
level, but also student mobility, which plays the primary role in shaping the 
identity of the European Citizen (European Commission).

Therefore, in order for all these projects to be implemented under the 
Erasmus+ Strategic Partnerships and for the educational community to take 
advantage of the various European competitions to enhance European school 
collaboration by continuing student mobility, the Ministry of Education should 
organise an integrated system for the support, monitoring, evaluation and 
dissemination of results.
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Ενθαρρύνοντας την κριτική αποτίμηση  
μιας κρίσης στο μάθημα της Ιστορίας
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Περίληψη

Η παρουσίαση μιας εικόνας για τον πολύπλοκο 
κόσμο, που θα βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθή-
τριες να πορευθούν με ασφάλεια μέσα σε αυτόν, 
θεωρείται βασικός στόχος της εκπαίδευσης στον 
21ο αιώνα. Η επιθυμία να συνδεθεί η μάθηση με 
τα καθημερινά βιώματα των μαθητών καθιστά επι-
βεβλημένη την αναφορά σε περιπτώσεις παγκόσμι-
ας και ελληνικής κρίσης, χωρίς η σχολική αίθουσα να χρησιμοποιηθεί για την 
επιβολή μιας «αλήθειας» βασισμένης σε ιδεολογικές εμμονές. Σε αυτό το άρθρο 
δίνεται ένα παράδειγμα δημιουργίας διδακτικού υλικού για την πραγμάτευση 
της έννοιας της «κρίσης» με βάση τη δραστηριοποίηση του μαθητή και στόχο τον 
«προβληματισμό» του. Στη Γ́  Γυμνασίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζουν 
την αθηναϊκή κοινωνία στα χρόνια των Τριάκοντα Τυράννων (Αρχαία Ιστορία), 
την ευρωπαϊκή πραγματικότητα μετά την οικονομική καταστροφή του 1929 και 
τις εξελίξεις στην Ελλάδα στα χρόνια 1967-1974 (Νεότερη Ιστορία). Αξιοποιώντας 
τη συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων, διαμορφώνονται κοινά ερωτήματα και 
προκύπτουν συμπεράσματα για τα αίτια, τις μορφές και τις συνέπειες μιας κρίσης.

Λέξεις κλειδιά
κρίση, Ιστορία, 
κλασική Αθήνα, 
Μεσοπόλεμος, 
Χούντα
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Abstract

A key aspect of education in the 21st century is to 
present the image of a complicated world that will 
help students cope safely with it. The need to relate 
learning with the daily experiences of students 
makes it necessary to refer to cases of global and 
Greek crises taking care, of course, not to impose 
ideological obsessions on the students. This article 
provides an example of creating teaching material to negotiate the concept of 
“crisis” based on the students’ activity and aiming at raising the awareness of 
young people on social and political problems. High school students examine 
Athenian society during the period of the Thirty Tyrants (Ancient History), the 
aftermath of the economic catastrophe of 1929, and developments in Greece 
in 1967-1974 (Modern History). Utilizing the cooperation between teachers, 
common questions are formed and conclusions are drawn about the causes, 
forms and consequences of a crisis.

1. Εισαγωγή

Η σύνδεση του σχολείου με τη ζωή και την καθημερινότητα των μαθητών και των 
μαθητριών θεωρείται πλέον απαραίτητη και προβάλλεται είτε ως αναντίρρητη 
αναγκαιότητα, στην οποία η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να ανταποκριθεί, 
είτε ως εξήγηση για την αναποτελεσματικότητα της διδακτικής πράξης. Η έκθεση 
της UNESCO για τις προοπτικές και τις προκλήσεις της εκπαίδευσης στον 21ο 
αιώνα επισημαίνει ότι η σχολική μάθηση οφείλει να «δεθεί» με την εμπειρία και 
τα βιώματα των μαθητών· μόνο έτσι θα δώσει «στα άτομα μια εικόνα για τον πολύ-
πλοκο κόσμο μας» και «θα τα βοηθήσει να πορευθούν με ασφάλεια μέσα σ’ αυτόν» 
(Φουντοπούλου, 2011: 2). Από την άλλη, η αδυναμία του ελληνικού εκπαιδευ-
τικού συστήματος να απαντήσει σε αυτό το αίτημα, να εστιάσει στα προβλήματα 
που έχουν νόημα για τους μαθητές, αναδεικνύεται ως καθοριστικός ερμηνευτι-
κός παράγοντας για την «αδιαφορία» των μαθητών· η αδυναμία των γνωστικών 
αντικείμενων να συγκινήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες αποδίδεται στην 
«αναντιστοιχία ανάμεσα στα διδακτικά εγχειρίδια και τις κυρίαρχες διδακτικές 
πρακτικές αφενός, και στον ορίζοντα των βιωμάτων, των ενδιαφερόντων και 
των προσδοκιών του μαθητικού πληθυσμού αφετέρου» (Κόκκινος, 2003: 160).

Εκπαιδευτικοί, μαθητές και οι γονείς τους ζουν και λειτουργούν σήμερα σε 
συνθήκες πολύπλευρης και γενικευμένης κρίσης –υγειονομικής, οικονομικής, 
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ψυχολογικής– , οι παράμετροι της οποίας επηρεάζουν τη σχολική πραγματικότητα. 
Στον σχετικό προβληματισμό που αναπτύσσεται για το δίπολο «σχολείο – κρίση» 
ωστόσο δεν έχουν επαρκώς περιγραφεί τρόποι και διδακτικές τεχνικές που θα 
επέτρεπαν την εξέταση της έννοιας της «κρίσης» στο διδακτικό πρόγραμμα και 
θα καλλιεργούσαν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς τη διάθεση κριτικής προσέγ-
γισης των σημερινών βιωμάτων τους (Κόκκινος, 2003: 270-282).

Το εγχείρημα έχει δυσκολίες που δεν πρέπει να παραγνωρίζονται. Τα προ-
γράμματα σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια έχουν κατά το παρελθόν χρησι-
μοποιηθεί για την ιδεολογική «κατήχηση» των παιδιών, σε μία προσπάθεια του 
εκπαιδευτικού συστήματος «να διαμορφώσει –ελέγχοντας τη σκέψη των μαθη-
τών– ανθρώπους φοβισμένους και γι’ αυτό υπάκουους, πειθήνιους και υποταγ-
μένους» (Κεχαγιόγλου, 2014: ιβ). Ιδιαιτέρως επιβαρυμένο προβάλλει το μάθημα 
της Ιστορίας· «στο εκπαιδευτικό μας σύστημα επιχειρήθηκε ιδεολογική χρήση της 
ιστορικής γνώσης και επιδιώχθηκε ιδεολογικός επηρεασμός των νέων», όταν οι 
αναζητήσεις και τα προβλήματα του παρόντος οδηγούσαν στην «προσφυγή σε 
αναδρομικές και σκόπιμα ιδεολογικοποιημένες ιστορικές ερμηνείες» (Βερτσέτης, 
1996: 8· Κόκκινος, 2003: 178). Επομένως, η ένταξη της έννοιας της κρίσης στο 
διδακτικό περιβάλλον των μαθητών πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο που δεν θα 
δικαιώνει ούτε θα ακυρώνει πρόσωπα, ιδεολογικά σχήματα, οικονομικές επιλο-
γές και κοινωνικές συνέπειες του σήμερα, που δεν θα μετατρέπει (και πάλι) την 
ιστορία σε απολογητή, υπέρμαχο ή επικριτή της σημερινής κατάστασης. 

Σε αυτό το άρθρο επιχειρείται να δοθεί ένα παράδειγμα δημιουργίας διδακτικού 
υλικού για την Ιστορία με θέμα την «κρίση», το οποίο αναγνωρίζει και αναδεικνύ-
ει πως η γνώση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και αναζήτησης των μελών της 
σχολικής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, στη Γ́  Γυμνασίου οι μαθητές εξετάζουν 
την αθηναϊκή κοινωνία στα χρόνια των Τριάκοντα Τυράννων (Αρχαία Ιστορία), 
την ευρωπαϊκή πραγματικότητα λίγο πριν και μετά την οικονομική καταστροφή 
του 1929 και τις εξελίξεις στην Ελλάδα στα χρόνια 1967-1974 (Νεότερη Ιστορία). 

2. Αρχαία Ιστορία: οι Τριάκοντα Τύραννοι

2.1. Στοχοθεσία και θεματικοί άξονες 

Μέσω του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου, επιδιώκεται κατ’ αρχάς οι μαθητές 
και οι μαθήτριες να κατανοήσουν τις ποικίλες συνιστώσες του καθεστώτος των 
Τριάκοντα και να είναι σε θέση να τις συσχετίσουν με τις παραμέτρους ανόδου, 
ευδοκίμησης αλλά και πτώσης ανάλογων εκπροσώπων απολυταρχικής εξουσίας 
στην πορεία της ελληνικής ή της παγκόσμιας ιστορίας. Να ερμηνεύσουν την ποι-
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κιλία των αντιδράσεων των πολιτών απέναντι στο καθεστώς και την ευμετάβλητη 
ψυχολογία του πλήθους υπό συνθήκες πίεσης. Να παρακολουθήσουν τον κύκλο 
εξέλιξης, την παθολογία των πολιτευμάτων: από την ανθούσα δημοκρατία του 
θριαμβεύοντος Περικλή στην παρακμή των δημαγωγών, τη μεταπολεμική διχό-
νοια για το πάτριο πολίτευμα, την αναρχία που ανοίγει τον δρόμο στην τυραν-
νία, η οποία σύντομα ανατρέπεται, δίνοντας τη σκυτάλη πάλι στη δημοκρατία.

Οι τέσσερις θεματικοί άξονες του σεναρίου εξετάζονται σε ισάριθμα φύλλα 
εργασίας. «Περί τυράννων» (θεωρία και πράξη της τυραννίας): η πολιτική θεω-
ρία και η πρακτική εφαρμογή. «Οι ρίζες της πολιτικής κρίσης»: η πορεία από τη 
δημοκρατία στην τυραννία. «Η στάση των πολιτών»: από τον Πελοποννησιακό 
Πόλεμο έως την εδραίωση των Τριάκοντα μετά τον θάνατο του Θηραμένη. «Η 
πορεία προς τη δημοκρατία»: η επιχειρηματολογία του θύματος και του θύτη, η 
αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της Σπάρτης, αλλά και του πολιτικού κλίμα-
τος. Η συνθήκη ειρήνης, η αμνηστία και η γενναιοψυχία των θυμάτων που δεν 
θέλησαν να γίνουν θύτες. 

2.2. Οργάνωση τάξης, στάδια διδασκαλίας, επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

Η τάξη οργανώνεται σε επτά ομάδες. Ανά δύο ομάδες θα ασχοληθούν με τα τρία 
πρώτα φύλλα εργασίας, ενώ η έβδομη θα είναι η μόνη που θα ξέρει την εξέλιξη… 
Ο εκτιμώμενος χρόνος εργασίας για κάθε φύλλο δεν θα ξεπερνάει τα 35 λεπτά.

Μέσα από τα φύλλα εργασίας και με ανάλογες βιωματικές δραστηριότητες 
αναδύονται τα αντίστοιχα συμπεράσματα. «Περί τυραννίας»: Το διπλό πρόσωπο 
του τυράννου και οι μέθοδοι εξόντωσης των αντιπάλων, πλουσίων και δημο-
φιλών. «Τα χαρακτηριστικά του τυράννου»: αυθαιρεσία, ωμότητα, αμοραλισμός, 
φιλοχρηματία. «Οι ρίζες της κρίσης»: ο πόλεμος επιτείνει την πολιτική παθογένεια, 
η ήττα συγκλονίζει το πολιτικό στερέωμα, φέρνει διχόνοια, αναρχία, ανοίγει τις 
πόρτες στον εχθρό, ευνοεί τον Μεσσιανισμό. «Η στάση των πολιτών»: η ευμετά-
βλητη ψυχολογία του λαού που εξυμνεί ή αποκαθηλώνει πολιτικούς ανάλογα με 
τα συμφέροντα και η τρομοκρατία των τυράννων διασφαλίζουν μέσω του φόβου 
την αδράνεια των πολιτών. «Η πορεία προς τη δημοκρατία»: η ύβρις του τυράν-
νου οδηγεί σε λάθη και στην πτώση του. 

2.3. Ενδεικτική περιγραφή φύλλου εργασίας 

Στο φύλλο εργασίας που αναφέρεται στην κρίση του πολιτικού συστήματος 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) ζητείται αρχικά από τις δυο ομάδες να ανακαλέσουν στη μνή-
μη τους χαρακτηριστικά του χρυσού αιώνα του Περικλή: αναμένεται να αναφερ-
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θούν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης. Το απόσπασμα του Επιταφί-
ου σχετικά με τις αρετές του πολιτεύματος, την ατομική και συλλογική ευημερία 
που απολάμβαναν οι Αθηναίοι και τον σεβασμό στον συμπολίτη, στους θεσμούς 
και τους νόμους έρχεται να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς και τις γνώσεις των 
μαθητών. Έτσι, η θετική απάντησή τους στην ερώτηση αν θα ήθελαν να ζουν 
και αυτοί εκεί είναι σχεδόν σίγουρη. Η επόμενη πηγή έρχεται να ανατρέψει τα 
δεδομένα: Ο «Ολιγαρχικός», όπως ονομάζεται ο άγνωστος συγγραφέας της Αθη-
ναίων Πολιτείας, παρουσιάζει μια νοσηρή εικόνα της αθηναϊκής δημοκρατίας, 
με τον δήμο να θυσιάζει την αρετή και τη σοφία των πολιτικών του στον βωμό 
της δικής του πολιτικής και οικονομικής ισχύος. Η γνωστική σύγκρουση που 
προκαλείται στους μαθητές αποτυπώνεται με τη σύγκριση της συγκεκριμένης 
πηγής με το προηγηθέν απόσπασμα του Επιταφίου. Σειρά έχουν οι δημαγωγοί, 
όπως εκφράζονται μέσω της αλληγορίας των αριστοφανικών Ιππέων, με τη βοή-
θεια των οποίων οι ομάδες κατανοούν το εύρος του προβλήματος που φτάνει 
να διακωμωδείται, με στόχο την καταγγελία του φαινομένου και την αφύπνιση 
του κοινού. Η τελευταία πηγή προέρχεται από τον Διόδωρο Σικελιώτη, ο οποίος, 
αντλώντας υλικό από παλαιότερούς του ιστορικούς, παραθέτει συνοπτικότερα 
από τον Ξενοφώντα τον πολιτικό αναβρασμό και φωτίζει τις ζυμώσεις που οδή-
γησαν στην άνοδο των Τριάκοντα. 

Η τελική δραστηριότητα, η οποία θα παρουσιαστεί στην ολομέλεια και θα 
αποδώσει το πνεύμα και το απόσταγμα του φύλλου εργασίας, είναι βιωματική. 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες γίνονται καθηγητές και καθηγήτριες και, με αφορ-
μή την αφίσα που απεικονίζει μια μαθήτρια να απαντά στον καθηγητή της ότι 
«δημοκρατία είναι η ελευθερία να εκλέγεις τους δικτάτορές σου», συνδιαλέγο-
νται με αυτή, δίνοντάς της νοερά μια απάντηση και αξιοποιώντας το σύνολο των 
γνώσεων που αποκόμισαν με το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας.

3. Κρίση και Μεσοπόλεμος (1919-1939)

3.1. Στοχοθεσία και θεματικοί άξονες

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση για τη μελέτη της κατάστασης στην Ευρώπη 
κατά τον Μεσοπόλεμο (1918-1939) εντάσσεται στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Ιστορίας της Γ́  Γυμνασίου και, πιο συγκεκριμένα, στο ιδιαίτερο γνωστικό αντι-
κείμενο «Η εποχή του Μεσοπόλεμου (1919-1939)», που καλύπτεται στο ένατο 
κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου. Μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα διδακτικό δίωρο, 
χρόνος που κρίνεται ως «ευνόητος» για την ολοκληρωμένη εφαρμογή της ομα-
δικής διδασκαλίας (Χατζηδήμος, 2011: 32).
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Ως κύριος στόχος της διδασκαλίας ορίζεται η σφαιρική προσέγγιση των συν-
θηκών που επικράτησαν στον ευρωπαϊκό χώρο μεταξύ των δύο παγκόσμιων 
πόλεμων. Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για την Ιστο-
ρία, η στοχοθεσία του κεφάλαιου για τον Μεσοπόλεμο περιλαμβάνει τη γνώση 
«του είδους και της έκτασης της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής κρίσης 
στην Ευρώπη», την κατανόηση των συνθηκών «ανόδου στην εξουσία των ολο-
κληρωτικών καθεστώτων» και των όρων «ολοκληρωτικό καθεστώς, δικτατορία, 
φασισμός, εθνικοσοσιαλισμός», ενώ παράλληλα τονίζεται η ανάγκη εξέτασης σε 
αυτό το πλαίσιο και των κύριων σημείων «της κοινωνικοπολιτικής εξέλιξης και 
κρίσης της Ελλάδας του Μεσοπόλεμου». 

Η ελληνική περίπτωση συσχετίζεται με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια 
κατάσταση με την ταυτόχρονη εξέταση πηγών που αναφέρονται στους τρεις 
αυτούς «χώρους», στο πλαίσιο της ίδιας θεματικής υποενότητας και από την ίδια 
ομάδα μαθητών· η οργάνωση της ύλης σε «ομόκεντρους κύκλους» ευνοεί την 
κατανόηση «ιστορικών συγκλίσεων, αποκλίσεων και ιδιαιτεροτήτων» (Κόκκινος, 
2003: 187). Τέλος, αξιοποιούνται πηγές του σχολικού βιβλίου, ώστε αυτό να μην 
ακυρώνεται στη συνείδηση των μαθητών ως ανεπαρκές εργαλείο προσέγγισης 
της ιστορικής γνώσης. 

3.2. Οργάνωση τάξης, στάδια διδασκαλίας, επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Κατ’ αρχάς ζητείται από τους μαθητές να επισημάνουν τις δυσοίωνες και τις αισιό-
δοξες προοπτικές που ανοίγονταν μετά το τέλος των πολεμικών συγκρούσεων, 
σχολιάζοντας προφορικά τρία παραθέματα από το σχολικό βιβλίο – τα «14 σημεία 
του Wilson», τον νέο πολιτικό χάρτη της Ευρώπης και την εικόνα ενός ακρωτη-
ριασμένου βετεράνου του Ά  Παγκόσμιου Πόλεμου. Στη συνέχεια, οι μαθητές και 
οι μαθήτριες καλούνται να «προβλέψουν» τις εξελίξεις στα μεταπολεμικά χρόνια 
με βάση όσα προηγήθηκαν. Για την ολοκλήρωση της «αφόρμησης» έχουν επιλεγεί 
δύο παραθέματα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) που φαίνεται να δικαιώνουν «αισιόδοξους» 
και «απαισιόδοξους», προκαλώντας έτσι στους μαθητές «γνωστική ανισορροπία... 
αδυναμία ανταπόκρισης στους όρους του προβλήματος»: τι έγινε στον κόσμο μετά 
τον Μεγάλο Πόλεμο; (Κόκκινος, 2003: 208).

Ανακοινώνεται το θέμα του προβληματισμού – η προσέγγιση των πολιτικών, 
οικονομικών, ιδεολογικών, καλλιτεχνικών παράμετρων του Μεσοπόλεμου. Ο καθη-
γητής παρουσιάζει σύντομα ένα σημαντικό γεγονός της ιστορικής περιόδου, τη 
χρηματιστηριακή κρίση που ξέσπασε στις ΗΠΑ το 1929. Οι μαθητές χωρίζονται 
σε τετραμελείς ομάδες και τους δίνεται φύλλο εργασίας που περιλαμβάνει ιστο-
ρικές πηγές, πρωτογενείς και δευτερογενείς, για την περίοδο του Μεσοπόλεμου 
στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Οι πηγές είναι κατανεμημένες σε έξι ενότητες και 
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κάθε ομάδα μαθητών αναλαμβάνει να ασχοληθεί με μία από αυτές. Στο φύλλο 
εργασίας καλύπτονται οι θεματικοί άξονες «Οικονομική κρίση», «Ρατσισμός – Δαι-
μονοποίηση του άλλου», «Ανάδειξη του χαρισματικού ηγέτη», «Ολοκληρωτισμός 
και βία», «Ολοκληρωτισμός και προπαγάνδα», «Τέχνη και Μεσοπόλεμος». Κάθε 
ομάδα επεξεργάζεται τις πηγές του θέματός της για περίπου 20-25 λεπτά, απα-
ντώντας γραπτώς στις ερωτήσεις που τις συνοδεύουν. Στο τέλος αυτής της διαδι-
κασίας, κάθε ομάδα παρουσιάζει τις πηγές και τα πορίσματά της στην ολομέλεια. 

Επιδιώκεται, με τη βοήθεια και της ιστορικής αφήγησης από τον διδάσκοντα, 
να αποκατασταθεί ενώπιον των μαθητών το σχήμα: η οικονομική κρίση προκαλεί 
πολιτική κρίση με την ανάδυση «χαρισματικών» ηγετών και ιδεολογιών στον ρόλο 
του σωτήρα· τα καθεστώτα επιβάλλονται με τη βία και την επιβάλλουν εκμεταλ-
λευόμενα τους μηχανισμούς προπαγάνδας και στοχοποιώντας ευάλωτες κοινω-
νικές ομάδες· η ανασφάλεια, η κριτική κάθε παραδεγμένης αυθεντίας και, τέλος, 
η τραγικότητα του πόλεμου αποτυπώνονται και στην τέχνη του Μεσοπόλεμου. 

3.3. Ενδεικτική περιγραφή φύλλων εργασίας

Για την εξέταση της θεματικής ενότητας «Ολοκληρωτισμός και προπαγάνδα», 
δίνονται στους μαθητές της ομάδας γραπτές πηγές και φωτογραφίες της εποχής 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4). Στην πρώτη δραστηριότητα, η πρακτική της καύσης των βιβλίων 
στην Ελλάδα του Μεταξά και στη ναζιστική Γερμανία τίθεται υπόψη των μαθητών, 
καθώς και ο «πρωταγωνιστικός ρόλος» των νέων σε αυτήν. Με την παράθεση 
επιπλέον βιβλίων που λογοκρίθηκαν από το καθεστώς Μεταξά, οι μαθητές και 
οι μαθήτριες προβληματίζονται για τον πραγματικό στόχο των ολοκληρωτικών 
καθεστώτων – την εξάλειψη κάθε παραδείγματος ελευθερίας και αντίστασης. Η 
ενότητα ολοκληρώνεται με ερώτημα για τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και την 
προσπάθεια ελέγχου τους. Στη συνέχεια, τα μέλη της ομάδας μελετούν, περιγρά-
φουν και σχολιάζουν φωτογραφίες μικρών παιδιών και εφήβων οργανωμένων 
στις νεολαίες των φασιστικών καθεστώτων, με στόχο να επισημάνουν τα στοιχεία 
που δεν συμβαδίζουν με την παιδική ηλικία των απεικονιζομένων: την ομοιομορ-
φία, την απόλυτη πειθαρχία, τη μίμηση δραστηριοτήτων των ενηλίκων. Το φύλλο 
εργασίας ολοκληρώνεται με απόσπασμα από κείμενο του Χίτλερ που καθοδηγεί 
τους συνεργάτες του να εφαρμόσουν τις «αρχές» της κατασυκοφάντησης των 
αντιπάλων του, του απόλυτου έλεγχου της κοινής γνώμης.

Μία άλλη ομάδα ασχολείται με «κείμενα» των εικαστικών τεχνών, τον πίνακα 
του Πικάσο «Γκουέρνικα» και την αφίσα-διακήρυξη του ντανταϊσμού, που σχολιά-
ζουν τη σύγχυση, την ανασφάλεια και την οδύνη της ένοπλης αναμέτρησης στα 
χρόνια του Μεσοπόλεμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5). Οι ερωτήσεις στο φύλλο εργασίας για 
την επεξεργασία του πίνακα του Πικάσο ενισχύουν την ικανότητα των μαθητών 
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και των μαθητριών «να διακρίνουν και κατά συνέπεια να απολαμβάνουν οπτι-
κές ποιότητες και λεπτές διαφορές στα εικαστικά έργα» (Γραφάκου και Λαμπίτση, 
2011: 65). Το λογοτεχνικό κείμενο που έχει επιλεγεί –στίχοι που αποδίδονται 
στον Μπέρτολτ Μπρεχτ– στοχεύει περισσότερο στην ανάδειξη της προσωπικής 
ευθύνης για την άνοδο και την εδραίωση στην εξουσία αυταρχικών καθεστώτων. 

4. Κρίση και απριλιανή δικτατορία (1967-1974)

4.1. Στοχοθεσία και θεματικοί άξονες 

Στο σχολικό βιβλίο της Ιστορίας της Γ́  Γυμνασίου, η απριλιανή δικτατορία εντάσ-
σεται στην εξέταση της ευρύτερης πολιτικής κατάστασης που ταλάνιζε τη χώρα 
τη δεκαετία του 1960 και ουσιαστικά παρουσιάζεται ως ακραία συνέπεια αυτής, 
αφού πρόκειται για συνταγματική εκτροπή. Ειδικότερα, η περίοδος της Χούντας 
εντάσσεται στην Ενότητα 55 με τίτλο: «Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτα-
τορία της 21ης Απριλίου 1967 (1963-1974)», που με τη σειρά της εντάσσεται στο 
12ο Κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου, το οποίο τιτλοφορείται: «Η Ελλάδα από το 
τέλος του Β́  Παγκόσμιου Πολέμου έως τα τέλη του 20ού αιώνα».

Ως κύριοι σκοποί της διδασκαλίας τίθενται η κατανόηση των γεγονότων 
μέσω της εξέτασης των αιτίων που οδήγησαν σε αυτά, αλλά και των αποτελε-
σμάτων τους και το γεγονός ότι η εκάστοτε συμπεριφορά των ανθρώπων πρέπει 
να εντάσσεται και να αξιολογείται στο πλαίσιο συγκεκριμένων καταστάσεων. Ως 
επιμέρους στόχοι ορίζονται: α) η γνώση των βαθύτερων λόγων που προκάλεσαν 
τη σύγκρουση του βασιλιά Κωνσταντίνου με τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπαν-
δρέου, β) η κατανόηση των παραγόντων που υπονόμευσαν τους κοινοβουλευ-
τικούς θεσμούς, ώθησαν τη χώρα προς τη δικτατορία και τελικά οδήγησαν στην 
επιβολή της και γ) η απόκτηση της εικόνας της απριλιανής δικτατορίας, καθώς 
και η κατανόηση των παραγόντων που έφεραν την πτώση του καθεστώτος των 
συνταγματαρχών (Λούβη και Ξιφαράς, 2006: 137).

4.2. Οργάνωση τάξης, στάδια διδασκαλίας, επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

Στην αρχή της διδακτικής διαδικασίας γίνεται αναφορά στον τίτλο της νέας ενό-
τητας και οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται ελεύθερα να εκφράσουν τις 
απόψεις τους σχετικά με την έννοια «κρίση», που υπάρχει σ’ αυτόν. Ουσιαστικά, 
προτείνεται εδώ η αξιοποίηση της τεχνικής της ιδεοθύελλας. Κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας, ο διδάσκων καθηγητής καταγράφει τις σκέψεις των μαθητών 
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στον πίνακα κι έτσι σχηματίζεται ο εννοιολογικός χάρτης της έννοιας «κρίση». 
Αντίστοιχα, τις σκέψεις αυτές καταγράφουν και οι μαθητές σε φύλλο εργασίας 
που τους έχει διανεμηθεί.

Έπειτα, ακολουθεί ο χωρισμός των μαθητών σε πέντε πενταμελείς ομάδες. Δίνε-
ται χωριστό φύλλο εργασίας σε καθεμιά, το οποίο περιλαμβάνει ποικίλο υλικό και 
καλείται η ομάδα να ασχοληθεί με δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτό. Πιο 
συγκεκριμένα, οι πέντε ομάδες θα ασχοληθούν με τα ακόλουθα θέματα: «Οι δύο 
κυβερνήσεις του Γεώργιου Παπανδρέου και η σύγκρουση με τον βασιλιά Κων-
σταντίνο», «Η λαϊκή αντίδραση και η πορεία προς τη δικτατορία», «Η απριλιανή 
δικτατορία», «Ο αντιδικτατορικός αγώνας» και «Το πραξικόπημα στην Κύπρο, η 
εισβολή της Τουρκίας και η κατάρρευση της δικτατορίας». Κάθε ομάδα θα έχει στη 
διάθεσή της 25 λεπτά περίπου προκειμένου να ολοκληρώσει τις δραστηριότητες, 
ώστε στη συνέχεια να παρουσιάσει τα πορίσματά της στην ολομέλεια. Κάθε ομάδα 
επίσης θα πρέπει να αναφερθεί στην πλευρά της «κρίσης» που αναδείχθηκε μέσω 
αυτών των δραστηριοτήτων. Σκοπός δεν είναι να λειτουργήσει η όλη διαδικασία 
αθροιστικά, αλλά μέσα σ’ ένα πλαίσιο επαναπροσδιοριστικό. 

Τελειώνοντας το διδακτικό δίωρο, ανατίθεται στους μαθητές να πάρουν συνε-
ντεύξεις για την περίοδο της δικτατορίας από μέλη της οικογένειάς τους (παπ-
πούδες και γονείς κατά προτίμηση), προκειμένου να διαπιστώσουν πώς βίωσαν 
την περίοδο εκείνη μέλη του περιβάλλοντός τους. Οι άξονες βάσει των οποίων 
θα διατυπωθούν οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων θα καθοριστούν στην τάξη. Η 
προτροπή για τη λήψη συνεντεύξεων – αφηγήσεων ζωής από παππούδες και 
γονείς οφείλεται στην προσπάθεια να προσεγγιστούν διαφορετικές ηλικιακές 
ομάδες, ώστε να διακρίνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες επιμέρους διαφορές 
και τρόπους αντίληψης των πραγμάτων, που μπορεί να οφείλονται σε ποικίλους 
παράγοντες, όπως π.χ. η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο. Έτσι, το όλο ζήτημα 
αποκτά προσωπική νοηματοδότηση για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, ενώ η ίδια 
η εργασία έχει ερευνητικό χαρακτήρα και σχετίζεται με την καθημερινή τους 
ζωή (Μαυρόπουλος, 2013: 52). Παράλληλα, οι μαθητές αρχίζουν να ασχολούνται 
με θεμελιώδεις έννοιες, όπως αυτή της «Μνήμης», ενώ έρχονται σε επαφή και 
με έναν άλλο κλάδο της Ιστορίας, αυτόν της Προφορικής Ιστορίας (Thompson, 
2008). Με τη δραστηριότητα αυτή εντάσσουν το ατομικό γεγονός στο κοινωνικό 
και ανακαλύπτουν τις πολλαπλές εκδοχές της αλήθειας.

4.3. Ενδεικτική περιγραφή φύλλων εργασίας

Ειδικότερα, η Ομάδα Α καλείται να εντοπίσει στο σχολικό βιβλίο τις μεταρρυθμίσεις 
των κυβερνήσεων Παπανδρέου και να τις ταξινομήσει, να επεξεργαστεί γραπτές 
πηγές, μία από το σχολικό βιβλίο και μία που έχει επιλέξει ο διδάσκων καθηγητής, 
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ώστε να φωτίσει τις πραγματικές αιτίες της σύγκρουσης Γεώργιου Παπανδρέου 
– βασιλιά Κωνσταντίνου και στη συνέχεια να δραματοποιήσει τη διαφωνία αυτή 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6). Με αυτές τις δραστηριότητες δίνεται η δυνατότητα στους μαθη-
τές να αναπτύξουν δεξιότητες ταξινόμησης, αλλά και ανακάλυψης της ιστορικής 
γνώσης μέσω γραπτών πηγών. Στην επεξεργασία των πηγών, ιδιαίτερη σημασία 
όμως θα δοθεί –και με τη βοήθεια του διδάσκοντος– στον «εσωτερικό έλεγχο» της 
πηγής, με έμφαση, αφενός, στην «καταγραφή της τυπολογίας τους, τη γλωσσική 
και λεξιλογική τους ανάλυση σε σχέση με τους κώδικες της συγκεκριμένης κάθε 
φορά ομάδας, κοινωνίας και εποχής στις οποίες παραπέμπουν, την ιδιαιτερότητα 
του ύφους τους, και αφετέρου, την αξιοπιστία του συντάκτη των πληροφοριών, 
η οποία ελέγχεται όσον αφορά τις προθέσεις του και τις σκοπιμότητες που εξυ-
πηρετεί…» (Κόκκινος, 2004: 61). 

Η Ομάδα Β καλείται να αξιοποιήσει δύο πολιτικές γελοιογραφίες του Κώστα 
Μητρόπουλου, καθώς και την εικόνα 2 του σχολικού βιβλίου σε μια δραστηριότη-
τα δημιουργικής γραφής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7). Οι μαθητές αναλαμβάνουν τον ρόλο 
των δημοσιογράφων και πρέπει να γράψουν ένα ρεπορτάζ για τα Ιουλιανά σε 
μια εφημερίδα της εποχής. Οι γελοιογραφίες ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία 
των εικονιστικών πηγών. Οπωσδήποτε οι μαθητές, προκειμένου να ανταποκρι-
θούν στη δραστηριότητα, θα ακολουθήσουν την πορεία: Παρατήρηση, Περιγραφή, 
Ερμηνεία (Αζέλης, 2004: 149). Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιδιώκεται εδώ να 
κατανοήσουν το πώς η σάτιρα μπορεί να αποτελέσει όχημα άσκησης κριτικής, 
αλλά και το ότι η ίδια είναι που «προλειαίνει τον δρόμο για την πειθώ», καθώς 
και ότι ο Τύπος αποτελεί σημαντική ιστορική πηγή (Αζέλης, 2004: 154).

5. Συναιρώντας το παρελθόν: το φαινόμενο της κρίσης 
στον χώρο και τον χρόνο

Με το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8), το οποίο διανέμεται σε 
όλες τις ομάδες, επιδιώκεται ο συγκερασμός των γνώσεων που αποκόμισαν οι 
μαθητές και από τα τρία διδακτικά σενάρια μέσω της συνεξέτασης των φαινομέ-
νων, αλλά και η τομή του άξονα του χώρου με τον άξονα του χρόνου στο σημείο 
της κρίσης: πολιτικής, κοινωνικής, ηθικής και οικονομικής, με σκοπό να εξα-
χθούν τα τελικά, συνολικά συμπεράσματα. Η διαδικασία αυτή δεν αναιρεί την 
ιστορική διάσταση των γεγονότων, η οποία άλλωστε προβλήθηκε ιδιαιτέρως στα 
τρία επιμέρους στάδια. Στηρίζει, αντιθέτως, την αρχή ότι η Ιστορία «δεν αφορά 
μόνο ένα απόμακρο και νεκρό παρελθόν» και αναγνωρίζει πως με την επεξεργα-
σία ουσιαστικών ερωτημάτων, υποθέσεων και συμπερασμάτων γίνεται δυνατή η 
κατανόηση του παρόντος (Νάκου, 2004: 163).
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Συγκεκριμένα, αρχικά ζητείται από τις ομάδες, αξιοποιώντας τα προηγούμενα 
φύλλα εργασίας τους, να συμπληρώσουν τους πίνακες με τις ομοιότητες και τις δια-
φορές των τριών περιόδων που διερεύνησαν: της κλασικής Αθήνας των Τριάκοντα, 
του μεσοπολεμικού ολοκληρωτισμού και της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Οι 
πίνακες είναι χωρισμένοι σε θεματικά πεδία, οπότε κάθε ομάδα αναλαμβάνει από 
ένα πεδίο. Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας, πέρα από την καλλιέργεια 
γνωστικών δεξιοτήτων, είναι, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην 
ολομέλεια, να καταδειχθούν οι υπερ-χρονικές αναλογίες στα αίτια ανόδου των 
τυράννων, στις μεθόδους τους και στις αντιδράσεις που πυροδοτούν αυτές στους 
δημοκρατικούς πολίτες, αλλά και η διαφορετική κατάληξή τους, προϊόν τόσο εξω-
γενών παραγόντων όσο και του ενδογενούς αξιακού συστήματος κάθε κοινωνίας.

Εν συνεχεία, οι αρχικές ομάδες διαλύονται και οι μαθητές και οι μαθήτριες 
καλούνται να συμμετάσχουν ως δρώντα υποκείμενα σε ένα άχρονο και μυστη-
ριώδες παιχνίδι ρόλων: εννιά μαθητές θα παραστήσουν τους τυράννους και των 
τριών εποχών, εννιά τα θύματά τους και οι άλλοι εννιά τους δημοσιογράφους. 
Οι μαθητές καλούνται να κρατήσουν σύντομες σημειώσεις για τα επιχειρήματά 
τους, τις ερωτήσεις τους και τα αναμενόμενα αντεπιχειρήματα των… αντιπάλων!

Το συγκεκριμένο υποθετικό σενάριο, παρακινώντας τους μαθητές να μπουν 
στη θέση των ιστορικών υποκειμένων που μελετούσαν, υπηρετεί μια σειρά από 
στόχους, αφού ενεργοποιεί τη φαντασία των μαθητών και ενισχύει την κριτική 
τους σκέψη, καθώς καλούνται να συγκρίνουν και εν τέλει να συναιρέσουν τα κίνη-
τρα και τις αντιδράσεις διαφορετικών ιστορικών υποκειμένων, και αναπτύσσει τη 
μαθητική ενσυναίσθηση και καλλιεργεί την πολυπρισματική θέαση των γεγονότων.

6. Συμπεράσματα

Σε αυτό το άρθρο επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε, όχι μόνο μία διδακτική πρόταση, 
αλλά και έναν τρόπο προσέγγισης της διδακτικής πράξης. Αυτός στηρίζεται στην 
άμεση σύνδεση των επιστημονικών γνώσεων του/της εκπαιδευτικού και του γνω-
στικού αντικειμένου (που καλείται να διδάξει) με την πραγματικότητα που βιώνουν 
τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Από αυτήν την άποψη, στη θέση της Ιστορί-
ας, Αρχαίας και Νεότερης, θα μπορούσαν να βρίσκονται η Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή, η Νεοελληνική Λογοτεχνία ή ακόμα και τα Καλλιτεχνικά ή η Μουσική.

Το ζητούμενο να γίνει ο/η εκπαιδευτικός «δημιουργός ενός διδακτικού υλικού 
προσιτού στους μαθητές, διδάξιμου και παιδαγωγικά ενδεδειγμένου και απο-
τελεσματικού», που θα διαμορφώνει υπεύθυνα υποκείμενα, ίσως να μην είναι 
τελικά ένας φιλόδοξος, «άπιαστος» στόχος. Η εισαγωγή επιστημονικού ή άλλου 
υλικού στη σχολική τάξη δεν πρέπει βέβαια να γίνεται άκριτα. Το σχολικό βιβλίο, 
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η «διδακτέα ύλη» και οι απαιτήσεις τους αποτελούν έναν ασφαλή γνώμονα για 
την πορεία του εκπαιδευτικού: οι μαθητές πρέπει να γνωρίσουν και την εξέλιξη 
των πολιτικών θεσμών στην αρχαία ελληνική πόλη-κράτος και την Ευρώπη του 
Μεσοπόλεμου και την Ελλάδα της επταετίας. Η επίγνωση των δυνατοτήτων των 
μαθητών, των αναγκών και των ευαισθησιών τους συμπληρώνει τους περιορι-
σμούς: οι μαθητές της Γ́  Γυμνασίου δεν θα κερδίσουν από την «περιήγησή» τους 
σε επιστημολογικές προσεγγίσεις της έννοιας «κρίση», ούτε από τη λεπτομερή 
ανάλυση των βιβλιογραφικών τάσεων για τις τρεις περιόδους. Όμως οι μαθητές 
και οι μαθήτριες μπορούν να προσεγγίσουν πτυχές της ιστορίας των κρίσεων σε 
διαφορετικές περιόδους της ιστορίας, μελετώντας με ομαδική εργασία πρωτογενείς 
ιστορικές πηγές που δεν περιέχονται στο σχολικό εγχειρίδιο, και να καταλήξουν σε 
συμπεράσματα που θα συνδέσουν με τις πληροφορίες του βιβλίου τους αλλά και 
με τις δικές τους εμπειρίες, χωρίς αυτό να γίνεται με άμεσο και «φορτικό τρόπο».
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Αντιλήψεις εκπαιδευτικών  
για τα σχολικά ατυχήματα και  

τον ρόλο του σχολικού νοσηλευτή
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Περίληψη
Η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας σε παιδιά 
στη χώρα μας είναι τα ατυχήματα. Ο ρόλος του/
της σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας περιλαμβάνει 
την πρόληψη και αντιμετώπιση των σχολικών 
ατυχημάτων αλλά και τη φροντίδα για τη διατή-
ρηση του ευ ζην των μαθητών. Η παρούσα έρευνα 
διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά 
με τον ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός σχολικού 
νοσηλευτή. Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν δεδομένα 
όσον αφορά τη συχνότητα, τα είδη και τους τρόπους πρόληψης ατυχημάτων 
στον χώρο του σχολείου. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 100 
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (85 γυναίκες και 15 άντρες), με το 
μεγαλύτερο ποσοστό να ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 26-35 ετών. Για τη συλ-
λογή των δεδομένων κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο με βάση τη βιβλιογρα-
φία. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά από τους συμμετέχοντες. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση στην προσφορά 
υπηρεσιών από τους/τις σχολικούς/ές νοσηλευτές/τριες προς όλα τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας κι όχι μόνο προς τους μαθητές με χρόνια νοσήματα. Οι 

Λέξεις κλειδιά
σχολικός 
νοσηλευτής, 
σχολικά ατυχήματα, 
εκπαιδευτικοί, 
αντιλήψεις και 
στάσεις
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ίδιοι δεν είναι ικανοποιημένοι από την ενδοσχολική εκπαίδευσή τους σε θέμα-
τα προαγωγής της υγείας και θεωρούν απαραίτητη τη λήψη προστατευτικών 
μέτρων, ώστε να δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες περιβάλλοντος στο σχολείο 
και ανθρώπινες συμπεριφορές προστασίας από τα ατυχήματα, με τη συνεργασία 
του/της σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας.

Abstract

Accidents are the first causes of death and disability 
in children in our country. The role of school nurse 
is to the prevent school accidents and care for 
the well-being of students and particularly for 
students with chronic health problems. The present 
study explores the perceptions of primary school 
teachers about the role and responsibilities of the school nurse. In addition, 
data were collected on the frequency and types of accidents at school. The 
sample of the study consisted of 100 primary school teachers (85 women and 
15 men) with the largest percentage belonging to the age group 26-35 years. A 
questionnaire based on the literature was constructed to collect the data. The 
questionnaire was completed electronically by all participants. According to 
the results, teachers emphasize the provision of services by school nurses to 
all members of the school community and not only to students with chronic 
diseases. Teachers are dissatisfied with the in-school training in health issues 
they receive and they are in favor of protective measures to create safe 
environmental conditions at school. The collaboration of teachers and nurses 
is also crucial for the prevention of accidents.

1. Εισαγωγή

Η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας σε παιδιά στη χώρα μας είναι τα ατυχή-
ματα. Σήμερα είναι πλέον γνωστό ότι 9 στις 10 φορές το ατύχημα οφείλεται σε 
ανθρώπινο λάθος, σε αμέλεια ή περιφρόνηση του κινδύνου. Επομένως, ο σύγ-
χρονος ορισμός του ατυχήματος είναι: ένα γεγονός που συμβαίνει ανεξάρτητα 
από την ανθρώπινη θέληση και προκαλείται από εξωτερική αιτία, δρα ταχύ-
τατα και έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικής ή διανοητικής βλάβης 
(Τσουμάκας, 2006). Η ροπή των παιδιών σε ατυχήματα έγκειται στην ίδια τους 

Keywords
school nurse, school 
accidents, teachers’ 
perceptions
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τη φύση, αφού από μικρή ηλικία διακατέχονται από περιέργεια και μειωμένο 
αίσθημα κινδύνου. 

Τα παιδικά ατυχήματα ταξινομούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες: ατυχήμα-
τα που συμβαίνουν στο σπίτι και στον περιβάλλοντα χώρο, ατυχήματα που συμ-
βαίνουν έξω από το σπίτι (π.χ. τροχαία ατυχήματα, ατυχήματα στο σχολείο, στην 
παιδική χαρά κ.λπ.) και αταξινόμητα ατυχήματα (αυτοκτονίες, κατάχρηση οινο-
πνευματωδών ποτών κ.λπ.) (Τσουμάκας, 2006).

Ως σχολικά ατυχήματα ορίζονται αυτά που συμβαίνουν κατά τη μετάβαση, την 
παραμονή και την αποχώρηση των μαθητών από τα σχολεία. Τα παιδιά περνούν 
τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο σχολείο και μάλιστα σε μια ηλικία που η 
προσπάθεια ένταξης και επιβολής τους στην ομάδα των συνομηλίκων τους είναι 
αυτοσκοπός. Έτσι, πολλά παιδιά οδηγούνται σε επικίνδυνες και ακραίες συμπε-
ριφορές, που, σε συνδυασμό με την ελλιπή επιτήρηση και την όχι πάντα ιδανική 
αναλογία του αριθμού τους προς τον αριθμό των επιτηρούντων, συμβάλλουν στην 
αύξηση των σχολικών ατυχημάτων (Salminen et al., 2014).

Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των σχολικών ατυχημάτων έχει ο κατάλληλος 
σχεδιασμός των ενδο- και εξω-σχολικών χώρων, με τακτικό έλεγχο των αθλο-
παιδιών, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων που αποτρέπουν τις πτώσεις, αποφυγή 
τοποθέτησης μεγάλων γυάλινων επιφανειών και γυαλιστερών πατωμάτων που 
μπορεί να είναι ολισθηρά κ.λπ. Το σχολείο θα πρέπει να διαθέτει επίσης κατάλ-
ληλο εξοπλισμό, όπως όργανα για σχολικά πειράματα με προδιαγραφές ασφαλεί-
ας, ασφαλή παιχνίδια για τα μικρότερα παιδιά, αλλά το σημαντικότερο είναι να 
γίνεται τακτικός έλεγχος και επισκευές στα θρανία και τα έπιπλα.

Μέριμνα αξίζει να δοθεί και στην ασφαλή πρόσβαση και αποχώρηση των 
μαθητών από το σχολείο. Οι εγκαταστάσεις του σχολείου θα πρέπει να ελέγχονται 
τακτικά. Πυροσβεστήρες, συστήματα ανίχνευσης καπνού σε αίθουσες με εύφλεκτα 
υλικά και οι οδοί διαφυγής είναι βασικά μέρη του εξοπλισμού ενός σχολείου και 
θα πρέπει να είναι καλά συντηρημένα και έτοιμα προς χρήση ανά πάσα στιγμή. 
Φυσικά, δεν θα πρέπει να παραλείπεται η ουσιαστική επιτήρηση των παιδιών στο 
σχολείο και τον παιδικό σταθμό σε όλη τη διάρκεια παραμονής τους, με σωστή 
αναλογία παιδαγωγών και παιδιών (Καφεντζή και Σολωμού, 2017).

1.1. Ο ρόλος του/της σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας

Η παρουσία νοσηλευτή/τριας στα σχολεία υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στις 
περισσότερες χώρες. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά πως η έναρξη της λειτουρ-
γίας νοσηλευτικής υπηρεσίας στο σχολείο έγινε στη Νέα Υόρκη το 1902, όταν 
σε κάποιο σχολείο παρουσιάστηκε μια δερματική νόσος που ανάγκαζε τα παιδιά 
να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο σπίτι. Η Lilian Wald ήταν η 
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πρώτη νοσηλεύτρια που πρόσφερε νοσηλευτική φροντίδα σε παιδιά σχολείου με 
μεγάλη επιτυχία και έγινε η αφορμή για τους πρώτους διορισμούς νοσηλευτών 
(Καλοκαιρινού, 2012).

Ο Εθνικός Οργανισμός Σχολικών Νοσηλευτών (2008) ορίζει τη σχολική νοση-
λευτική ως μια εξειδικευμένη πρακτική της επαγγελματικής νοσηλευτικής, η οποία 
προάγει την ευημερία, την ακαδημαϊκή επιτυχία και τη διά βίου επίτευξη των 
στόχων των μαθητών. Για τον σκοπό αυτό, οι σχολικοί νοσηλευτές διευκολύνουν 
την κατεύθυνση των μαθητών προς τη φυσιολογική ανάπτυξη, την προαγωγή 
της υγείας και της ασφάλειας, την παρέμβαση σε πραγματικά ή πιθανά προβλή-
ματα υγείας, την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ανά περίπτωση και την ενεργή 
συνεργασία με άλλες ειδικότητες, για να οικοδομηθεί η ικανότητα του μαθητή και 
της οικογένειας για προσαρμογή, αυτοδιαχείριση, αυτο-υπεράσπιση και μάθηση.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ΦΕΚ 2038, Τεύχος Β́ , 5/6/2018), ο/η 
σχολικός/ή νοσηλευτής/τρια υποστηρίζει μαθητές/τριες, με αναπηρία ή/και ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης και για 
τους οποίους/ες έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης κατόπιν σχετικής 
γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου. Επιπλέον των κύριων καθηκόντων του, που 
σχετίζονται με την κάλυψη των αναγκών των υποστηριζόμενων μαθητών, άλλες 
αρμοδιότητές του είναι: α) παρέχει πρώτες βοήθειες για όλους τους μαθητές της 
σχολικής μονάδας, β) ενημερώνει και συμβουλεύει εκπαιδευτικούς, μαθητές και 
γονείς για θέματα υγείας, για την προστασία του σχολείου από ιογενείς καταστά-
σεις, εποχικές λοιμώξεις και επιδημίες, γ) συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς 
του σχολείου για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας, δ) 
διοργανώνει σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του σχολείου 
και ε) συνεργάζεται με τον διευθυντή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
του σχολικού περιβάλλοντος (αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κυλικείο, κ.ά.), και 
συνιστά τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των μαθητών.

2. Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις και οι από-
ψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα ατυχήματα που συμβαίνουν σε μια σχολική 
μονάδα, αλλά και η γνώμη τους για τον ρόλο και τη σημασία της ύπαρξης σχο-
λικού/ής νοσηλευτή/τριας στο γενικό σχολείο. Επιπλέον, συλλέχθηκαν δεδομένα 
όσον αφορά τη συχνότητα και τα είδη των σχολικών ατυχημάτων. 
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3. Μέθοδος

Ως μέθοδος έρευνας επιλέχθηκε η έρευνα επισκόπησης με χρήση ερωτηματολο-
γίου, ώστε να συλλεχθούν δεδομένα για ένα δείγμα περιπτώσεων σε έναν ευρύτε-
ρο πληθυσμό (σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) σε ορισμένο χρονικό σημείο. 
Τα δεδομένα είναι ποσοτικά ή ποσοτικοποιήσιμα για διάφορες μεταβλητές, ενώ 
γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν συνδυασμοί συσχετίσεων των μεταβλητών.

4. Δείγμα

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν συνολικά 100 εκπαιδευτικοί. Τα βασικά χαρα-
κτηριστικά του δείγματος δίνονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.

Ν %
Φύλο
Άντρες 85 85
Γυναίκες 15 15
Ηλικία
< 25 5 5
2635 37 37
3645 26 26
4655 29 29
>55 3 3
Επίπεδο εκπαίδευσης
Βασικό πτυχίο 43 43
Μετεκπαίδευση Μαρασλείου 4 4
Μεταπτυχιακό τίτλο 52 52
Διδακτορικό τίτλο 1 1
Εκπαιδευτική προϋπηρεσία
έως 2 έτη 19 19
35 έτη 11 11
610 έτη 9 9
1115 έτη 22 22
>16 έτη 39 39
Τάξη που διδάσκετε
Γενική τάξη 82 82
Τμήμα ένταξης 7 7
Παράλληλη στήριξη 11 11
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5. Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο με βάση 
τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Το ερωτηματολόγιο είχε 23 κλειστές ερω-
τήσεις και ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a υπολογίστηκε σε 0,722.

6. Αποτελέσματα

Σχετικά με το αν έχουν την τρέχουσα σχολική χρονιά (2019-20) μαθητή με χρόνιο 
νόσημα στην τάξη τους, 60 εκπαιδευτικοί (60%) απάντησαν αρνητικά, 34 (34%) 
απάντησαν θετικά και μόλις 6 (6%) δεν γνωρίζουν.

Στο ερώτημα αν χρειάστηκε την τρέχουσα σχολική χρονιά να παραπέμψουν 
κάποιον μαθητή σε σχολικό νοσηλευτή, σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί (48%) απά-
ντησαν αρνητικά. Ωστόσο, ένα ποσοστό 18% χρειάστηκε να παραπέμψει πάνω 
από τρία παιδιά σε μόλις τρεις μήνες σχολικής λειτουργίας, 15% παρέπεμψαν 
δύο παιδιά για βοήθεια και 16% παρέπεμψαν ένα παιδί.

Το Γράφημα 1 μας δείχνει τα πιο συνήθη κατά σειρά αίτια παραπομπής μαθη-
τών σε σχολικό νοσηλευτή (κοιλιακός πόνος, κάκωση, αιμορραγία, πονοκέφαλος, 
τσίμπημα).

Γράφημα 1. Αίτια παραπομπής μαθητών στον σχολικό νοσηλευτή. 

Ποιο είναι το πιο σύνηθες αίτιο παραπομπής μαθητή στον σχολικό  
νοσηλευτή/επαγγελματία υγείας του σχολείου; (94 απαντήσεις)

27,7%
Κάκωση

5,3%
Τσίµπηµα

8,5%
Πονοκέφαλος

34%
Κοιλιακός πόνος

24,5%
Αιµορραγία
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Όσον αφορά την άποψη των εκπαιδευτικών για τον ρόλο και τις αρμοδιότη-
τες του/της σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας, οι εκπαιδευτικοί (έχοντας έως τρεις 
επιλογές να διαλέξουν) έδωσαν έμφαση στην παροχή πρώτων βοηθειών και την 
πρόληψη σχολικών ατυχημάτων και την αγωγή υγείας αλλά και τη διατήρηση 
του γενικότερου ευ ζην του συνόλου των μαθητών.

Γράφημα 2. Κύριος ρόλος του σχολικού νοσηλευτή είναι… (100 απαντήσεις)

Διατήρηση του γενικότερου ευ ζην  
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44 (44%)
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Διατήρηση του ευ ζην ενός μαθητή με χρόνιο νόσημα.
Ενθαρρύνει τους μαθητές με χρόνιες ασθένειες  

να φροντίζουν καλύτερα τους εαυτούς τους. 

Παροχή πρωτών βοηθειών σε περίπτωση ανάγκης.

Πρόληψη σχολικών ατυχημάτων και αγωγή υγείας.

Παροχή στήριξης σε μαθητές με θέματα συμπεριφοράς.

Προστατεύει και υποστηρίζει μαθητές που  
κινδυνεύουν από παιδική κακοποίηση και βία.

Στο ερώτημα σχετικά με το αν έχουν οι εκπαιδευτικοί τη νομική κάλυψη/
κατοχύρωση για να αντιμετωπίσουν κάποιο σχολικό ατύχημα όταν κρίνουν πως 
μπορούν, το 78% απάντησε αρνητικά, το 5% θετικά και το 17% δεν γνωρίζει. Το 
εύρημα αυτό συνδυάζεται και με την απάντηση που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί σχε-
τικά με το αν νιώθουν ασφαλείς με την παρουσία σχολικού νοσηλευτή στη σχολική 
τους μονάδα, όπου σε συντριπτική πλειοψηφία (98%) έδωσαν θετική απάντηση.

Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν επίσης για το πόσο συχνά διοργανώνει η διεύ-
θυνση του σχολείου, σε συνεργασία με τον/τη σχολικό/ή νοσηλευτή/τρια, επιμορ-
φωτικά προγράμματα αγωγής υγείας, που μπορούν να παρακολουθήσουν τόσο οι 
εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές του σχολείου. Οι 34 από τους 95 εκπαιδευτικούς 
(ποσοστό 35,8%) απάντησαν «Ποτέ», ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για «Πολύ Συχνά», 
«Συχνά», «Αρκετές φορές», «Λίγες φορές» ήταν 5,3%, 9,5%, 24,2% και 24,3%. 

Η ύπαρξη εσωτερικού κανονισμού για την πρόληψη των ατυχημάτων στο 
σχολείο αποτελεί μια διεθνή πρακτική. Στην παρούσα έρευνα, το 42% των εκπαι-
δευτικών απάντησε πως διαθέτει το σχολείο τους κανονισμό για την πρόληψη 
ατυχημάτων, το 36% απάντησε αρνητικά και 22% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Τα προστατευτικά μέτρα που υπάρχουν στα σχολεία αντικατοπτρίζονται, σύμ-
φωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες, στο Γράφημα 3.
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Γράφημα 3. Προστατευτικά μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο σχολείο. 

Τι από τα παρακάτω έχετε στο σχολείο σας; (97 απαντήσεις)
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Σύστημα πυρασφάλειας

Σχετικά με τα σχολικά ατυχήματα ρωτήθηκαν σε ποιους χώρους συμβαίνουν 
συνήθως αυτά και απάντησαν στο προαύλιο (σε ποσοστό 84,8%), στις σκάλες 
(7,1%), εντός της σχολικής αίθουσας (7,1%), στη γυμναστική (1%) και κατά την 
προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών (0%).

Ως προς το είδος των ατυχημάτων, παρατηρούμε στο Γράφημα 4 πως η 
σύγκρουση με άλλο παιδί, οι κακώσεις και η σύγκρουση με τοίχο/αντικείμενο 
συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά.

Γράφημα 4. Είδος ατυχημάτων στη σχολική μονάδα

Κατά κύριο λόγο τι ατυχήματα συμβαίνουν στη σχολική σας μονάδα; (100 απαντήσεις)
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Πνιγμονή

Στο ερώτημα για το πόσο συχνά ως εκπαιδευτικοί παρατηρούν σχολικά ατυχή-
ματα που χρήζουν τη συμβολή σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας, οι απαντήσεις τους 
τείνουν προς «Τις περισσότερες φορές» ή «Αρκετά». Μόνο 7% απάντησε «Σπάνια».

Ένα ερώτημα που έχει ενδιαφέρον είναι κατά πόσο θεωρούν πως οι μαθητές 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και 
υπερκινητικότητα ή αυτισμό) είναι πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα. Εδώ απάντη-
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σαν «Πολύ συχνά» (26%), «Συχνά» (37%), «Μερικές φορές» (29%), «Λίγες φορές» 
(8%), «Ποτέ» (0%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για την ίδια ερώτηση, όσον αφορά τους 
μαθητές με χρόνιο νόσημα (διαβήτη ή παιδικό άσθμα), ήταν: «Πολύ συχνά» (5,1%), 
«Συχνά» (14,1%), «Μερικές φορές» (41,4%), «Λίγες φορές» (32,3%) «Ποτέ» (7,1%).

7. Συζήτηση

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να καταγράψει τις αντιλήψεις και τις απόψεις εκπαι-
δευτικών για τα σχολικά ατυχήματα και τον ρόλο του/της σχολικού/ής νοσηλευ-
τή/τριας στο γενικό σχολείο. Μια πρώτη παρατήρηση είναι η αποδοχή από τους 
εκπαιδευτικούς του σημαντικού ρόλου που μπορεί να παίξει ο/η νοσηλευτής/τρια 
στο σχολείο, αφού οι μισοί σχεδόν εκπαιδευτικοί παρέπεμψαν και συνεργάστηκαν 
με σχολικό/ή νοσηλευτή/τρια ήδη από τους πρώτους μήνες της σχολικής χρο-
νιάς, κατά την οποία διεξήχθη η έρευνα. Οι εκπαιδευτικοί, ωστόσο, δεν εστίασαν 
στον πρωταρχικό ρόλο του/της σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας, που σύμφωνα με 
τον νόμο είναι η υποστήριξη μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες, για τον οποίο έχει εγκριθεί σχολικός νοσηλευτής. Περισσότερο φαίνεται να 
αναφέρονται και να αναδεικνύουν τη σημασία της παροχής πρώτων βοηθειών, 
την πρόληψη των σχολικών ατυχημάτων και την προαγωγή της υγείας και του 
ευ ζην του συνόλου των μαθητών της σχολικής κοινότητας.

Σχετικά με το μέρος που λαμβάνουν χώρα τα σχολικά ατυχήματα, τα ευρήμα-
τα της παρούσας έρευνας συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τα ευρήματα διεθνών 
ερευνών σύμφωνα με τις οποίες το προαύλιο, οι σκάλες και το μάθημα της φυσι-
κής αγωγής αποτελούν συχνά χώρους πρόκλησης ατυχημάτων (Salminen et al., 
2014· Ishigure, 2007). Ένα ακόμη εύρημα της παρούσας έρευνας, το οποίο επι-
βεβαιώνεται από τη βιβλιογραφία (Καφεντζή και Σολωμού, 2017), είναι οι συνη-
θέστεροι τύποι ατυχημάτων στο σχολείο (σύγκρουση με το άλλο παιδί, κακώσεις 
και σύγκρουση με τοίχο ή αντικείμενο).

Για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η άποψη των εκπαιδευτικών 
είναι ότι δεν υπάρχει συστηματική πρόβλεψη από τη διεύθυνση των σχολείων 
για τη διοργάνωση σεμιναρίων πρόληψης και αγωγής υγείας, με τη συνδρομή 
του/της νοσηλευτή/τριας. Παρά την αναφορά που υπάρχει στον σχετικό νόμο, 
φαίνεται πως στην πράξη δεν είναι πάντοτε εφικτή η πραγματοποίηση τέτοιων 
προγραμμάτων. Αντίστοιχη αναφορά κάνουν και οι Syrou & Sourtzi (2015), οι 
οποίες θεωρούν τα προγράμματα αγωγής στη σχολική ασφάλεια εξαιρετικά χρή-
σιμα, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.

Ως προς τα προστατευτικά μέτρα που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί για τα σχο-
λεία τους, φαίνεται αυτά να μην είναι επαρκή, αφού τα προστατευτικά κάγκελα, οι 
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αντιολισθητικές ταινίες στις σκάλες, τα καλύμματα στις πρίζες και η δυνατότητα 
χρήσης ανελκυστήρα συγκεντρώνουν ποσοστά απαντήσεων κάτω από 40%. Με 
τον αριθμό των ατυχημάτων που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί και με δεδομένο 
ότι τα περισσότερα δημοτικά σχολεία έχουν σκάλες και τα παιδιά προαυλίζονται 
όλα μαζί, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα προστατευτικά μέτρα που λαμ-
βάνουν τα σχολεία, στη σύνταξη και εφαρμογή εσωτερικού κανονισμού πρόλη-
ψης ατυχημάτων και στην ακριβή εφαρμογή της νομοθεσίας ασφάλειας. Έτσι 
μόνο θα δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες περιβάλλοντος στο σχολείο και θα 
διαμορφωθούν ανθρώπινες συμπεριφορές προστασίας από τα ατυχήματα, με τη 
συμβολή και συνεργασία των σχολικών νοσηλευτών.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα της παρούσας έρευνας είναι πως ορισμένες 
κατηγορίες μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. ΔΕΠ-Υ, αυτισμό) 
είναι πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα και γι’ αυτό χρειάζεται αυστηρή επιτήρηση 
στα διαλείμματα, συχνοί έλεγχοι ασφάλειας των χώρων σε συνδυασμό με εκπαί-
δευση και σωστή ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών (Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλλεγγύης, 2008).

Σύμφωνα με ευρήματα, παρά το ότι ο πρωταρχικός ρόλος του/της σχολικού/ής 
νοσηλευτή/τριας είναι η νοσηλευτική φροντίδα μαθητών με χρόνιο νόσημα ή αναπη-
ρία, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ασφάλεια από την παρουσία σχολικού/ής νοσηλευτή/
τριας στη σχολική μονάδα και βλέπουν θετικά τη συμβολή τους στην καθημερινότητα 
της σχολικής ζωής. Ωστόσο, σε σύγκριση με άλλες χώρες, μέχρι στιγμής τουλάχιστον 
στη χώρα μας ο/η σχολικός/ή νοσηλευτής/τρια δεν έχει θέση στην παροχή στήρι-
ξης σε παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, ούτε στην προστασία και υποστήριξη 
μαθητών που κινδυνεύουν από παιδική βία και κακοποίηση (Guttu et al., 2004). 

8. Συμπεράσματα

Η παρούσα έρευνα σκιαγραφεί την εικόνα που επικρατεί στα σχολεία όσον αφορά 
τα ατυχήματα, τους κινδύνους που εγκυμονούν για τους μαθητές και τα μέτρα 
προστασίας που εφαρμόζονται. Η έρευνα δίνει το έναυσμα για την ενδυνάμωση 
του ρόλου του/της σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας ποσοτικά και ποιοτικά, ώστε να 
διαδραματίσει κύριο ρόλο στην προσφορά υπηρεσιών για τη σωματική, ψυχική 
και πνευματική υγεία της σχολικής κοινότητας. Σημαντική είναι η ολόπλευρη και 
συστηματική συνεργασία εκπαιδευτικών και νοσηλευτών τόσο για τους μαθητές 
που χρήζουν άμεσης υποστήριξης και εκπαίδευσης λόγω χρόνιων νοσημάτων, 
όσο και για τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος να ενη-
μερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά για θέματα υγείας και ατυχημάτων 
είναι μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. Τόσο ο/η νοσηλευτής/τρια όσο και οι 
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εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόληψη ατυχημάτων 
μέσω των εκπαιδευτικών πρακτικών που μπορούν οι ίδιοι να ασκήσουν στο σχο-
λείο. Περαιτέρω έρευνα μπορεί να εξετάσει τις αντιλήψεις και την οπτική των 
γονέων αλλά και των ίδιων των μαθητών ως προς τον ρόλο και την προσφορά 
του/της σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας στη σχολική κοινότητα.
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Οι αναπαραστάσεις της ψυχικής υγείας 
στον Κινηματογράφο

Μαρία Παπαδοπούλου
ΑΠΘ, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Κινηματογράφου, Υποψ. Διδάκτορας

Περίληψη

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις κινηματογραφικές 
αναπαραστάσεις των ατόμων με ψυχικές διαταρα-
χές. Αποτελεί ένα τμήμα μιας εκτεταμένης διδακτο-
ρικής έρευνας που μελετά τα άτομα με αναπηρίες 
στον κινηματογράφο. Το θέμα αυτό, για τον Ελλη-
νικό Κινηματογράφο, αποτελεί ένα αχαρτογράφη-
το πεδίο, εν αντιθέσει με τις αντίστοιχες κινηματο-
γραφικές αναπαραστάσεις των ατόμων με ψυχικές 
διαταραχές στον Αμερικανικό Κινηματογράφο, οι 
οποίες έχουν αποτελέσει ένα τεράστιο πεδίο ερευ-
νών. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποδεικνύει ότι πολύ σύντομα εντάχθηκε στον 
Αμερικανικό Κινηματογράφο ο χαρακτήρας του ατόμου με ψυχικές διαταραχές. 
Από την έρευνα αυτή προκύπτει πως μεγάλο μέρος των αναπαραστάσεων αυτών 
δημιουργούν αρνητικά πρότυπα που καλλιεργούν τον στιγματισμό των ατόμων 
αυτών. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα και 
τον αντίκτυπο των αναπαραστάσεων αυτών στο κοινό βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. 

Λέξεις κλειδιά
κινηματογραφικές 
αναπαραστάσεις, 
ψυχικές διαταραχές, 
Ελληνικός 
Κινηματογράφος, 
Hollywood



ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 103

Abstract

This article discusses the cinematic representations of 
people with mental disorders. It is part of an extensive 
doctoral study that refers to the representation of 
people with disabilities in cinema. This subject for 
Greek Cinema is an uncharted field in contrast to the 
corresponding cinematic representations of people 
with mental disorders in American Cinema which 
have been a huge field for research. The literature 
review shows that the character of a person with a mental disorder soon became 
part of American cinema and shows that many of these representations create 
negative patterns that cultivate the stigmatization of these individuals. On the 
other hand, the research in relation to the Greek cinema and the impact of these 
representations on the public is at an early stage and needs further exploring.

1. Εισαγωγή

Από πολύ νωρίς, ο Αμερικανικός αλλά και ο Ελληνικός Κινηματογράφος ενέ-
ταξαν στον μύθο τους τον χαρακτήρα με ψυχικές διαταραχές. Όσον αφορά τον 
Αμερικανικό Κινηματογράφο, ο χαρακτήρας με ψυχικές διαταραχές εντοπίζεται 
σχεδόν σε όλα τα είδη ταινιών, εν αντιθέσει με τον Ελληνικό Κινηματογράφο, 
στον οποίο το μεγαλύτερο μέρος των χαρακτήρων αυτών εντάσσεται πρωτίστως 
στην κωμωδία και δευτερευόντως στο μελόδραμα. 

Όσον αφορά τον Αμερικανικό Κινηματογράφο, τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
γενικά και με ψυχικές διαταραχές ειδικά, αποτελούν βασικό στοιχείο των αναπα-
ραστάσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά πως η Αμερικανική Ακαδημία 
των βραβείων Oscar λατρεύει τις ιστορίες που κάνουν τον κόσμο να νιώθει πως 
είναι καλά και στις οποίες πρωταγωνιστούν μεγάλοι κινηματογραφικοί αστέρες· με 
άλλα λόγια, ο πιο ασφαλής δρόμος για να φτάσει μια ταινία στην κατάκτηση ενός 
βραβείου Oscar είναι να πρωταγωνιστεί σε αυτή ένα μεγάλο όνομα και να υπάρ-
χει μια ιστορία με έναν χαρακτήρα με κάποιου είδους αναπηρία (Riley II, 2005).

Για τις ανάγκες του άρθρου αυτού επιλέχθηκαν ταινίες από τα μέσα της περιό-
δου του 1950 ως και το 1980, ώστε να γίνουν αντιληπτές οι διαφορές και οι ομοι-
ότητες των κινηματογραφικών αναπαραστάσεων (Ελλάδας – Αμερικής). Γίνεται 
αναφορά στις επιλογές των ψυχικών διαταραχών των χρονικών αυτών περιόδων. 
Επίσης, γίνεται αναφορά στις πρώτες ταινίες του Ελληνικού Κινηματογράφου 
που πραγματεύονται το θέμα της ψυχικής διαταραχής (τρέλας).

Keywords
cinematic 
representations, 
mental illness, 
Greek Cinema, 
Hollywood
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Βασικό συμπέρασμα των ερευνών που αφορούν κυρίως τον Αμερικανικό 
Κινηματογράφο αποτελεί πως οι κινηματογραφικές αναπαραστάσεις των ατόμων 
με ψυχικές διαταραχές, αλλά και των ατόμων με μια κάποια αναπηρία ψυχική, 
σωματική, πνευματική, έχουν επηρεάσει αρνητικά το κοινό που τις παρακολουθεί 
απέναντι στα άτομα αυτά και έχει καλλιεργηθεί η προκατάληψη και ο στιγματι-
σμός (Acharya et al., 2014· Anderson, 2003). 

2. Η αναπαράσταση της ψυχικής διαταραχής  
στο Hollywood

Όσον αφορά τις ψυχιατρικές ασθένειες που αναπαριστώνται στη μεγαλύτερη κινη-
ματογραφική βιομηχανία, έχει διαπιστωθεί πως είναι εκείνες που εμφανίζονται 
συχνότερα στις ταινίες που κερδίζουν βραβεία Oscar (Black & Pretes, 2007). Την 
περίοδο του 1977-1979, οι κριτικοί ανέφεραν ότι το κοινό των ταινιών πίστευε 
πως αν μια ταινία έχει αναφορές σε κάποια αναπηρία (ψυχική ή σωματική), τότε 
αυτό προσθέτει κάτι στην ποιότητα της ταινίας (Safran, 1998).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κινηματογραφική αναπαράσταση της γυναίκας την 
περίοδο του 1950-1970, κατά την οποία προσφιλές θέμα των ταινιών αποτελούν 
οι ψυχικές διαταραχές, ιδίως η παράνοια στις γυναίκες, η οποία ήταν συνδεδεμέ-
νη με τη θηλυκότητά τους (Kretschmar, 2007). Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 
ταινίες στις οποίες γυναικείοι χαρακτήρες παρουσιάζονται να έχουν διαγνωστεί 
με διάφορες διαταραχές, ως αποτέλεσμα της αποτυχίας τους να ζουν με βάση 
τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς, όπως ορίζεται από τους ρόλους τους, 
στο πλαίσιο μιας πατριαρχικής κοινωνίας. Οι συγκεκριμένες διαταραχές που χρη-
σιμοποιούνται για τη σήμανση των γυναικών ως ψυχικά ασθενών είναι συχνά 
ασήμαντες και τα θέματά τους είναι εμπνευσμένα από τη μόδα εκείνης της εποχής. 
Βασικό παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει το μελόδραμα Picnic (1955) στο οποίο 
η Ρόζμαρι, μια νευρωτική γεροντοκόρη που, λόγω της ερωτικής απογοήτευσης 
και του φόβου του γεροντοκορισμού, παρέχει ένα σχεδόν υστερικό υπόγειο ρεύμα 
που αγγίζει κάθε γυναίκα, όπως αναφέρει ο Schatz (2013).

Κατά το τέλος της δεκαετίας του 1970 ως τα μέσα της δεκαετίας του 1980, 
ξεκινά στην Αμερική μια νέα κινηματογραφική προσέγγιση. Την περίοδο αυτή, 
η επιστροφή των βετεράνων (του πολέμου του Βιετνάμ) ανέδειξε ένα πλήθος 
από ιατρικά, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα (Halliwell, 2017). Εικόνες 
που πολύ γρήγορα μεταφέρθηκαν στα φιλμ, με το μετατραυματικό σύνδρομο του 
Βιετνάμ να αποτελεί κέντρο των κινηματογραφικών αναπαραστάσεων και τους 
βετεράνους του πολέμου να αναπαριστώνται ως βίαιοι, επικίνδυνοι εγκληματίες, 
και ως ψυχωτικοί (Halliwell, 2017). 
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Ήδη από την περίοδο του 1960, σε ένα μεγάλο μέρος ταινιών επιλέγεται ως 
βασικός χαρακτήρας ένα άτομο με ψυχιατρική ασθένεια, κυρίως σχιζοφρένεια, 
δημιουργώντας έναν φιλμικό χαρακτήρα νοσηρά φυσιολογικό που, όμως, θα 
μπορούσε να είναι εγκλεισμένος σε κάποιο ψυχιατρείο (Μποκόλης, 2005)· παρά-
δειγμα αυτών των ταινιών αποτελεί η ταινία Psycho (1960).

Παράλληλα, την περίοδο του 1970 ως τα μέσα του 1980 μεσουρανούσαν οι 
ταινίες splatter, στις οποίες ο κεντρικός χαρακτήρας ήταν ένα σοβαρά διαταραγ-
μένο άτομο με σχιζοφρένεια, το οποίο ήταν φορέας όλων των αδρών στοιχείων 
ενός τέτοιου χαρακτήρα, με κύριο σκοπό του τη δημιουργία σωρείας πτωμάτων 
και λουτρών αίματος (Μποκόλης, 2005). Παράδειγμα ταινιών της εποχής απο-
τελούν οι ταινίες Halloween (1978) και Friday the 13th (1980). 

Από τις πρώτες μέρες του κινηματογράφου, οι ταινίες τρόμου είναι υπεύθυ-
νες για τον στιγματισμό, μέσω των αναπαραστάσεων που προβάλλουν, ατόμων 
με προβλήματα ψυχικής υγείας και δυστυχώς, οι αναπαραστάσεις αυτές παρα-
μένουν με παρόμοια μορφή και στις σύγχρονες ταινίες τρόμου (Goodwin, 2014). 
Ολοκληρώνοντας τις παραπάνω αναφορές, θα πρέπει να σημειωθεί πως τα άτομα 
με ψυχιατρικές ασθένειες σε ταινίες μυθοπλασίας του Αμερικανικού Κινηματο-
γράφου απεικονίζονται είτε ως θύματα (μελόδραμα) είτε ως αντικείμενα χλευα-
σμού (κωμωδία), όμως, κατά κανόνα, αναπαριστώνται ως βίαιοι χαρακτήρες, με 
αποτέλεσμα το στερεότυπο αυτό να συμβάλει περισσότερο στον στιγματισμό και 
στην περιθωριοποίηση των ατόμων αυτών (Byrne, 2009). 

Με το πέρασμα των χρόνων, μέσω των αναπαραστάσεων των ατόμων με ψυχια-
τρικές διαταραχές, δημιουργήθηκαν μια σειρά από αρνητικά στερεότυπα. Παρα-
δείγματος χάρη, ο μανιακός δολοφόνος ή το ψυχικά διαταραγμένο άτομο, το οποίο 
θέλει να επιβάλει στην κοινωνία ένα ουτοπικό ιδανικό γι’ αυτή, ή ο ναρκισσιστικός 
χαρακτήρας ενός ανθρώπου που επιβιώνει παρασιτικά (Διαμαντοπούλου, 2016).

Οι αναφερθείσες ταινίες αποτελούν ελάχιστο παράδειγμα του συνόλου των ανα-
παραστάσεων των ψυχικών διαταραχών στο Hollywood, αλλά μπορεί εύκολα να 
αντιληφθεί κανείς πως οι κινηματογραφικές αυτές αναπαραστάσεις δημιούργησαν 
μια σειρά από αρνητικές κοινωνικές αναπαραστάσεις της ψυχικής διαταραχής και 
αρνητικά στερεότυπα σχετικά με άτομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές. 

3. Η αναπαράσταση της ψυχικής διαταραχής  
στον Ελληνικό Κινηματογράφο

Από την άλλη πλευρά, ο Ελληνικός Κινηματογράφος επηρεάστηκε άμεσα από τις 
αναπαραστάσεις του Αμερικανικού Κινηματογράφου και ενέταξε στον μύθο των 
πρώτων ελληνικών ταινιών το άτομο με πνευματική αστάθεια. Για το Hollywood 
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και τον τρόπο που αναπαριστώνται τα άτομα με πνευματική αστάθεια, έγιναν 
πολλές έρευνες και χύθηκε άπλετο μελάνι. Όσον αφορά την αναπαράσταση των 
ψυχικών διαταραχών στον Ελληνικό Κινηματογράφο, δεν υπάρχει κάποια οργα-
νωμένη έρευνα που να μελετά σε βάθος την κινηματογραφική αυτή αναπαρά-
σταση, αλλά ούτε και την αναπηρία γενικότερα. 

Η πρώτη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους ήταν η Γκόλφω (1915), η οποία 
βασίστηκε στο ομώνυμο θεατρικό έργο (Σολδάτος, 2002). Η Γκόλφω, χάνοντας την 
αγάπη του Κίτσου, χάνει και τα λογικά της. Η λύση του δράματος έρχεται με την 
αυτοκτονία και τον θάνατο. Ο θάνατος αποτελεί μια επιλογή που συχνά φαίνεται 
αναπόφευκτη, κυρίως για τους γυναικείους κινηματογραφικούς χαρακτήρες με 
ψυχιατρικά προβλήματα (πρωτίστως αυτό συμβαίνει στο Hollywood). Μια ακόμα 
ταινία, η οποία έχει κοινά στοιχεία με την Γκόλφω και σε αντίθεση με αυτή έχει αίσιο 
τέλος, είναι η Αστέρω (1929). Η Αστέρω, όπως και η Γκόλφω, λόγω του ερωτικού 
καημού της, χάνει τα λογικά της και τρελαίνεται, όμως γίνεται καλά από το τραγού-
δι του αγαπημένου της (Σολδάτος, 2002). Οι δυο περιπτώσεις έχουν το δικό τους 
μοτίβο για την αντιμετώπιση της γυναικείας «τρέλας». Στη μία, η ψυχική διαταραχή 
φτάνει στην ίαση με μαγικό τρόπο, ενώ στην άλλη, οδηγεί στον θάνατο, κάτι που 
θα επαναληφθεί και άλλες φορές στην ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου. 

Την περίοδο από το 1960 ως το 1980, για τον Ελληνικό Κινηματογράφο η 
ψυχική διαταραχή αποτέλεσε αγαπημένο θέμα της κωμωδίας. Όμως, στη φαρσο-
κωμωδία συναντιέται με μεγαλύτερη συχνότητα. Στη φαρσοκωμωδία, η έννοια της 
τρέλας είναι συνυφασμένη με την ελαφρότητα και την επιπολαιότητα των επιλογών 
του κεντρικού χαρακτήρα, που τον οδηγεί σε γκάφες και παράγει το γέλιο (Γκελή, 
2014). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ταινία Τρελός, παλαβός και Βέγγος 
(1976). Το χτύπημα στο κεφάλι και η αμνησία οδηγεί τον Θανάση σε μια συμπερι-
φορά διαφορετική από αυτή που συνήθιζε, οπότε η διαφορετική αυτή λογική του 
χαρακτήρα συνδέθηκε με την τρέλα. Η ίαση από την αμνησία και η αλλαγή της 
συμπεριφοράς οδηγεί και στην εξαφάνιση της κατάστασης της «τρέλας». 

Σε πολλές περιπτώσεις, η λέξη τρέλα εισάγεται στον τίτλο της ταινίας ακόμα 
και αν δεν αναπαριστάται κινηματογραφικά η ψυχιατρική αυτή κατάσταση στην 
ταινία. Παράδειγμα αποτελεί η ταινία Μια Τρελή Τρελή Οικογένεια (1965), στην 
περίπτωση αυτή η έννοια της τρέλας γίνεται συνώνυμη με τη χειραφέτηση της 
γυναίκας. Μια άλλη προσέγγιση της τρέλας στη συγκεκριμένη ταινία είναι αυτή 
του Δόικου (2012), ο οποίος υποστηρίζει πως σε αυτή την ταινία η τρέλα γίνεται 
συνώνυμη με τη διαλυμένη οικογένεια. Στην ταινία Μια Τρελή Τρελή Σαραντάρα 
(1970), η ελευθερία της επιλογής, ο έρωτας μιας γυναίκας σαράντα ετών και η 
εναντίωσή της στη θέληση της οικογένειάς της και στα πρέπει της κοινωνικής 
της τάξης, χαρακτηρίζουν τη Ρένα ως τρελή, ώστε να μπορέσει η κοινωνία να 
δεχθεί, με άλλα λόγια να δικαιολογήσει, τη συμπεριφορά αυτή, η οποία αντιτίθε-
ται στο κοινωνικό κατεστημένο. 
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Ανάλογο αντρικό πρότυπο είναι του ανθρώπου που, λόγω του ξέφρενου βίου 
του, χαρακτηρίζεται ως τρελός Στην ταινία Ένας Τρελός Γλεντζές (1970), ο Πάνος 
Μάμπανος κάνει διπλή ζωή, μια έξαλλη και μια αυστηρής ηθικής, για να μπορεί 
να έχει τον σεβασμό της οικογένειάς του, αλλά και για να κάνει και αυτό που 
επιθυμεί στη ζωή του. Η τρέλα σε αυτή την ταινία είναι συνυφασμένη με την 
επιπολαιότητα των επιλογών του συγκεκριμένου κινηματογραφικού χαρακτήρα. 
Όπως και στην ταινία ο Τρελοπενηντάρης (1971), ο Ανδρέας Τεπενδρής λόγω του 
επιπόλαιου βίου του και του τρόπου ζωής του, καθώς και της μεγαλομανίας του 
και της ευκολίας του να ψεύδεται χωρίς να υπολογίζει το κόστος, ως κινηματο-
γραφικός χαρακτήρας ονοματίζεται τρελός. 

Επίσης, η Ελληνική Κωμωδία εισήγαγε και τον χαρακτήρα του ψευτο-τρε-
λού. Του ανθρώπου δηλαδή που, για να βγει από τη δύσκολη κατάσταση στην 
οποία έχει περιέλθει, προσποιείται τον άνθρωπο που έχασε τη λογική του και 
προσπαθεί με αυτή του την ιδιότητα, να πετύχει τους σκοπούς του. Οι ταινίες Η 
Γυναίκα μου Τρελάθηκε (1966), Ο Πεθερόπληκτος (1968) και Ευτυχώς τρελάθη-
κα (1961) αποτελούν βασικά παραδείγματα κινηματογραφικών χαρακτήρων που 
προσποιήθηκαν και εκμεταλλεύτηκαν την ψυχική ασθένεια για προσωπικό τους 
όφελος. Επίσης, η κωμωδία της εποχής εκείνης εισήγαγε και τον χαρακτήρα του 
ψυχικά ασθενούς, ο οποίος βγήκε από κάποιο ψυχιατρικό ίδρυμα, και του οποί-
ου η «αποφοίτηση» αυτή του χρησιμεύει στη μετέπειτα ζωή του. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η ταινία του 1968, Ο Τρελός τα έχει 400. 

Ενδιαφέρον επίσης στην Ελληνική Κωμωδία παρουσιάζουν οι αναπαραστάσεις 
των ατόμων με νευρικό κλονισμό. Ο κλονισμός αυτός προκύπτει ως αποτέλεσμα 
κάποιου τεχνάσματος που έκανε ο χαρακτήρας και απέτυχε, με επακόλουθο να 
βρίσκεται μπλεγμένος σε μία ανεξήγητη γι’ αυτόν ιστορία. Η κατάσταση αυτή 
πάντα είναι παροδική, μιας νύχτας συνήθως, η οποία και ξεπερνιέται άμεσα με 
την ευτυχή επίλυση των προβλημάτων και των κωμικών καταστάσεων. Παρά-
δειγμα της κινηματογραφικής κατάστασης του νευρικού κλονισμού αποτελεί η 
ταινία Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης (1963), στην οποία ο Θόδωρος, που έχει πάθει 
νευρικό κλονισμό, θα ιαθεί άμεσα, μόλις τα προβλήματά του λυθούν. Την ίδια 
ακριβώς έκβαση θα έχει και ο νευρικός κλονισμός του Μπάμπη στην ταινία Ο 
Γόης (1969).

Διερευνώντας τον Ελληνικό Κινηματογράφο, εντοπίζεται ένας ακόμα χαρα-
κτήρας, αυτός του τρελού στην ταινία Ξύπνα Βασίλη του 1969, ο οποίος βρέθηκε 
σε αυτή την ψυχική κατάσταση λόγω των πολιτικών και κοινωνικών του πεποι-
θήσεων, οι οποίες δύσκολα αλλάζουν ή εξελίσσονται, με αποτέλεσμα η πίεση και 
οι καταστάσεις που περνά ο χαρακτήρας να τον οδηγήσουν στην τρέλα. Πέρα 
από το προφανές, τη δημιουργία δηλαδή κωμικών καταστάσεων, σε αρκετές 
περιπτώσεις, μέσα από την κατάσταση της τρέλας επισημαίνεται το κοινωνικό ή 
το πολιτικό σχόλιο του σεναριογράφου ή του σκηνοθέτη. 
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Περνώντας από την τρέλα της κωμωδίας στην τρέλα του δράματος, παρατη-
ρείται πως η κατάσταση αυτή κάποιες φορές είναι συνυφασμένη με την ασχή-
μια της ψυχής ή του σώματος. Στην ταινία Ο Καμπούρης (1966, μεταγενέστεροι 
τίτλοι ήταν Τρελός ή Γνωστικός και Ο Καμπούρης των Αθηνών), ο άνθρωπος με 
μια σωματική δυσπλασία, επειδή λέει την αλήθεια και σχολιάζει τους κακούς 
χαρακτήρες και τις ανήθικες πράξεις των ατόμων γύρω του, χαρακτηρίζεται και 
αντιμετωπίζεται ως τρελός και στο τέλος οδηγείται στην αυτοκτονία. 

Αντίθετη κατάσταση παρουσιάζει η ταινία Η Αμαρτία της Ομορφιάς (1972). Η 
ζωή γεμάτη μίσος και άσχημες πράξεις ωθεί τον χαρακτήρα να χάσει τα λογικά 
του. Στην ταινία αυτή, στη σκηνή πριν το τέλος, η Τασσώ Καββαδία ξεσπά ως 
άτομο που έχασε τα λογικά του και αρνείται να μπει σε ίδρυμα. Μόνο τότε κατα-
φέρνει να αποδεχθεί τη νύφη της, μέσα σε ένα παραλήρημα γεμάτο ένταση. Η 
κατάσταση της τρέλας σε αυτή την ταινία έρχεται σαν Θεία Δίκη να τιμωρήσει 
το άτομο που προσπάθησε να καταστρέψει την αγάπη και έγινε η αιτία να κατα-
στραφούν και να χαθούν ανθρώπινες ζωές. 

Ένα ακόμα παράδειγμα ασθενούς ψυχικής κατάστασης εντοπίζεται στο αστυ-
νομικό δράμα Φρενίτις (1971). Ο κεντρικός γυναικείος χαρακτήρας σχοινοβατεί 
ανάμεσα στην καθαρότητα του μυαλού και την πνευματική αστάθεια. Η αναπηρία, 
πνευματική και σωματική, είναι βασικό κομμάτι της πλοκής της ταινίας αυτής 
και λειτουργεί ως δούρειος ίππος για την πραγματοποίηση ενός εγκλήματος. 

Παρατηρείται, λοιπόν, πως από τον Ελληνικό Κινηματογράφο επιλέγεται η κατά-
σταση της ψυχιατρικής ασθένειας, κυρίως ως μέσο για τη δημιουργία κωμικών 
χαρακτήρων και καταστάσεων που προσφέρουν γέλιο. Σε άλλες περιπτώσεις, όμως, 
επιλέγεται ως μια φυσική κατάσταση, η οποία αποτελεί απόρροια ανάρμοστων 
συμπεριφορών και πράξεων. Ελάχιστες είναι οι φορές κατά τις οποίες η ψυχική 
ασθένεια αναπαριστάται ρεαλιστικά, χωρίς ο κινηματογραφικός χαρακτήρας να 
επιφορτίζεται με αρνητικά ή υπερβολικά χαρακτηριστικά. Από όποια πλευρά και 
αν δει κάποιος τις ψυχικές ασθένειες στον Ελληνικό Κινηματογράφο, παρατηρεί 
πως χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν έναν κινηματογραφικό χαρακτήρα 
και να δημιουργήσουν κάποιες καταστάσεις, ενώ σπάνια για να διαμορφώσουν 
και να εξελίξουν τον χαρακτήρα αυτό μέσα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. 

4. Τα αποτελέσματα των κινηματογραφικών 
αναπαραστάσεων

Για τις κινηματογραφικές αναπαραστάσεις του Hollywood, ο Goodwin (2014) 
αναφέρει πως στις ταινίες τρόμου συχνά αναπαριστώνται οι άνθρωποι που έχουν 
ψυχιατρικά προβλήματα, βίαιοι και επικίνδυνοι. Ο ίδιος σημειώνει πως η ψύχω-
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ση είναι η ψυχική νόσος που συχνότερα στιγματίζεται στα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης σε σχέση με άλλες ψυχικές ασθένειες και συχνά παρερμηνεύεται από το 
ευρύ κοινό, με αποτέλεσμα αυτές οι ανακρίβειες να θεωρηθούν ως αλήθειες. Η 
ψυχική ασθένεια χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές ως μελοδραματικό τέχνασμα και 
συνδέθηκε με την ανδρική, κυρίως, εγκληματικότητα, μετατρέποντας τον σωμα-
τικά ή ψυχικά άρρωστο άνθρωπο σε σύμβολο του διαβολικού (Longmore, 2001). 

Τα στερεότυπα αυτά προσφέρουν μια απλουστευμένη εκδοχή της ζωής· αυτή 
η υπεραπλούστευση των ανθρώπινων ομάδων βασίζεται σε προκαταλήψεις σχε-
τικά με τις ομάδες αυτές, ώστε να παραχθούν αφηγηματικές συντομεύσεις που 
μπορούν εύκολα να κατανοηθούν (Ellis, 2015). Οι αφηγηματικοί μύθοι για τα 
άτομα με αναπηρίες στον κινηματογράφο αποτελούν ένα σημείο εστίασης για 
τους μελετητές που εξετάζουν την αναπηρία, επειδή πολλοί από αυτούς τους 
μύθους έχουν καλλιεργήσει ιδεολογίες ικανές να στιγματίσουν την κατάσταση 
της αναπηρίας (Fletcher & Primack, 2017).

Όσον αφορά το κοινό που μπαίνει σε μια κινηματογραφική αίθουσα και γενι-
κά το κοινό των μαζικών μέσων επικοινωνίας, δεν είναι ένα άβουλο κοινό, που 
απλώς δέχεται ό,τι του προσφέρεται χωρίς να το εξετάζει και να το ερμηνεύει 
με έναν τρόπο ομοιόμορφο και καθολικό (Shanahan & Morgan, 2006), ωστόσο, 
όμως, ο κινηματογράφος θεωρείται πως είναι το μέσο μαζικής επικοινωνίας με 
τη μεγαλύτερη επιρροή στο κοινό, έχοντας τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μια 
πληροφορία σε μεγάλη κλίμακα και να επηρεάσει γενικότερα (Goodwin, 2014). 
Ο Metz (2007) αναφέρει πως πίσω από κάθε μυθοπλασία στον κινηματογράφο 
υπάρχουν τρεις μυθοπλασίες. Η πρώτη αφορά τα αφηγηματικά συμβάντα, η δεύ-
τερη είναι ότι όλοι προσποιούνται πως όλα είναι αληθινά και η τρίτη η γενική 
άρνηση ότι βαθιά μέσα του ο άνθρωπος θεωρεί πως όντως είναι αληθινά (Metz, 
2007: 96). Από τις παραπάνω αναφορές προκύπτει πως ο κινηματογράφος, ως 
μέσο που απευθύνεται στη μάζα, έχει τη δύναμη να την επηρεάσει και η επίδραση 
αυτή έχει αρνητικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εικόνα για τα άτομα με 
ψυχικές ασθένειες, όπως αυτά παρουσιάζονται σε μια σειρά κινηματογραφικών 
αναπαραστάσεων της ψυχικής ασθένειας. 

Από την άλλη πλευρά, ο Ελληνικός Κινηματογράφος δεν ήταν ποτέ τόσο 
σκληρός όσον αφορά τα άτομα με ψυχικά προβλήματα όσο φαίνονται να είναι οι 
κινηματογραφικές αναπαραστάσεις του Hollywood. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
παρερμηνεύτηκαν μέσα από τον ελληνικό κινηματογραφικό φακό οι ψυχικές 
διαταραχές. Ωστόσο, τόσο η κωμωδία όσο και το μελόδραμα χρησιμοποίησαν 
τον χαρακτήρα αυτό με μια ελαφριά διάθεση. Το βασικότερο πρόβλημα με τον 
Ελληνικό Κινηματογράφο είναι ότι δεν μελετήθηκαν σε βάθος οι χαρακτήρες 
αυτοί. Δεν αναλύθηκαν τα πρότυπα αυτά και δεν τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά 
και ερευνητικά αν επηρεάζεται το ελληνικό κοινό από τις αναπαραστάσεις αυτές 
και με ποιον τρόπο. 
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5. Συζήτηση

Συνοψίζοντας, παρατηρείται μια τάση στο Hollywood να προσδίδεται στους 
κινηματογραφικούς χαρακτήρες των ατόμων μια κάποια αναπηρία, ψυχική ή 
σωματική, με αρνητικά χαρακτηριστικά. Αναπαριστώνται τα άτομα με ψυχικές 
διαταραχές, κυρίως, ως εγκληματικοί χαρακτήρες που δεν μπορούν να ενταχθούν 
στην κοινωνία. Δυστυχώς, οι αναπαραστάσεις αυτές οδηγούν στον ρατσισμό, την 
κοινωνική απομόνωση και την προκατάληψη. 

Μια ανάλογη εικόνα παρουσίασε και ο Ελληνικός Κινηματογράφος για τα άτο-
μα με αναπηρία, με μια πιο ήπια μορφή, όχι τόσο επιθετική όσο το Hollywood. Το 
βασικό πρόβλημα, σε σχέση με τον Ελληνικό Κινηματογράφο και τον τρόπο που 
αυτός αναπαριστά το άτομο με ψυχικές διαταραχές, έγκειται στο γεγονός πως δεν 
υπάρχουν μελέτες που να ορίζουν αυτό το θέμα. Δεν υπάρχουν έρευνες που να 
μελετούν τον χαρακτήρα αυτό γενικά αλλά και τον καθένα ξεχωριστά και ανάλογα 
με τον τρόπο που εξελίχθηκε μέσα από την ελληνική κινηματογραφική ιστορία. 

Από την παρούσα έρευνα προκύπτουν συγκεκριμένοι τύποι αναπαράστασης 
της ψυχικής ασθένειας στην κωμωδία: α) ως διαφορά στη λογική του «τρελού» 
χαρακτήρα από τη λογική των άλλων, β) ως τέχνασμα του ήρωα για να γλιτώσει 
από δύσκολες καταστάσεις, γ) ως χαρακτηρισμός της συμπεριφοράς που είναι 
αντίθετη με τα πρότυπα της ελληνικής κοινωνίας, δ) ως νευρικός κλονισμός, 
αποτέλεσμα ανεπιτυχών τεχνασμάτων του ήρωα, στ) ως απόρροια της μη προ-
σαρμοστικότητας του ατόμου στα νέα δεδομένα της εποχής. 

Σε ό,τι αφορά το μελόδραμα, οι ψυχικές διαταραχές αναπαριστώνται: α) ως 
Θεία Δίκη, ο χαρακτήρας τιμωρείται για τις πράξεις του χάνοντας τη λογική του, 
β) ως φωνή της λογικής και του ηθικού, γ) ως μια κατάσταση στην οποία οδη-
γείται το άτομο εσκεμμένα από άλλα άτομα, δ) ως απόρροια του ανεκπλήρωτου 
έρωτα. Ενώ ελάχιστες φορές αναπαριστάται η ψυχική διαταραχή ως μια σοβαρή 
κατάσταση με ιατρικό υπόβαθρο, μέσω της οποίας εξελίσσεται ο χαρακτήρας και 
όχι οι καταστάσεις.
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Η ψυχική ανθεκτικότητα ως ένα συστατικό 
στοιχείο της αποτελεσματικής ηγεσίας

Μαρία Δόλογλου
Υποψήφια διδάκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,  

με αντικείμενο την ηγεσία και οργανωσιακή ψυχολογία – συμπεριφορά

Περίληψη

Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας ορίζεται ως 
η ικανότητα του να μπορεί κάποιος να διαχειρίζεται 
με ευχέρεια ψυχολογικές δυσκολίες-κορυφώσεις 
και να καταφέρνει επιτυχώς να επανέρχεται στην 
κανονικότητα ή απλώς να αντέχει σε συνθήκες 
τεράστιας πίεσης και αλλαγής. Η ψυχική ανθεκτι-
κότητα συσχετίζεται στενά με το ρεύμα της θετικής 
οργανωσιακής ψυχολογίας. Σήμερα, το στοιχείο της κρίσης και της αλλαγής είναι 
έντονο και κυριαρχεί η απαίτηση για προσαρμοστικότητα και θετική θεώρηση της 
πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Επομένως, η ανθεκτικότητα θα μπορού-
σε να αποτελέσει έναν παράγοντα που κρίνεται ως συστατικής και ουσιαστικής 
σημασίας για την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας στην πράξη. Συνεπώς, ό,τι δεν 
μας σκοτώνει μας κάνει τελικά πιο δυνατούς και κατ’ επέκταση και πιο αποτελε-
σματικούς. Αυτό που χρήζει περαιτέρω μελέτης και διερεύνησης είναι ποιοι είναι 
αυτοί οι παράγοντες που υποβοηθούν και καθορίζουν την ανθεκτικότητα των 
ηγετών. Ποια τα χαρακτηριστικά εσωτερικά (χαρακτηριστικά προσωπικότητας) 
και εξωτερικά (σχέσεις-περιβάλλον) που μπορεί να συμβάλλουν σε μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα. Σε αυτά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πρώτη απόπειρα 
διερεύνησης και να δώσουμε αφορμή για περαιτέρω έρευνα.

Λέξεις κλειδιά
ανθεκτικότητα, 
ηγεσία, θετική 
οργανωσιακή 
ψυχολογία
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Abstract

The concept of psychological resilience is defined 
as being able to easily manage psychological 
difficulties – peaks and successfully succeed in 
returning to normality or simply enduring in 
conditions of enormous pressure and change. 
Psychological resilience is closely related to the 
current of positive organizational psychology. Today, 
the element of crisis and change is intense, and the demand for adaptability 
and a positive view of the reality that surrounds us prevails. Resilience could 
therefore be a crucial factor in the effectiveness of leadership in practice. 
Therefore, everything that not killing us ultimately makes us stronger and more 
expansive and furthermore efficient. The factors that help and determine the 
resilience of leadersare the internal (personality) characteristics and external 
(environment-relationships) characteristics resilience. In these factors that 
can contribute to greater resilience we will try to give a first attempt at 
investigation and a reason for further research.

1. Ψυχική ανθεκτικότητα και θετική ψυχολογία

Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι μια έννοια στενά συνυφασμένη με τη 
θετική ψυχολογία. Τόσο η έρευνα της ανθεκτικότητας όσο και η θετική ψυχολογία 
εστιάζουν στα θετικά συναισθήματα και σε εκείνες τις δυνατότητες του ατόμου 
που το βοηθούν να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες και τις αντιξοότητες της ζωής 
και στην ομαλή προσαρμογή του στην κανονικότητα, όταν τις έχει ξεπεράσει. 
Έτσι, λοιπόν, όπως και οι Tugade & Fredrickson (2007) απέδειξαν ερευνητικά, 
τα άτομα που διαθέτουν ψυχολογική ανθεκτικότητα βιώνουν τα γεγονότα θετικά, 
πράγμα που τα βοηθά να ξεπεράσουν με μεγαλύτερη ευκολία τις δύσκολες και 
στρεσογόνες καταστάσεις. Τα ανθεκτικά άτομα, όντας από τη φύση τους ανοικτά 
στο καινούργιο, καταφέρνουν και βιώνουν το θετικό στη ζωή τους ακόμα και στις 
πιο δύσκολες καταστάσεις (Fredrickson et al., 2003), όπως π.χ. ένα τρομοκρατικό 
χτύπημα, έχοντας λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης, που συνήθως εκδηλώνο-
νται μετά από ένα τραυματικό γεγονός. Δεν προχωρούν σε συναισθήματα αυτο-
λύπησης και εκδήλωσης αδυναμίας (learned helplessness), αντιθέτως δημιουρ-
γούν μια ανελισσόμενη ελικοειδή σπείρα θετικών συναισθημάτων, σύμφωνα με 
τη θεωρία διεύρυνσης και δόμησης (Fredrickson, 2001). Επομένως, βιώνουν το 
θετικό στην κάθε τους στιγμή, είτε αυτή είναι καλή είτε κακή.

Keywords
resilience, 
leadership, positive 
organizational 
psychology
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2. Η ψυχική ανθεκτικότητα ως στοιχείο ανάκαμψης

Στα πλαίσια της θετικής ψυχολογίας, και πιο συγκεκριμένα στη θετική οργανω-
σιακή ψυχολογία, έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια ένα έντονο ερευνητικό 
ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν την ανθεκτικότητα, τόσο αυτή που παρα-
τηρείται ατομικά στο εργασιακό περιβάλλον όσο και στα πλαίσια ομάδων ή και 
οργανισμών. Τόσο η έρευνα της ανθεκτικότητας όσο και η θετική ψυχολογία 
επικεντρώνονται στα θετικά συναισθήματα και συμπεριφορές. H ανθεκτικότητα 
(resilience, από το λατινικό απαρέμφατο resilire που σημαίνει αναπηδώ, ανα-
κάμπτω) ορίζεται ως η ικανότητα ανάκαμψης από τη δυσκολία, τη ματαίωση 
και την αποτυχία, και είναι ουσιώδης για την αποτελεσματική ηγεσία (Ledesma, 
2014). Σύμφωνα με τον Rutter (1987), η ανθεκτικότητα περιγράφει τις διατομι-
κές διαφορές ως προς την ανταπόκριση των ατόμων στο στρες και τη δυσκολία. 
Επιπλέον, ο Perry (2002) επισημαίνει ότι η ανθεκτικότητα αναφέρεται στην ικα-
νότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει τους στρεσογόνους παράγοντες, χωρίς όμως 
να παρουσιάζει δυσπροσαρμοστικότητα στη λειτουργικότητά του. Επιπροσθέτως, 
ο Βonnano (2004) εστιάζει στην ανθεκτικότητα ως προστατευτικό παράγοντα σε 
συνθήκες κρίσης, που ενδυναμώνει την ανάπτυξη θετικών εκροών και υγιών 
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόμου.

3. Ατομικές μεταβλητές της ψυχικής ανθεκτικότητας

Ως ατομικές μεταβλητές της ανθεκτικότητας θα μπορούσαν να οριστούν όλοι εκεί-
νοι οι ατομικοί παράγοντες που απορρέουν από την προσωπικότητα του ατόμου 
και έχουν σημαντική επίδραση στο πώς ένα άτομο διαχειρίζεται την κρίση, την 
αναποδιά και τη δυσχέρεια. Μπορεί να είναι οι στρατηγικές διαχείρισης που έχει 
στη φαρέτρα του ή η χρήση των εσωτερικών του πηγών, τόσο των γνωστικών όσο 
και των εσώτερων διαπροσωπικών του χαρακτηριστικών, και η γενικότερη αντι-
μετώπιση της ζωής μέσω της δικής του κοσμοθεωρίας. Έτσι, λοιπόν, θα μπορού-
σαμε να αναφέρουμε την ελπίδα-αισιοδοξία (hope-optimism), που αποτελούν και 
συστατικά στοιχεία του θετικού ψυχολογικού κεφαλαίου του ατόμου (Luthansetal, 
2004), το κουράγιο (courage), τη νοηματοδότηση της ζωής (meaningoflife), την 
αυτοπεποίθηση (self-confidence), την ταπεινότητα (humility), την ύπαρξη εσω-
τερικών αξιών (morality) και την αξιοποίηση της θετικής μοναξιάς ως στοιχείο 
θετικής παραγωγικότητας (solitude).
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4. Περιβαλλοντικές – κοινωνικές μεταβλητές  
της ψυχικής ανθεκτικότητας

Ως περιβαλλοντικές – κοινωνικές μεταβλητές της ανθεκτικότητας θα μπορούσαν 
να χαρακτηριστούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τις σχέσεις που 
αναπτύσσει το άτομο στο περιβάλλον που ζει και εργάζεται και με τον αυτοκαθο-
ρισμό του απέναντι σε αυτές. Για παράδειγμα, οι σχέσεις του με ανωτέρους και 
υφισταμένους (relationships with the team-subordinates and the supervisors), 
καθώς και ο βαθμός της ισορροπίας προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (balance 
of personal and professional life). 

5. Σχέση αποτελεσματικής ηγεσίας και ψυχικής 
ανθεκτικότητας

Η αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά και η ανθεκτικότητα συνδέονται άμεσα. 
Οι Bennis & Τommas (2002) μέσω της έρευνάς τους κατέληξαν ότι το κατά πόσον 
κάποιος θα παρουσιάσει στοιχεία αποτελεσματικής ηγεσίας συσχετίζεται: α) με τον 
τρόπο που το άτομο διαχειρίζεται την αντιξοότητα και β) με την ικανότητα νοηματο-
δότησης και μάθησης μέσω των αρνητικών γεγονότων και καταστάσεων με τις οποί-
ες έρχεται αντιμέτωπο. Από μία σειρά συνεντεύξεων που διεξήγαγαν, κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι πιο πετυχημένοι από τους ηγέτες που συμμετείχαν στην έρευνα 
είχαν ξεπεράσει μια κρίση και είχαν ανακάμψει έπειτα από μια τραυματική εμπει-
ρία δυνατότεροι από πριν, όπως ο φοίνικας αναγεννάται από τη στάχτη του. Επίσης, 
έχει αποδειχθεί ότι η νοοτροπία και τα πιστεύω των ηγετικών στελεχών επηρεάζουν 
τον τρόπο που επιλέγουν να επιλύσουν ένα πρόβλημα που ανακύπτει Finkelstein & 
Hambrick (1996). Επιπλέον, οι Higgs και Rowlland (2008) αναφέρουν ότι οι ηγέτες 
διαδραματίζουν κομβικό ρόλο σε θέματα αλλαγών μέσω της συμπεριφοράς και της 
στάσης τους. Επιπροσθέτως, οι Avey et al. (2008) μελέτησαν κατά πόσον το θετικό 
ψυχολογικό κεφάλαιο (ελπίδα, αισιοδοξία αυτο-αποτελεσματικότητα και ανθεκτι-
κότητα) είναι πιθανόν να οδηγήσει σε στάσεις και συμπεριφορές που με τη σειρά 
τους θα έχουν ως αποτέλεσμα θετικές οργανωσιακές αλλαγές, γεγονός το οποίο και 
επιβεβαιώθηκε από την έρευνά τους. Επομένως, θετικοί και ανθεκτικοί ηγέτες είναι 
πιθανότερο να ενισχύσουν και να επιτύχουν δύσκολες οργανωσιακές αλλαγές στα 
πλαίσια της αποτελεσματικής και θετικής ηγεσίας. Αυτό μπορούν να το πετύχουν 
μέσω των στάσεων και συμπεριφορών που δεν κάμπτονται στις υψηλές ψυχολογι-
κές κορυφώσεις, έτσι ώστε με ευκολία να ξεπεράσουν τους σκοπέλους. Και επίσης, 
έχοντας στην αξιακή τους φαρέτρα το θάρρος, που προκύπτει από τη γνωστική τους 
βεβαιότητα ότι οι καταιγίδες είναι αυτές που κάνουν τις βελανιδιές να βγάζουν ρίζες.
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6. Ψυχική ανθεκτικότητα, ενδυνάμωση  
και αποτελεσματική ηγεσία

Ανάμεσα στην ψυχική ανθεκτικότητα και την αποτελεσματική ηγεσία ενδέχεται 
να παρεμβάλλεται η έννοια της ενδυνάμωσης, τόσο ως διαδικασία όσο και ως 
κατάσταση-αποτέλεσμα. Ως διαδικασία, η έννοια της ενδυνάμωσης σχετίζεται με 
ενέργειες του ηγέτη, που στόχο έχουν την υψηλότερη απόδοση των εργαζομένων, 
ενώ ως κατάσταση συντίθεται από τέσσερις διακριτές διαστάσεις: α) αίσθηση του 
νοήματος της εργασίας (sense of meaning), δηλαδή η εργασία που κάνω έχει 
κάποιο νόημα, β) αίσθηση ικανότητας (sense of competence), έχω αυτοπεποίθηση 
και διαθέτω τις απαραίτητες ικανότητες για να κάνω τη δουλειά μου αποτελεσμα-
τικά, γ) αίσθηση αυτοπροσδιορισμού (sense of self-determination). Διαθέτω τον 
απαραίτητο έλεγχο και ελευθερία για να ενεργώ αποτελεσματικά στην εργασία 
μου και δ) αίσθηση επιρροής (sense of impact). Μπορώ να ασκήσω επιρροή σε 
άλλους ανθρώπους, λειτουργίες και συστήματα, αλλά κυρίως στα αποτελέσματα 
του οργανισμού στον οποίο εργάζομαι. Σύμφωνα με την έρευνα, τα ενδυναμωμένα 
στελέχη είναι περισσότερο ικανοποιημένα και πιο αποτελεσματικά στην άσκηση 
των καθηκόντων τους και βιώνουν λιγότερο στρες (Kirkman & Rosen, 1999). 
Συνεπώς, η βίωση θετικής νοηματοδότησης και θετικού αυτοπροσδιορισμού μέσω 
της ενδυνάμωσης είναι πιθανόν να συσχετίζεται με την ανθεκτικότητα και κατ’ 
επέκταση με την αποτελεσματική ηγεσία, στα πλαίσια ανάπτυξης θετικών ενδυ-
ναμωτικών συμπεριφορών και τάσεων.

7. Επίλογος

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να διερευνηθεί η ψυχική ανθεκτικότητα στο θεω-
ρητικό πλαίσιο που αναφέρθηκε παραπάνω, τόσο σε σχέση με τις εσωτερικές 
(ιδιαίτερα χαρακτηριστικά) και εξωτερικές (περιβάλλον – σχέσεις) μεταβλητές. Οι 
μεταβλητές αυτές ενδέχεται να παίζουν σημαντικό ρόλο ως προς την ανάπτυ-
ξη και εμφάνιση της ανθεκτικότητας ως συστατικό χαρακτηριστικό της επιτυ-
χημένης και αποτελεσματικής ηγεσίας. Επίσης, η ανθεκτικότητα μπορεί ακόμη 
να θεωρηθεί και ως ενδεχόμενη απόρροια της ενδυνάμωσης. Μέσω αυτής της 
συστηματικής ερευνητικής ενασχόλησης με τους παράγοντες και τις διαδικα σίες 
που εμπλέκονται στην ικανότητα του ατόμου να ξεπερνά τις δυσκολίες και τα 
στρεσογόνα γεγονότα της ζωής, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα προβλή-
ματα που η ίδια η ζωή και η εργασιακή καθημερινότητα φέρνει, θα μπορέσουμε 
να συμβάλλουμε ώστε να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί ηγέτες. Οι ηγέτες αυτοί, 
έχοντας στο δυναμικό τους τη γνώση και μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και 
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αυτοανάπτυξης, θα είναι ικανοί να οδηγηθούν σε επαναξιολόγηση των δυσκο-
λιών της ζωής με θετική νοηματοδότηση. Επιπλέον, θα μπορούν να έχουν πίστη 
ότι είναι δυνατόν να επηρεάσουν οποιαδήποτε κατάσταση υπέρ τους μέσω της 
ενεργητικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και της καλλιέργειας αλληλοϋ-
ποστηρικτικών σχέσεων στο εργασιακό τους περιβάλλον. Αφού, όπως πολύ σοφά 
έχει διατυπωθεί στη ρήση του Κομφούκιου, επιτυχία δεν είναι να μην πέφτεις, 
αλλά κάθε φορά που πέφτεις να μπορείς να σηκώνεσαι.
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Περίληψη
Η Ψυχική Ανθεκτικότητα (ΨΑ) αναφέρεται συχνά 
ως το κύριο συστατικό των ψυχολογικών χαρακτη-
ριστικών του αθλητή που τον οδηγεί στην επιτυχία. 
Ποικίλες έρευνες έχουν παρατηρήσει αυτήν την 
αμοιβαία θεωρία, παρ’ όλα αυτά περαιτέρω έρευνα 
σε αυτόν τον τομέα θεωρείται αναγκαία.

Στόχος: Ο στόχος του τρέχοντος άρθρου είναι 
να κάνει μια επισκόπηση της ποσοτικής βιβλιογραφίας σχετικά με την ΨΑ, τα 
χαρακτηριστικά απόδοσης και προσωπικότητας, τα επίπεδα επίτευξης και το 
ανταγωνιστικό πρότυπο και να εντοπίσει τα αποθέματα και αποτελέσματά τους 
σε μεμονωμένα αθλήματα που παίζονται. 

Μέθοδος: Οι εξετάσεις μέσω καθορισμένου βασικού όρου επιτεύχθηκαν σε 4 
βάσεις δεδομένων από το 2010 μέχρι το 2020. Αποτελέσματα μιας κύριας εξέτασης 
των αποκλειστικών αρχείων που εντοπίστηκαν  (Ν = 294), 8 άρθρα από ομότιμους 
κριτές τηρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για συμπερίληψη στην κριτική. Η ποιο-
τική εξέταση της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη βαθμολογία Οτάβα/Νιούκαστλ.

Αποτελέσματα: Από τις 296 εγγραφές που αποκτήθηκαν για πρώτη φορά, 8 
χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την κριτική. Μόνο ένας από αυτούς είχε σημαντικά 
χαμηλότερη βαθμολογία στην αξιολόγηση της προκατάληψης. Τα ερωτηματολό-
για SMTQ, MTI, MTQ-48 βρέθηκε να χρησιμοποιούνται σε 5 μελέτες. 

Λέξεις κλειδιά
ψυχική αντοχή, 
αθλητισμός, νεαροί 
αθλητές, ατομικός 
αθλητισμός
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Συμπέρασμα: Για μεμονωμένα αθλήματα μέτρησης ΨΑ, έχουν χρησιμοποιηθεί 
εργαλεία γενικών χαρακτηριστικών, παράλληλα με τα αποθέματα ψυχικής ανθε-
κτικότητας, προκειμένου να δοθεί μια πιο ισορροπημένη ανατροφοδότηση σχετι-
κά με την εκτίμηση του εαυτού/ζωής των αθλητών σε συνδυασμό με τα επίπεδα 
εμπιστοσύνης, από τις μελέτες για ομαδικά αθλήματα που μπορούν να βασιστούν, 
στην πλειοψηφία τους, στα ερωτηματολόγια Ψυχικής Αντοχής. 

Abstract

Background: Mental toughness (MT) is often 
referred as the main component of the athlete’s 
psychological attributes leading them to success. A 
variety of studies have observed this mutual theory, 
research in this area needs further examination. 

Objective: The aim of the current article is 
to review the quantitative literature on MT, 
performance and personality traits, achievement levels and competitive standard, 
and identifying the inventories and their results on individual sports played. 

Method: Examinations via a specified key term were achieved in 4 data bases 
from 2010 until 2020. Resulting a primary screening of the exclusive records 
that were identified (N = 294), 8 peer-reviewed articles met the eligibility 
criteria for inclusion in the review. The quality examination of the research 
occurred with Ottawa/Newcastle score. 

Results: From the 296 records firstly obtained, 8 were used in this review. 
Only one of those had a significantly lower score on the assessment of bias. 
SMTQ, MTI, MTQ-48 questionnaires was found to be used in 5 studies. 

Conclusion: For individual sports measuring MT, tools of general characteristics 
have been used alongside the Mental Toughness Inventories in order to provide 
a more balance feedback about the athletes self/life appreciation, confidence 
levels, than studies on team sports that their majority can be based more on 
the direct Mental Toughness questionnaires.

1. Introduction
Interest in mental toughness among academic circles first making an appearance 
in the peer-reviewed literature twenty years ago. The concept of mental 
toughness has attracted considerable interest from the general public and 

Keywords
mental toughness, 
sports, young 
athletes, individual 
sport
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scholar interest has enormously grown in achievement across a variety of 
settings in the last fifteen years. 

Loehr (1986) claimed that coaches and athletes believe that at least 50 per 
cent of success is grounded to psychological factors that reflect mental toughness. 
Weinberg & Gould (2015) agreed that most sport coaches detect that teams 
against a similar rival having parallel physical capabilities and a 50% reliance 
on psychological preparation. Goldberg (1998) argued that a lack of mental 
toughness is the main reason that some athletes find it harder under pressure, 
with runaway emotions, such as choking. He claimed that learning about mental 
toughness will assist coaches develop winning teams with motivation, develop 
winning mentality and concentration and “stay cool in the clutch’’. 

The keywords concerning mental toughness that have been used by coaches, 
athletes but also researchers and authors for the last six-seven decades are: 
resilience, perseverance, persistence, hardiness. These keywords have also 
been used outside sport, in psychology and sociology (Creasy, 2005). The 
psychological challenges (social and physical) and fluctuations coming across 
during developmental maturation through age are not entirely recognized in 
sport psychology even though there is a great amount of studies base in the 
field of develop mental psychology. 

Furthermore, researchers have emphasized the benefits of psychological 
skills training (PST) that athletes can gain when implementing at an early age 
with more likelihood of using such services over the mature athletes (Blom, 
Hardy, Burke & Joyner, 2003) and the awareness by the practitioners of the 
cognitive, social and emotional development of young athletes when carrying 
sport psychology services (Visek, Harris & Blom, 2009).

Mentioning positive effects of mental toughness on students, show that 
mental toughness can be raised. Studies by Clough & Strycharczyk, 2012, 
directed in schools and colleges in the UK and the Netherlands demonstrated 
good relationship among mental toughness and performance of adolescents 
and young adults on tests. Illustrations of over 25% of the distinction in 
performance on examinations can be designated to mental toughness, which 
means there is likelihood to grow mental toughness, therefore leading to better 
performance on tests and quizzes (Clough, 2012). These research examples 
indicate that mental toughness can outline performance in relationships of 
stress backgrounds such as exams, with close relationship among them.

The growth in research devotion that MT has enjoyed recently, the collecting 
indication advocates MT denotes to a multi-layered hypothesis that enables the 
constant quest of performance excellence, regardless of the type (i.e., internal 
versus external), direction (i.e., positive versus negative), of demands experienced 
(Cook et al., 2014· Hardy et al., 2014). The rising research emphasis towards the 
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concept has arguably been stirred by the evolving capacity of MT (Connaughton et 
al., 2010· Cowden 2017) and without the support of exploration and interferences 
emphasizing a more stable and unchangeable concept provide weakened applied 
significance (Crust & Clough, 2011), predominantly to competitors branded as 
“mentally weak”. Numerous qualitative studies have pledge MT changes during the 
progression of human development and is been influenced by several individuals 
such as peers and coaches, experiences such as important events labelled as 
positive and negative, and individual aspects such as interest and curiosity [17-19]. 

Echoing this theory Anthony, Gucciardi & Gordon’s (2016) combination of 
the qualitative literature defined four sources of MT development: personal 
characteristics, environmental interactions, opportunities for progressive 
progress, and sustained and varied perilous incident experiences. Supporting 
the modification of MT has been augmented through qualitative soundings of 
involving initial research targeting interventions (Gucciardi et al., 2009· Slack 
et al., 2009) with parallel improvements found over extended intervals. In Bell, 
Hardy & Beattie’s (2013) longitudinal intervention concerning teenage cricketers, 
has shown to have throughout a year of post intervention implicitly greater 
post-test coach-rated MT scores, when associated to the group’s pre-test scores. 

Adding these studies together, they suggest developing provision for the 
responsiveness of MT, mutually over time and over intervention efforts. The most 
solid factor supporting the projecting attention that MT has been given, is founded 
on the implied relations it has with success and greater performance results. The link 
of mental toughness and performance has origins in early studies examining elite 
and super-elite athletes, from past Olympians to athletes considered as “mentally 
toughest” during their time of competing (Jones et al., 2002· Bull et al., 2002). 

A mutual evaluation of such paradigms is that athletes should not be assumed 
to be familiar of what represents MT as the base of the experiences they recall 
(Crust et al., 2005). Recently, researchers have further expanded applications 
through conceptualizations of MT to non-elite athletes (Mahoney et al., 2014) and 
started examining the ability of MT to differ and predict the athletes according 
to competition times or winning percentage in sub-factors for various sports and 
non-competitive performance indicators on practicing levels such as the 20 meter 
shuttle run test (Gucciardi et al., 2006). Explicitly, it is indeterminate whether 
MT comprises or is displayed in improved performance, or success outcomes, or 
whether is more likely replicated in non-performance factors such as an increase 
in the probability of positive psychological responses to certain conditions. 

Conducting well planned MTP provides the chance of fostering opportunities 
for individual growth (Sheard & Golby, 2006) and can serve effectively for better 
performance for athletes to perform better, facilitating their development in 
other extents of their lives. 
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Moreover, there are suggestions because of the young athlete’s rapid 
development, have a higher beneficial chance to learn their psychological 
skills compared to the older athletes (Vealey, 1988) and mixed with the current 
professionalization (Heinilä, 1982) of talent development including the induction 
of sport-related sectors of fineness all over the world, young athletes are the 
new most significant and best (in terms of volume) client group for the sport 
psychology practitioner (McCarthy et al., 2010). 

Therefore, reflection of the MT-performance association by synthesizing 
the literature in this area seems right timing wise, since there is inadequate 
evidence of the progression of MT, with previous studies not attempting to 
integrate this path of investigation, of the assortment of the components that 
regulate how the efficiency of intercessions are evaluated. Thus, the aim of the 
current study was to systematically review the availability of the quantitative 
literature that has examined MT in relation to young athletes competitive and 
non-competitive measures indicative of success in sport. 

2. Methods

2.1. Identification of studies

A literature search was conducted during March 2020 in EBSCO, PubMed and 
Scopus with the following keywords: EBSCO AB (mental toughness OR mentally 
tough) AND AB sports AND AB (teenager or adolescent or youth) NOT AB (mental 
toughness AND anxiety). PUBMED ((mental toughness OR mentally tough)) AND 
(sports OR tennis OR swimming OR gymnastics OR triathlon OR marathon OR 
wrestling) AND (teenager or adolescent or youth) NOT (mental toughness AND 
anxiety). SCOPUS (TITLE-ABS-KEY (mental AND toughness OR mentally AND 
tough) ANDTITLE-ABS-KEY (sports) AND TITLE-ABS-KEY (teenager OR adolescent 
OR youth) AND NOT TITLE-ABS-KEY (mental AND toughness AND anxiety)).

2.2. Inclusion and exclusion criteria

The inclusion of articles tracked a three-phased method using the PRISMA guidelines. 
In phase one, the titles of the 296 records were primarily observed, with records 
disqualified if they did not refer to the subsequent terms: sport, athlete(s), sport types 
(tennis, triathlon, wrestling, marathon), mental toughness, competition, teenage, 
adolescent, youth, or teen. This procedure lead to the removal of 202 records. The 
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extracts of the remaining 94 records were examined in phase two, with records (N 
= 61) omitted if they (a) only narrowed qualitative/case study methods and results, 
(b) were grounded on non-athletes or non-sport performers, (c) were reviews, or 
conceptual/theoretical articles, or books/chapters, (d) areas unconnected to direct 
athlete participation in sport (spectators), (e) there weren’t adolescent athletes. 

In the third phase, 33 records were examined of the final full texts. Records 
meeting the inclusion criteria such as studies that: (a) associated athletes’ mental 
toughness were discussed on the competitive (e.g., match outcome) or non-
competitive (e.g., physical strength) performance pointers or athletic accomplishment 
(e.g., competitive standard play), (b) associated between competitive or non-
competitive performance pointers of accomplishment or performance of athletes 
with fluctuations of the degrees of mental toughness, (c) description of relationships 
amongst mental toughness and competitive or non-competitive performance or 
athletic accomplishment pointers, (d) projected competitive and non-competitive 
performance data using mental toughness, or (e) did not conduct relative or analytical 
analyses using mental toughness in combination with other psychological theories 
(e.g., self-assurance). Following application of the above, a total of 8 articles were 
eligible and included in the review.

2.3. Data extraction 

Methodological approaches and data characteristics, with related results removed 
and apprehended for respectively of the study eligibility. Inclusion criteria of the 
study and characteristics inclusion criteria were based on sport types, the geographic 
location, years of experience, competitive standard of sport participation, years 
of experience, age, sex, and race of the participants. Lastly, the documentation of 
research type design, MT tools, competitive standard, performance procedures, 
level of achievement, statistical and analytical outcomes was attained. 

3. Results

Articles meeting the inclusion criteria cover the whole period of relevant 
publications. Majority of the studies (%) were conducted from Australia (N = 
3), the US (N = 2), South Africa, (N = 1), Switzerland (N = 1), Portugal (N = 1) 
with all belonging to the high income and developed (westernized) nations. 
Researchers have employed in examining MT through cross-sectional designs. A 
combination of general (37,5%), sport-general (50%), and sport-specific (62,5%) 
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MT instruments were used, meaning that the variety of studies included more 
than one measurement. There were (N = 5) studies that compared athlete 
MT according to competitive standards of participation, while (N = 2) studies 
associated MT with athletic achievement level and (N = 1) non-competitive. 

3.1. Sample characterization 

There were 734 participants sampled across the 8 studies, 51,2% of which 
were males, meaning that the remaining percentage for females stood very 
balanced. All studies included only one individual sport type. The meanage = 
14,29 for the adolescent athletes was close to the middle age considered for 
adolescents (14,5) which provided another relatively balance attribute. 

3.2. General characteristics

Fawver’s et al. (2019) study using the SMTQ questionnaire, included an initial 
prediction of athletes scores by measurement to be higher of mental toughness 
and perfectionist standards demonstrating higher ranking with surprising 
results not been established, with no improvements in ranking over time in 
either the speed or technical disciplines. Additionally, no improvements were 
found with grit association on mental toughness and having no effect on gender 
and age relativity. Perfectionist strivings and superior performance on speed 
and technical discipline with practice engagement was found as predicted, but 
no association on improved technical performance, meaning that athletes are 
put more into pressure by their coaches. 

Cowden’s (2016) study using Mental Training Programs application of pre-
service procedures was operative in enhancing athletes’ performance. The 
theory of detecting mentally tough deeds can be a more significant forecaster 
of performance, and that interventions focusing on enhancing mentally tough 
behaviors might have a direct consequence on performance. His results showed 
an encouraging effect on players’ performance, with pre-service routines serving 
them to retain focus and ability to positively manage errors/adversity and thus 
enhancing their mental toughness. 

MSFT (Multi Stage Fitness Test) and Stroop Test (Sensitivity Measure) were 
used in Slimani’s et al. (2018) study with mental fatigue induced by protracted 
phases of a challenging cognitive activity (i.e., 30 min Stroop task) reduced 
cognitive and aerobic performance, in terms of selective courtesy and VO2 
max in active male endurance athletes. 
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Their study reveals that mental fatigue harms whole-body endurance and 
cognitive performance of active male endurance athletes. Practitioners should 
reflect on the notion that the mental fatigue state of their athletes is what 
needs to be optimized on endurance performance. Furthermore, there should 
be avoidance of tasks that require continuous attention that causes mental 
fatigue before competition. 

Id
en

tif
ic

at
io

n

Records identified through data base searching 
(n = 296)

Records after (72) duplicates removed
(n = 234)

Fulltext articles assessed for eligibility 
(n = 35)

Fulltext articles excluded with reasons: 
1)  Article with a different study protocol (one athlete 
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Figure 1. PRISMA 2009, Flow Diagram

Driska et al. (2019) study using the TSCI (Trait Sport Confidence Inventory) on 
adolescent wrestlers, a general sport category inventory measuring confidence 
levels, has shown that the camp experience can provide a larger variation 
of psychological characteristics/attributes and skills arising. Moreover, the 
quantitative data presented a additional measurable preservation on psychological 
variations and the qualitative data extended the findings, showing that the 
expansion of these tempers, attitudes, and skills seem to be equally reinforcing, as 
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Gucciardi et al. (2018) stated previously. These findings are significant because they 
give further support to the view of a cohesive model or meta-construct of mental 
toughness, featuring a relationship among mutually-enforcing physiognomies 
that are more dispositional such as work ethic, confidence and hope. 

Cowden’s (2016) study using the MTI, found that mental toughness was 
significantly correlated with ranking and match outcome indicating higher scores 
on mental toughness and association with better intra-match performance in 
selected areas, an improvement probability of winning matches. The remaining 
correlations were not statistically significant though and was found having no 
relation to the percentages of oppositional win ratio. Gucciardi’s et al. (2013) 
study using MTI has generated 12 mentally tough behaviors from the group’s 
discussions, with inspiration energizing by rising volitional control. 

Moreover, fear of failure provided a synopsis on a person’s motivational style 
and consistency traits in behavioral situations overtime, showing a reverse 
relation with mentally tough behaviors, meaning that players with inferior 
propensity to experience shame following failure, are more likely to effectively 
manage challenges and demands as a tennis player over time. Mahoney et al. 
(2014) study using the MTI and SCQ (Sport Climate Questionnaire) along with 
the BPNT (Basic Psychological Needs Theory) which offers incentive to the value 
of mental toughness as a mechanism for optimizing human functioning has 
generated an understanding of some of the backgrounds and consequences of 
MT and is an innovative framework that can serve usefully in understanding 
mental toughness. Additionally, psychological needs satisfaction facilitated the 
relationship amongst autonomy-supportive environments and mental toughness 
and the relationships between controlling environments and mental toughness.

Houwer et al. (2017) study is in line with a previous study of Crust (2009) who 
examined the association between MT and the experience of intense emotions, 
with no relation found among the MTQ-48 and the Affect Intensity Measure. This 
means that there are still no indications suggesting that mentally tough players 
are less emotional on the court. The association between the observations of MT 
and self-reported mental toughness considered to be a consistent instrument 
in coding the positive and negative on-court behaviors, with no substantial 
relationships found between the relations of positive and negative behaviors 
and mental toughness. Additionally, no associations were found between the 
variability of the negative behaviors and the self-reported mental toughness, 
suggesting that the volume of positivity and negativity displayed on court had 
no relation to the scores on the self-reported measure of mental toughness. 
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Table 2. Newcastle – Ottawa Quality Assessment.
Quality 

Assessment 
Criteria

Fawver 
2019 
(169)

Morais 
2019 
(11)

Slimani 
2018 
(10)

Houwer 
2017 
(6)

Driska 
2016 
(70)

Cowden 
2016 
(43)

Maho
ney 
2014 
(221)

Gucci
ardi 
2013 
(367)

Selection
 Is the case 

definition 
adequate?

* * * * * * * *

 Representa
tiveness of the 
cases?

― ― ― ― ― ― ― ―

 Selection of 
controls?

― ― ― ― ― ― ― ―

 Definition of 
controls?

― ― ― ― ― ― ― ―

Comparability 
 Compa rability 

of cases and 
controls based 
on the design 
or analysis.

― ― ― ― ― ― ― ―

Exposure 
 Ascertainment 

of exposure.
* * * * * * * *

 Same 
method of 
ascertainment 
for cases and 
controls.

― ― ― ― ― ― ― ―

 Nonresponse 
rate.

* * * * * * * *

Overall Quality Score (Maximum = 9) 3 3 3 3 3 3 3 3

3.3. Quality Assessment

Using the PRISMA (2009) guidelines for reporting systematic reviews (Moher 
et al., 2009) shown in Fig. 1 and evaluate the studies with Newcastle – Ottawa 
quality assessment scale (Scale, 2011) examination tool.
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3.4. Discussion 

After examining the data relevance of 794 people for mental toughness 
inventories and other relevant attributes as well as general sociology 
measurement, the results were presented with the inventories used for team 
sports, in order to tackle the mental toughness phenomenon. Individual sports 
however are using a synthesis variation of sociological measurement tools 
in combination with inventories than what is more used in team sports. The 
reason is probably a better understanding of one’s self through an individual 
sport, since the individual sport athletes are considered more sensitive in 
terms of emotion as well as easier to measure a bigger variety to an individual 
than a team. 

Holland et al. (2010) highlighted the importance of better investigation of 
young athletes before their sporting development, something that occurred in 
this situation. The MTI was used by Cowden (2016), Mahoney (2014), Gucciardi 
(2013), enjoying more use than other popular tools and probably perceived as 
a more reliable inventory to be used for individual sport athletes, establishing 
a more complete picture of the components surrounding MT. 

One study (Driska et al., 2017) of research using the TSCI, ACSI-28, SHS (State 
Hope Scale) and skills interaction provided a synthesis of observations about the 
young athletes (wrestlers) exposure and talent identification development and 
attributes involved, mirroring previous findings (Bull et al., 2005). Individual 
sport athletes’ behaviors need further examination by researchers, in order to 
enjoy a larger amount of data than athletes on team sports. 

Fawvers et al. (2019) study using the SMTQ questionnaire, included an 
initial prediction of athletes scores by measurement to be higher of mental 
toughness and perfectionist standards demonstrating higher ranking with 
surprising results not been established, with no improvements in ranking 
over time in either the speed or technical disciplines. Additionally, no 
improvements were found with grit association on mental toughness 
and having no effect on gender and age relativity. Perfectionist strivings 
and superior performance on speed and technical discipline with practice 
engagement was found as predicted, but no association on improved 
technical performance, meaning that athletes are put more into pressure 
by their coaches. 

Hardy’s 2014 application of relevant personality theory suggested that the 
relationship between Reinforcement Sensitivity Theory (rRST) and mental 
toughness is a complex one. With their research on cricketers on separate 
studies, from young and adult using the MIT inventory that were rated as 
mentally tough by their coaches, an incline to the sensitivity punishment cues 
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opposed to insensitivity to reward cues. This theory explains why individuals 
who are sensitive to punishment are subject to pick up threat early, which 
pushes them on a timely plan effective response dealing with pressurized 
situations.

Furthermore, their research program argues to the opportunity of integrating 
neurocognitive approaches with the more social cognitive approaches that 
have formerly been used to study mental toughness. Gucciardi’s et al. (2016) 
study with similar characteristics of Hardy’s (2014) (MTI used with Rrst) on 
the cross-cultural invariance of athletes from Australia, China and Malaysia, 
points out the age difference (15-26) gap in the conceptualization of mental 
toughness. After developing a valid questionnaire concerning mostly the rating 
of the information congregated in measuring MT (through the MTI) in order 
to find good support in between them. Their findings are suggesting that MT 
measurement involves cultural adjustments for providing a wider analytical 
perspective of the aspects/concept.

Nicholls et al. (2009) study indicated higher mental toughness levels for 
male athletes show higher mental toughness than female athletes, as well as 
athletes of team sports relish higher mental toughness than individual sports 
athletes. This is consistent with Vealy’s (1988) findings, stating that team 
sports athletes relish higher self-confidence than individual sports athletes and 
Jalili’s et al. (2011) study, mentioning a significant variance among the quality 
of mental toughness in the athletes of individual sports than team sports, and 
having the control components more into the athletes of team sports.

3.5. Limitations 

Articles were only in English language and not in Greek and not many studies 
were conducted on adolescent athletes of individual sports. Mental toughness had 
a direct search result with stress and therefore further knowledge was excluded. 
Many studies were excluded because of combination of team and individual 
sports athletes appearing in studies with results not shown independently. 

4. Conclusion

There’s a continued plethora of inventories and ways of measuring what is 
thought to be the components surrounding MT, but the main question remains 
the same, what are the differences of characteristics between individual and 
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team sport athletes as well the age difference. Enabling a more objective and 
thorough understanding of the young athlete’s mindset (team and individual 
sports) in order to produce the ideal prognosis of the correct questionnaires 
applied is the next step that needs to be taken. 

Detecting their physiognomies is influential for sport psychologists’ experience 
in psychological training. PST might be more appropriate to use for teenagers 
and young athletes. Discovering a practical method to model young athletes is 
significant for their development. Mental training programs can work better 
for individual sport athletes since is easier to buy into it than athletes for 
team sport that are already enjoying higher mental toughness scores than 
individual sport athletes. Moreover, having a better guideline established for 
team and individual sports and age differences for young athletes will serve 
better in supporting their mental state as an important psychological factor 
in further investigations. 
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Systematic assistance to start-ups 
using artificial intelligence and big data 
techniques: Theoretical documentation, 

tools and applications

Αθανάσιος Δαβαλάς
Υποψ. Διδάκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών  

και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

με επιβλέποντα καθηγητή τον Kο Γιάννη Χαραλαμπίδη

Περίληψη

H τεχνητή νοημοσύνη (AI) και οι τεχνικές μεγάλων 
δεδομένων αναδιαμορφώνουν τις παγκόσμιες οικο-
νομίες και υπόσχονται να βελτιώσουν την παραγω-
γικότητα, να ελαχιστοποιήσουν το κόστος των επι-
χειρήσεων και να προωθήσουν την αποδοτικότητα. 

Αυτές οι τεχνολογίες συμβάλλουν ήδη σημα-
ντικά στην καλύτερη ικανότητα λήψης αποφάσεων. 

Αν και αυτές οι τεχνολογίες είναι σε πρώιμα στά-
δια, έχουν αποδειχθεί ότι έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
στις επιχειρηματικές αποφάσεις. 

Τα big data και η τεχνητή νοημοσύνη χρησι-
μοποιούνται ευρέως για την αντιμετώπιση παγκό-
σμιων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχει-
ρήσεις εξαιτίας της μετασχηματιστικής δύναμης 
που αυτές περιέχουν.

Λέξεις κλειδιά
τεχνητή νοημοσύνη, 
μεγάλα δεδομένα, 
επιχειρηματική 
εκκίνηση, νεοφυής 
επιχείρηση, 
υποβοήθηση 
επιχειρηματικότητας, 
υποστήριξη 
επιχειρηματικών 
αποφάσεων
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Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις βασίζονται σε αυτές τις τεχνικές για την ενίσχυση 
της παραγωγικότητάς τους και για να προωθήσουν την ανάπτυξή τους σε έναν 
άκρως ανταγωνιστικό και δυναμικά εξελισσόμενο επιχειρηματικό κόσμο. 

Αν και οι ψηφιακές αυτές τεχνολογίες προσφέρουν πολλά στην επιχειρη-
σιακή λειτουργία, συνοδεύονται από πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων: 
της συγκέντρωσης δεδομένων στα χέρια λίγων, του ψηφιακού χάσματος που 
δημιουργεί η πρόσβαση ή μη σε αυτές, της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής μέσω 
χρήσης των προσωπικών δεδομένων τους, της παραβίασης συναφών ανθρώπι-
νων δικαιωμάτων και της επιβάρυνσης που προκαλούν στην κλιματική αλλαγή 
οι τεχνολογίες αυτές.

Η έρευνα που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο έχει ως στόχο τη διερεύνηση, 
σχεδίαση, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή μιας  ολοκληρωμένης, επεκτάσιμης 
διαδικτυακής πλατφόρμας δημοσίευσης, ανάκτησης, σύνθεσης, ενορχήστρωσης 
και παροχής ηλεκτρονικής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών, για την υποβοήθη-
ση – αξιολόγηση μιας επιχειρηματικής εκκίνησης μιας start-up επιχείρησης, που 
βασίζεται στις προαναφερθείσες σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνολογικά πρότυπα.

Το άρθρο αυτό συνδυάζει τα πεδία Software-as-a-Service και Enterprise 
Mashups, που τοποθετούνται κάτω από την «ομπρέλα» του Διαδικτύου των 
Υπηρεσιών, καθώς και την εταιρική διαλειτουργικότητα και την ενσωμάτωση 
Enterprise Application.

Εξήντα πέντε συμμετέχοντες ερωτήθηκαν, ώστε να γίνει κατανοητό πώς τα 
big data και η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνται από νεοσύστατες εταιρείες 
για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανάπτυξης. 

Τα ποσοστά εφαρμογής αυτών των τεχνολογιών κατατάχθηκαν όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 1. Ο δείκτης x2 χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι  η τεχνητή 
νοημοσύνη και τα big data analytics χρησιμοποιούνται από νεοφυείς επιχειρή-
σεις για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 

Συνιστάται η ανάπτυξη και χρήση big data και τεχνητής νοημοσύνης να 
καθοδηγείται από τη συνεργασία μεταξύ διεθνών οργανισμών και κυβερνήσεων 
για την επίτευξη του ευρύτερου καλού.
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Abstract

Artificial Intelligence (AI) and big data techniques 
are reshaping global economies, promising to 
enhance productivity, minimize costs of business, 
and promote efficiency. These technologies have 
contributed to the achievement of better lives 
and better decision-making skill. Although these 
technologies are in their infancy stages, they have 
proven to have significant impact in people’s lives. 
Big data techniques and artificial intelligence are 
being used to address global challenges facing 
businesses because of their transformational power. 
Start-up businesses rely on these techniques to 
enhance their productivity and foster growth in the highly competitive and 
dynamic business world. Although they have improved business operations, digital 
technologies are faced by numerous challenges, including market concentration, 
digital divide, violation of privacy, infringement of human rights, and climate 
change. The research presented in this paper was aimed at investigating, designing, 
developing, and piloting an integrated, scalable online platform for publishing, 
retrieving, synthesizing, orchestrating and providing value-added electronic 
services for a start-up based on modern technologies and technological standards. 
The research paper combines the fields of Software-as-a-Service and Enterprise 
Mashups placed under the “umbrella” of the Internet of Services, as well as and 
Enterprise Interoperability and Enterprise Application integration. Sixty-five 
participants were surveyed to understand how big data techniques and AI are 
being used by start-ups to provide better services and enhance growth. The rates 
of application of these technologies were ranked as shown in table one. The chi-
square measure was used to analyse the results. The results of this research 
revealed that AI and big data analytics are being used by start-ups to provide 
value added electronic services. It is recommended that the development and 
use of big data techniques and AI should be guided by cooperation between 
international organizations and governments for the greater good.

Keywords
Artificial 
intelligence (AI); 
big data analytics, 
software-as-a-
service, enterprise 
application, start-
ups: digital divide, 
Start-ups valuation
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1. Introduction 

1.1. Statement of problem

For venture capital investors valuing innovative start-ups is often difficult as 
traditional valuation methods cannot be applied with satisfactory results (Berkus 
Method, Risk Factor Summation Method, Scorecard Valuation Method, Comparable 
Transactions Method, Book Value Method, Liquidation Value Method, Discounted 
Cash Flow Method, Venture Capital Method, First Chicago Method) (Davalas, 2018).

Before the introduction of Artificial Intelligence (AI) and big data analytics 
in the world of business, people through mentorship programs, incubators, and 
accelerators assisted start-up businesses (Harrison, 2018). However, because 
of rapidly developing technologies in the business world, start-ups have been 
able to use digital technologies like AI and big data techniques, which have 
added advantages compared to the traditional methods used to assist start-ups. 
The use of traditional approaches to help start-ups has experienced numerous 
challenges, including high costs, low productivity, lower quality of products 
and services, time consuming, and lack of better business skills. Different 
business operations like company valuations, screening of start-up ideas, and 
evaluation of start-up operations have been inhibited by the usage of traditional 
approaches. These challenges are highly experienced in developing economies 
in Africa and Asia, where penetration of new technologies has been a challenge. 

To ensure that these challenges are addressed and business operations 
enhanced, start-ups in developing countries have become aware of these 
new techniques, which when incorporated to business operations, improve 
productivity, minimize costs of operation, improve quality of products and 
services, and save time. 

1.2. Solution idea

The use of digital technologies like big data analytics and AI has been a common 
trend, especially in start-ups, where they are being used for systematic assistance 
and provision of value-added electronic services. The landscape for digital 
technologies has evolved over the years with machine learning being a significant 
breakthrough in 2011. These expansions have led to the rapid expansion of 
start-ups globally. An AI system is a machine-based system that is developed 
to help in provision of recommendations, predictions, and decisions based on 
their environment. This system uses a combination of human and machine-
based inputs to gather, analyse, and synthesize information (OECD, 2019). An 
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AI system lifecycle has different phases, i.e., (a) planning and design, gathering 
and of information, building a framework; (b) verification and validation; (c) 
deployment; and (d) operation and monitoring (OECD, 2019). Big data analytics, 
on the other hand is a process used to examine large volumes of varied data 
to find hidden patterns, market trends, and consumer information that can 
be used by companies to make informed decisions (Chen & Chun-Yang, 2014).

AI and big data analytics play an essential role in start-ups, including 
improvement of productivity, providing solutions to complex organizational 
problems, provide effective marketing strategies, improve operational efficiency, 
foster achievement of competitive advantages, offer better consumer services, 
and provide revenue opportunities. These advantages have prompted start-
ups to invest millions of dollars in new technologies. In addition to start-ups, 
these technologies have found applications in healthcare, criminal justice, 
scientific research, transportation, and telecommunication services. This 
research provides an in-depth understand of how big data techniques and AI 
can be used to enhance electronic service provision in start-ups. 

The purpose of the present research is to investigate, design, develop and pilot 
an integrated, scalable online platform for publishing, retrieving, synthesizing, 
orchestrating and providing value-added electronic services for a start-up based 
on modern technologies and technological standards. The proposal combines 
the fields of Software-as-a-Service and Enterprise Mashups placed under the 
“umbrella” of the Internet of Services, as well as and Enterprise Interoperability 
and Enterprise Application integration.

1.2.1. Objectives 
1. Develop our own methodology for systematically assisting smart businesses 

through original digital services. 
2. Utilizing big data from sources such as Google Trends, Google Analytics, Google 

n-Grams, Facebook Analytics, Twitter, as well as specific business databases.
3. Evaluate, assist, and provide a more systematic guidance to start-ups, 

especially in the IT sector if required. 
4. Analyse and utilize the knowledge of experts, as well as techniques and 

tools of artificial intelligence.
5. Pilot implementation by developing and leveraging an appropriate online 

platform. 
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1.3. Literature Review

This chapter reviews the literature of how start-up businesses in developing 
countries are using artificial intelligence and big data techniques to enhance 
their productivity. 

1.3.1. Introduction 
Numerous researches have been conducted over the years to understand 

the impact of integrating AI with big data technologies in businesses. Due to 
emergence of new techniques and rapid acceleration in terms of implementation, 
the business landscape has significantly changed as well. Today, most of the 
world’s fastest growing companies have been able to integrate AI in their 
core business strategies, which in turn, has led to realization of new revenue 
opportunities, achievement of competitive advantages, and organizational 
goals (Chen et al., 2016). The tremendous productivity in these companies is 
attributable to the use of machine learning that supports implementation of 
AI in transportation, healthcare, and cybersecurity among others. 

Today’s business environment is characterized by rapid competition and 
changes. Therefore, it is important for business leaders to develop strategies 
that can help them achieve rapid growth and a competitive advantage. 
Start-up businesses face the challenges of addressing a dynamic business 
environment. These businesses need to be designed to face these extreme 
changes. In order to address these challenges, new businesses need to employ 
digital technologies, including AI and big data analytics. These techniques 
are essential because they help leaders gather and analyse vast volumes of 
information within seconds. With such technological advancements, start-ups 
can be in a better position to achieve competitive advantages, rapid growth, 
and new revenue opportunities.

1.3.2. Methodology for systematically assisting start-ups 
Considering the advent of new technologies in different fronts globally, 

start-up companies have developed a mastery of the point where AI and big 
data analytics intersect. One of the most critical developments that are shaping 
how future companies improve their businesses’ value from information and 
analytics capabilities is the integration of AI and big data analytics. Employing 
tech perceptive staff members is a major requirement to ensure that companies 
understand how AI capabilities can be harnessed to help in analysis of data 
and making informed decisions (Andoni et al., 2019). 

The volume of data being contributed at different levels continues to increase 
daily. Research has shown that it is estimated that by 2020 every person 
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will generate approximately 1.7 MBs of data per second (Seuba, Christophe & 
Julien, 2018). Considering these vast volumes of data, it is important for firms 
to understand different approaches to unlock this data, which in turn helps in 
making informed decisions and solving some of the world’s complex business 
problems. Integrating AI and big data techniques is also important because 
the presence of large data sets allows AI applications to identify differences 
and patterns, thus being able to understand the finest details. As mentioned 
previously, massive data sets are being generated every second. With the 
capabilities of AI, companies are able to arrange data into rows and columns, 
which aids in deducing relationships between data sets (Mozur, 2019).

1.3.3. Artificial Intelligence (AI)
Over the past few decades, the availability of cloud computing, internet of 

things (IoT), big data analytics, and the development of machine learning have 
led to a significant increase in the growth, influence, and power of AI. Continued 
technological progress has also led to the development of better sensors and 
other electronic equipment that can be used to aid in data collection. According 
to OECD (2019), AI is a branch of science that focuses on the development of 
machines that have the ability to learn, reason, and act in an intelligent manner 
to aid in the decision-making process. The simulation of human intelligence 
processes, including learning, reasoning, gathering information, and deduction 
of viable decision by machines has become a common trend in start-up 
businesses. This is attributable to the benefits of integrating AI and big data.

1.3.4. Big data analytics
The volume of data being released per second continues to increase because 

of increased technical advancements. As a result, companies have been able to 
develop sensors and actuators, which are capable of handling massive volumes of 
data without any challenges. Big data analytics is the process of analysing varied 
data sets to identify patterns, relationships, and differences existing between 
them (Labbe, Martinek & Stedman, 2019). Big data analytics focuses on using 
techniques like what-if-analysis, statistical algorithms, descriptive analysis, 
and prescriptive analysis. In order to analyse the ever-increasing volumes of 
information, data analysts and professionals rely on big data techniques because 
of the ear of conventional approaches becoming obsolete (Xiaofeng & Chi, 2013).

1.3.5. Big data technologies and tools
Conventional approaches of data analysis are becoming obsolete because 

of the increasing volumes of data that organizations address daily. In order 
to handle these vast volumes of data and frequently or continually update 
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this information, big data techniques and tools need to be employed. Some of 
the most common tools are YARN, MapReduce, Spark, HBase, Kafka, and Pig 
(Labbe et al., 2019). These tools have been used to help in the development of 
architectures that are capable of analysing data, partition it based in its content, 
and extract its contents. The presence of these tools is essential because it helps 
in data mining to ascertain patterns and relationships in datasets, prediction 
of consumer behaviours that can be used to develop preferred services and 
products, machine learning, and deep learning (IBM, 2019). 

The presence of these tools and techniques has made it easy for start-ups 
to gather vast volumes of data from Google Trends, Google Analytics, Google 
n-Grams, Facebook Analytics, Twitter, and other business databases. Data 
gathered from these sources is used to help these businesses understand 
the business environment better, customer preferences and behaviours, and 
make informed decisions, which in turn, aid in company growth and career 
development for employees. 

Combining AI and data analytic technologies will have a critical impact 
because it will enable future entrepreneurs learn from experience, promote 
innovation and creativity, understand how to make better relationships, promote 
sales and marketing, strategic planning and human resource planning.

2. Method

2.1. Gathering of start-up related big data

The approach employed in the present research involves quantitative research 
methods. This research will collect data in statistical form, which will address 
consumer trends in the internet and forecasts of trends in products and 
services through sources such as Facebook, Twitter, Google Trends, and Google 
analytics. AI and big data tools will be used to gather information from online 
sources to understand how start-up businesses have been able to utilize these 
technologies to enhance their electronic service provisions to their consumers. 
Relevant literature was also reviewed to help understand the scope of AI and 
big data technologies. In designing a research methodology, it is important to 
address research philosophy because it clarifies the research design, helps in 
the development of viable research design, and understand the circumstances 
under which the research design operates (Easterby-Smith et al., 2002). 
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2.2. Modelling existing knowledge for start-up idea screening,  
evaluation, and valuation

A literature review was conducted with information sourced from journals, 
books, dissertation, internet resources, and government websites. The research 
instrument used for the research was an online questionnaire with different items 
and a rating scale. The questionnaire was developed based on the use of AI and 
big data techniques by start-ups. Sixty-five participants were randomly selected 
from diverse backgrounds and were determines based on their willingness to 
participate, cost, and time. Participants in the research were consumers from 
diverse backgrounds. After collection of data from the questionnaires, analysis 
was conducted using the ordinal and interval measurement scales. The median, 
mode, and frequency were used for variability. 

2.3. Study of AI systems in companies

Different companies across the world have been able to incorporate digital 
technologies in their operations, which have led to increased productivity and 
achievement of a competitive advantage. An excellent example is Amazon.inc., 
which has used technologies to enhance its operations globally. With more 
than 300 million active users and 100 million subscribers, the company has 
been able to remain competitive (Salem, 2012). 

AI and big data analytics are being used in the company to predict consumer 
behaviours, which in turn, are used to help in development of quality products 
and services. In addition, using these technologies, Amazon is able to open up 
new markets thus, maximizing on productivity. 

2.4. Development of knowledge-based approaches

Knowledge based approaches are easily understandable and comfortable to 
adopt, particularly by start-ups because they ensure that goals and objectives 
are well formulated, policies are implemented, and all stakeholders put into 
consideration in the process of decision-making (Scarso & Ettore, 2010).

The knowledge of experts plays an essential role in business. It focuses on 
the application of different strategies like consolidation of knowledge to offer 
an opportunity to continuous development of ideas, expansion of technological 
knowledge, exploitation of new technologies, and using existing technologies 
to explore newer technologies. 
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The following questionnaire (Appendix 1) is addressed to founders of start-
up companies and is about their self-evaluation in regards to the founding, the 
operation, the performance and the strategy development of a start-up company. 

The final score is the sum of the grades of each reply. Based on that score, 
we can draw conclusions that highlight the quality of the start-up company 
and therefore what needs to be modified, in order to further optimize it.

The questions are categorized into the following categories. 1) Introductory 
elements. 2) Summary. 3) Market analysis. 4) Business analysis. 5) Setting 
goals. 6) Products and services. 7) Marketing strategy. 8) Sales strategy. 9) 
Development strategy. 10) Human Resources Strategy. 11) Economics-action 
plan (Questions -> Appendix 1).

2.5. Development of machine learning approaches

Machine learning approaches are being used by start-up businesses to ensure 
that business operations are enhanced. Different start-ups have been employing 
different learning tools and neural networks to achieve higher productivity. 
Some of the AI technologies being used by start-ups are Apache systemML, 
OpenNN, Neuroph, Deeplearning4j, and Apache Mahout. 

2.6. Pilot application and evaluation of the approaches

AI systems and knowledge-based approaches being used by start-ups are proving 
useful in terms of improving productivity, minimizing costs, and enhancing 
quality. These approaches focus on the application of strategies, including 
consolidation, expansion, exploitation, and exploration. 

To understand how start-ups have employed the use of technologies, four 
questions assessing the essence of IT technologies were designed as shown in Table 1. 

1. 
Gathering of  

starup – related  
(big) data

2. 
Modeling existing  

knowledge for startup idea 
screening, evaluation valuation 

6. 
Pilot application and evaluation 

of the approaches (3 and 4)

4. 
Development of knowledge 

based approaches

5. 
Development of machine  

learning approaches3. 
Study of AI systems in company 

evaluation etc
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3. Results and discussions. Current status

3.1. Measuring innovation 

The following index categories related to measuring innovation, can be found 
in bibliography

Input indexes (inputs): Input indexes measure mainly the input provided in 
the process of innovation. Those inputs include resources, such as intellectual, 
human and technological capital.

Process indexes (processes): Process indexes reflect the organizational systems 
and the systems of managing processes of innovation. Furthermore, they embed 
the plan of a company’s system of innovation, as well as it’s innovation.

Output indexes (outputs): Output indexes define the results of the organizational 
innovation and represent the realized success of the innovative action. Those 
indexes measure the number of patents, the patent references, the number of 
new products/services, profit margins or market share of a company, medium 
term and long term etc (Kriemadis, 2012).

3.2. Evaluating innovation based on big data and AI technologies

From the literature review, ten questions addressing integration of AI and 
big data technologies by start-ups were drafted. The questions were further 
reduced to four to ensure that they were within the scope of the current study. 
Descriptive statistics, including standard deviation, mean, p-value, and t-value 
were presented as shown in Table 1.

Table 1. Questionnaire questions and descriptive statistics.

Rank Questionnaire questions Mean Standard 
deviation

tvalue pvalue

1 Has integration of AI and big data helped startups 
navigate the dynamic business environment?

4.5 0.81 8.67 0.00*

2 Do startups understand the importance of new 
technologies?

3.69 0.73 8.49 0.00*

3 Is the IT sector in startups well developed? 3.86 1.02 8.11 0.00*
4 Have AI and big data technologies enabled startups 

gather valuable information about consumers?
4.19 0.97 7.91 0.00*

Critical value of t at a degree of freedom = N  1; = 65  1 = 64
p > 0.001 = 0.000*.
Probability level 0.05 = 0.86.
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The results indicated that application of AI and big data technologies by 
start-ups has led to significant achievements in terms of growth, productivity, 
decision-making, and operating in the competitive edge. Harnessing these 
technologies is essential because it helps start-ups integrate AI and big data 
techniques to understand relationships and differences in information, which in 
turn, is used to make informed decisions. Start-ups have been able to integrate 
AI and big data technologies and tools in the process of addressing the dynamic 
nature of the business environment. This was ranked in the first position with a 
t-value of 8.67 and a p-value of 0.00*. This result is an indication that start-ups 
have understood the benefits of integrating these technologies. In addition, it is 
consistent with the findings of Press (2019) that integration of AI and big data 
analytics has led to the provision of a more comprehensive analytics solutions 
to address consumer problems and foster organizational development. 

Start-ups have shown an understanding of new technologies with a t-value 
of 8.49 and a p-value of 0.00*. According to OECD (2019), application of AI and 
big data analytics has gained significant improvement since its first inception 
in the 1950s. Another result is that the IT sector in start-up business has 
witnessed growth attributable to increased ability to analyze massive volumes 
of data within a short time. With the volumes of data estimated to rise to 
approximately 1.7MB/s by 2020 (Labbe et al., 2019), these companies have 
focused on advancing new technologies, i.e., developing powerful sensors and 
actuators which are smaller and more effective. Through these technologies, 
start-ups have been able to gather valuable information about consumers. 
Being able to predict consumer behaviors is important because it gives them 
an opportunity to understand consumer preferences, thus developing excellent 
products and services. This result was ranked the fourth with a t-value of 7.91 
and a p-value of 0.00*. This result is consistent with the findings of Andoni et 
al. (2019).

3.3. Current status

With the questions listed in Appendix 1 there has been created an online scoring 
card (startupevaluator.gr) in which the respondent start-up entrepreneur act on 
a self-evaluation of their endeavor noting the strong and the weak their points.

The final result based on their answers, divided into 3 possible always closed 
type answers, gives a first overview and guides them to their further actions.

In the same form and considering the comments that they can leave on 
each question the experts come in a second phase to evaluatethe comments 
of the startuppers and comment backon these comments.
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This creates a feedback that not only encompasses the result of the scoring 
card but also gives experts the opportunity to provide consulting services to 
them and generate an average of their ratings. It remains to determine the 
specific weight in the rating of each answer that will be the subject of a 
questionnaire sent to specialists.

The API connection via google trends has been partially completed 
forstartuppers who lack of specialized technical knowledge have access in 
information such as: 
• Look at the popularity of your product/service by discovering how many 

people have searched for products or services similar to their own and 
identifying the behavior of the trend on the one hand and on the other hand 
whether the market trend is rising or decreasing over time.

• To see similar trends and how they evolved over time.
• It tells them in which geographic locations their product or service is 

popular and desired.
• Find the most popular seasons for their product or service but also the 

perfect time to launch it.
• They can see how their competitors are doing as innovation is not just 

about new products and services but also about transforming existing ones. 

Following is the API with the Google Consumer Barometer Tool. Provides 
startuppers with reliable and extremely useful data in respect of the internet 
usage such as: 
• The buying habits of users in different areas, such as: mobile, video etc.
• Information on how user’s research – accomplish their online shopping.
• The differences between online behaviors of different generations.
• A battery of technical data on software and hardware-level technologies 

used by consumers online in order to reach their products and services.

The Google Consumer Barometer lets you filter all this and also choose 
from 46 countries, 4 different demographics, and 10 business fields creating 
different reports based on them.

While these two tools are certainly not as powerful as conducting market 
research on their target customers does not require the time money and any 
specialized knowledge to create an API on their part.

It’s a great starting point for start-ups with small budgets but also for 
entrepreneurs who have received feedback from the scoring card and the 
expert’s advice to review – forge a new path in their endeavor.
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3.4. Challenges that had to be overcome

Facebook and Google make their analytical tools through services like https: //
analytics.facebook.com/and https: //cloud.google.com/ & https: //trends.google.
com/. Rich sources of insights into consumers sentiments and behaviors.

There, along with text data, you can find a significant amount of unstructured 
visual data like photos and videos who can’t be analyzed and offer a new set 
of challenges for us.

Another challenge, as for most data scientists, is to deal with the effects 
of the privacy regulations contained within the General Data Protection 
Regulation/GDPR.

Finally, we must overcome technical details. After Cambridge Analytica 
debacle, Facebook revised its Graph API and eventually released Graph API 
v3.0 on May 1, 2018. Despite the data we try to collect being characterized as 
“publicly accessible data’’ now you have to get users to install an app cause 
for some data now you need the consent of the end user.

Google same way set the protection of Personally Identifiable Information 
(PII) with strong regulations to follow in terms of data protection and security 
making identifying and masking sensitive parts in unstructured data is not 
always a straight forward case.

Despite what the answers to the questions in Appendix 1 may suggest, we 
must remember that a start-up at the beginning is nothing more than a model 
imprinted on a paper. A start-up should spot where it stands in the current 
moment, deal with the disadvantages of this spot and experiment in finding 
new ways to make the numbers fit to those stated in the business plan.

Most products have positive results, growth and are addressed to a number 
of buyers. Therefore, businessmen and their employees should not let their 
optimism fool them. Perseverance may become dangerous if they keep on 
going with ideas that were proven to be wrong. They should keep in mind 
that the examples of entrepreneurs who triumphed despite the adversity are 
a tiny sample compared with those who persevered for too long and failed. 
(Ries, 2015).

4. Conclusions and further research

With the Start-up Self-screening questionnaire and Start-up evaluation 
complete, the two web applications (php-mysql based) are still in their 
development stages. 
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The information pertaining the web applications has been collected and 
reviewed. The sitemap and wireframe for the two websites has been developed. 
Also complete are the design of the web applications. The web layout, review 
and approval cycle has been achieved. Writing of the websites content has 
been done and currently the written content is being assembled and reviewed 
for rectification. After assembling and reviewing, the codes to create the web 
applications will be written. The web applications will be tested, reviewed 
launched upon completion of coding. A monitoring framework will be developed 
to monitor its performance.

Our Start-up Evaluator intends to be a quick and efficient online tool for 
non-professional early stage investors with no specific expertise about start-
ups and private equity but also for professional who have little time and want 
a way to calculate the pre-money valuations of the start-ups to rank projects 
and make the first screening. A tool also for investors who want to focus just 
on the higher potential ones and to organize personal interviews with founders.

An Online Lean Canvas Data Visualization tool that will be used to provide 
graphs and charts for fast and easy reading – comparing of data that will be 
imported. The difference with our online Lean Canvas is that along with the 
data entry there will be a theme rating system by one or more online reviewers 
showing average in cases with more than one reviewer. The entire system will 
be supported by a system of members as well as administrators who will be 
able to influence critical variables of the system while it will be storing the 
data so that it can be referenced and redesigned and re-evaluated.

There will also be a Predictive analytics tools, an online Scoring Card with 
a scoring process, in addition to Online Lean Canvas, which will be broken 
down into different categories that will vary depending on if it is a start-up 
business or a company that is already in operation. Final goal is to produce 
a single result which summarizes more than 50 inputs data, comprehending 
start-ups’ specific characteristics (both qualitative and quantitative).

A suggestion for future research is based on how the scientific community 
is quickly moving forward to adopt the use of big data in their daily decision-
making process. Currently, there is rapid movement of open data. Many data 
are being collected today and analysed using different tools with the goal of 
understanding nature and responding to questions raised on nature. Big data 
is also being used in prediction of future occurrences that is useful for the 
community. However, the question remains on the community role in adopting 
the big data and the knowledge that is obtained from the analysis of the data.
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APPENDIX 1
Question R1 R2 R3
Cat 1: How many people are you on the founding team? <3 3 > 3
Cat 1: Does the business operate for more than one year? Yes No
Cat 1: Did this business start with your own funds entirely? Yes Partially No
Cat 1: How long have you been working in the field? <3 > 3 Not at all
Cat 1: Did you use surveys before you create your business? Yes Partially No
Cat 2: How many employees do you have? <5 5 > 5
Cat 2: How many customers do you have? <100 100 > 100
Cat 2: Over the last 12 months, our profitability has increased. Yes Stable No
Cat 2: I would like tips/help to further develop my business. Yes Maybe No
Cat 2: I would like financial help to further grow my business. Yes Maybe No
Cat 3: The company operates in the country of its founding members. Yes Some No
Cat 3: The country you are in is developing. Yes Small No
Cat 3: Your customers are businesses. Yes Both No
Cat 3: Do you think your product/service is innovative? Yes Maybe No
Cat 3: The competition in the market you are active in is great. Yes Maybe No
Cat 3: It is difficult to enter this market. Yes Maybe No
Cat 3: The bargaining power of your suppliers is great. Yes Maybe No
Cat 3: The bargaining power of your customers is great. Yes Maybe No
Cat 3: I have fully defined and analyzed my clients goals. Yes Maybe No
Cat 3: I have fully defined and analyzed my competitors. Yes Maybe No
Cat 4: Do you manage your own business? Yes Maybe No
Cat 4: Is your business mediumsized to large? Yes Maybe No
Cat 4: Is your business generating profits? Yes Stable No
Cat 4: Is your business in a location of interest? Yes Maybe No
Cat 4: Does your business meet all the equipment requirements for product/
service development?

Yes Maybe No

Cat 4: Does your business constantly updating due to the technology  
environment you operate in?

Yes Maybe No

Cat 4: Does your business have a structured chart? Yes Maybe No
Cat 4: Do you have patents, trade secrets to protect your business from  
competition?

Yes Maybe No

Cat 4: Is the legaleconomic framework in your country of business stable? Yes Maybe No
Cat 4: Do you have a reputation in your field of development? Yes Maybe No
Cat 5: Do you have a defined vision for your business? Yes Maybe No
Cat 5: I believe that the goals I set represent reality. Yes Maybe No
Cat 5: Do you have your vision and goals communicated to your employees? Yes Maybe No
Cat 5: Do you have 3year goals set for your business? Yes Maybe No
Cat 5: Have you reached the growth goals you have set so far? Yes Maybe No
Cat 5: Have you reached your financial goals so far? Yes Partly No
Cat 5: Have you planned your resources for these goals? Yes Partly No
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APPENDIX 1 (continue)

Question R1 R2 R3
Cat 5: Have you analyzed the gap between where you are now and where  
you want to go?

Yes Partly No

Cat 5: How many times do you check the efficiency of your goals per year? None 1 > 1
Cat 5: Do you have alternatives if a goal is not achieved? Yes Maybe No
Cat 6: Do you think your product meets a basic need? Yes Partly No
Cat 6: Do you think the product gives value to your customer? Yes Maybe No
Cat 6: How do you think your service is easily accessible to the customer? Yes Maybe No
Cat 6: Is there any difference in the product/service you provide in regard to 
your competitor’s?

Yes Maybe No

Cat 6: Are you constantly developing or improving your products/services to 
keep up with the times?

Yes Maybe No

Cat 6: Is your product/service in line with the rules/laws in each country? Yes Partly No
Cat 6: I believe in quality over quantity in my products/services. Yes Maybe No
Cat 6: Do you ensure the quality of the product before their delivery? Yes Maybe No
Cat 6: Do you have an alternative plan in case of failure of your product/
service?

Yes Maybe No

Cat 6: Is there a Complaints Management Department for your product/service 
in your company?

Yes Maybe No

Cat 7: Do you have a defined marketing strategy for your business? Yes Maybe No
Cat 7: Would your marketing strategy be targeted? Yes Maybe No
Cat 7: Would you use external marketing partners? Yes Maybe No
Cat 7: Do you think marketing is one of the most important parts of  
a business?

Yes Maybe No

Cat 7: Is the marketing department of your business within your company? Yes Partly No
Cat 7: Do you invest more than 25% of your business turnover in marketing? Yes Maybe No
Cat 7: In order for marketing expenses to be successful, a minimum of 1: 3  
must be achieved. Does that apply to you?

Yes Maybe No

Cat 7: Do you regularly redefine your business marketing? Yes Maybe No
Cat 7: Does marketing in your business follows the new trends? Yes Maybe No
Cat 7: Does online marketing play an important role in your business? Yes Maybe No
Cat 8: Do you have a defined sales strategy? Yes Maybe No
Cat 8: Customers come to you, not the other way around. Yes Maybe No
Cat 8: Is there a qualified sales department in your business? Yes Maybe No
Cat 8: Is there a sales target for your business? Yes Maybe No
Cat 8: Do you have the sales department within your business? Yes Partly No
Cat 8: Do you give sales bonuses to your employees? Yes Maybe No
Cat 8: Maintain relationships with your customers on a regular basis. Yes Maybe No
Cat 8: Do you receive ongoing feedback from customers about your product/
service?

Yes Maybe No

Cat 8: Do you provide aftersales support? Yes Partly No
Cat 8: Do you communicate your business to your customers? Yes Partly No
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APPENDIX 1 (continue)

Question R1 R2 R3
Cat 9: Do you have a defined growth strategy for your company? Yes Partly No
Cat 9: Are your development strategies based on the personal criteria  
of the founders?

Yes Partly No

Cat 9: Is your growth strategy based on market demand eg yahoo? Yes Partly No
Cat 9: Does your development strategy include crisis management? Yes Partly No
Cat 9: Would you consult someone with more experience for your business 
strategy?

Yes Maybe No

Cat 9: Is your company’s growth strategy aimed at the global market? Yes Maybe No
Cat 9: Is your company specialized in the market you are active in? Yes Maybe No
Cat 9: Do you think your company growth is based on demand? Yes Maybe No
Cat 9: Would you ever work with any of your competitors in order to grow  
your company?

Yes Maybe No

Cat 9: Is finding investors a key goal for growing your business? Yes Maybe No
Cat 10: Do you occupy your human resources in your business? Yes Partly No
Cat 10: Do you use external partners for work that your company can’t do? Yes Partly No
Cat 10: Do you think a happy human resource is the best advertisement? Yes Maybe No
Cat 10: Over 75% of your human resources are university education? Yes Maybe No
Cat 10: Is over 50% of your human resources stable? Yes Maybe No
Cat 10: Do you often train your human resources? Yes Maybe No
Cat 10: Do you provide your employees with a pleasant work environment? Yes Maybe No
Cat 10: Do you provide your employees with competitive remuneration? Yes Maybe No
Cat 10: Do you give employees space for suggestions and improvements  
for your business?

Yes Partly No

Cat 10: Do you hire new business in order of your business to grow on  
a regular basis?

Yes Maybe No

Cat 11: Is the financial management of your company from the founding  
members?

Yes Partly No

Cat 11: Would you say that your company’s financial policy is conservative? Yes Maybe No
Cat 11: Would you say that your company’s financial policy is aggressive? Yes Partly No
Cat 11: Is your company’s overall profit rate above 35%? Yes Maybe No
Cat 11: Is the market that your company is active more than 1000 million? Yes Maybe No
Cat 11: Is your target customer’s purchasing power higher than average? Yes Maybe No
Cat 11: Is your product / service in line with the financial situation in the  
country of operation?

Yes Maybe No

Cat 11: Does debt play an important role in running and growing your  
business?

Yes Maybe No

Cat 11: Would you rely on state financial programs to finance your business? Yes Maybe No
Cat 11: Would you say that you reinvest the biggest profit of your business? Yes Partly No



Σχολείο και διαπολιτισμικότητα

Άννα-Μαρία Καρακωνσταντίνου
Υποψήφια Διδάκτορας, Διδακτική Μεθοδολογία και Εφαρμογές της  

 (Διδακτική και Ειδική Αγωγή), Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Περίληψη

Η κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων 
της Ανατολικής Ευρώπης, σε συνδυασμό με τη δια-
δικασία της παγκοσμιοποίησης, είναι γεγονότα που 
επέφεραν, μεταξύ άλλων, την αναζωπύρωση του εθνι-
κισμού και τον πολλαπλασιασμό των εθνοτικών και 
ταυτοτικών συγκρούσεων στον κόσμο.1 Πυκνώνουν 
επίσης ολοένα και περισσότερο οι ομάδες ατόμων οι 
οποίες, για να υπερασπιστούν την ταυτότητά τους, 
χρησιμοποιούν κάθε μέσο, όχι μόνο για την ενίσχυση της δικής τους, αλλά και 
για την εξάλειψη της ταυτότητας των άλλων. Εκδηλώσεις αυτού του φαινομένου 
αποτελούν, εκτός του εθνικισμού, ο ρατσισμός και ο θρησκευτικός φανατισμός.2 
H σύγχρονη πολυπολιτισμικότητα και η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης δημι-
ουργούν «νέες προϋποθέσεις εκκοινωνισμού του μαθητικού πληθυσμού»:3 τα 
παιδιά καλούνται να ζήσουν σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο πολυπολιτισμικό 
κοινωνικό χώρο, να αναπτύξουν σχέσεις με πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές, 
να εξοικειωθούν με ποικίλους τρόπους ζωής, να έρθουν αντιμέτωποι με κοινω-
νικές ανισότητες και διακρίσεις, προκαταλήψεις και στερεότυπα. Οι παραδοχές 

1. P. A. Taguieff (2002). Παγκοσμιοποίηση και Δημοκρατία. Αθήνα, Εκδόσεις του 21ου αιώνα.
2. Κ. Βρύζας (1997). Παγκόσμια επικοινωνία, πολιτιστικές ταυτότητες. Αθήνα, Gutenberg.
3. Χ. Γκόβαρης, Ε. Θεοδωροπούλου και Α. Κοντάκος (επιμ.) (2007). Η παιδαγωγική πρόκληση της πολυ-
πολιτισμικότητας. Ζητήματα θεωρίας και πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. Αθήνα, Ατραπός.

Λέξεις κλειδιά
πολυπολιτισμικότητα, 
μαθητές, κοινωνικές 
ανισότητες, 
εκπαίδευση
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της απόλυτης γλωσσικής και πολιτισμικής ομοιογένειας, που καθορίζουν τους 
στόχους της αγωγής και τη σχολική πράξη, δεν μπορούν να αποτελέσουν τη 
βάση για τη δημιουργία ενός σχολείου ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές 
σε συνθήκες πολιτισμικής πολυμορφίας (Γκόβαρης κ.ά., 2007). Διαμορφώνονται, 
επομένως, νέοι όροι για αλλαγές στις προσεγγίσεις του ρόλου της εκπαίδευσης 
στην κοινωνία της μετανεωτερικότητας4 (Μάρκου, 2004).

Abstract

The collapse of the communist regimes in Eastern 
Europe, combined with the process of globalization, 
are events that have caused, among other things, the 
resurgence of nationalism and the proliferation of 
ethnic and identity conflicts in the world (Taguieff, 
2002). Also increasingly concentrating are groups 
of people who for to defend their identity, they use 
every means not only to strengthen them of their own, but also to destroy the 
identity of others. Manifestations of this apart from nationalism, racism and 
religion are also part of the phenomenon fanaticism (Vryzas, 1997). Modern 
multiculturalism and the process of globalization create “new conditions for the 
socialization of the student population’’ (Govaris, Theodoropoulou & Kontakos, 
2007): children are called to live in a constantly changing multicultural 
social space, to develop relationships with culturally different students, to 
become familiar with a variety of lifestyles, to deal with social inequalities 
and discrimination, prejudice and stereotypes. The assumptions of absolute 
linguistic and cultural homogeneity that define the goals of education and 
school practice cannot be the basis for creating a school of equal opportunities 
for all students in conditions of cultural diversity (Govaris et al., 2007). New 
conditions are therefore being formed for changes in the approaches to the 
role of education in postmodern society (Markou, 2004).

4. Γ. Μάρκου (2004). «Η αναγκαιότητα των νέων παιδαγωγικών και θεσμικών προσεγγίσεων στις 
σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες», στο Θ. Παπακωνσταντίνου, Α. Λαμπράκη-Παγανού (επιμ.). 
Πρόγραμμα σπουδών και εκπαιδευτικό έργο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τμήμα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ΠΜΣ: Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 
Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, σσ. 89-108.
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1. Αποσαφήνιση όρων

Η μετανάστευση, η μετακίνηση γενικά των ανθρώπων δεν αποτελεί κατά κανόνα 
ελεύθερη επιλογή τους, αλλά μοναδική δυνατότητα για επιβίωση. Η εκμετάλλευ-
ση του παραγωγικού πλούτου των χωρών του Τρίτου Κόσμου (των αναπτυσσό-
μενων χωρών) από τις δυτικές κοινωνίες είναι το βασικό αίτιο δημιουργίας των 
μεταναστευτικών ρευμάτων.5

Η πολυπολιτισμικότητα χαρακτηρίζει μία υπάρχουσα κατάσταση, ενώ η δια-
πολιτισμικότητα το πώς θα έπρεπε να είναι. Συνεπώς, η διαπολιτισμικότητα 
προϋ ποθέτει την πολυπολιτισμικότητα, αλλά δεν απορρέει αυτόματα από αυτή. Η 
πολυπολιτισμικότητα είναι δεδομένη, η διαπολιτισμικότητα όμως όχι.6 Κάτω από 
αυτές τις συνθήκες ο εκπαιδευτικός της τάξης έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά 
με την πολυπολιτισμικότητα και την πολυγλωσσία της τάξης του, στοχεύοντας 
στο να την αντιμετωπίσει δημιουργικά προς όφελος όλων των παιδιών. Και αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν δεν υπάρχουν στοιχεία αντιπαλότητας, καθώς 
μόνο τότε η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να δώσει τη δυνατότητα του πνευ-
ματικού και πολιτισμικού ανοίγματος, τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε δηλαδή 
άλλες νοοτροπίες και άλλους τρόπους ζωής. Η διαπολιτισμικότητα, επομένως, 
μπορεί να οριστεί και ως σύνολο σχέσεων μεταξύ παιδιών, μεταξύ οικογενειών 
των παιδιών που πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο, αλλά και ανάμεσα στην κουλτούρα 
των εκπαιδευτικών και αυτή των οικογενειών7 (Pentini, 2005).

1.1. Διαπολιτισμική αγωγή

Η διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από 
τις δύο αντιπαρατιθέμενες προσεγγίσεις του πολιτισμού και των πολιτισμικών 
διαφορών. Η συζήτηση σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα και τη διαπολιτισμι-
κότητα συνδέεται με τη γενικότερη συζήτηση για τον όρο πολιτισμός, ο οποίος 
άλλωστε είναι και το βασικό συνθετικό των δύο εννοιών. Η έμφαση στην υποκει-
μενική ή αντικειμενική διάσταση του πολιτισμού, στο εάν δηλαδή ο πολιτισμός 
κατανοείται σύμφωνα με τους δικούς του όρους ή με αντικειμενικά, οικουμενικά 
κριτήρια, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο: προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις δια-
προσωπικές και διομαδικές σχέσεις στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, 

5. Γ. Νικολάου (2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Αθή-
να, Πεδίο. 
6. Μ. Δαμανάκης (2007). Ταυτότητες και εκπαίδευση στη διασπορά. Αθήνα, Gutenberg.
7. A. Pentini (2005). Διαπολιτισμικό εργαστήριο: Υποδοχή, επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε πολυ-
πολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επιμ. Χρήστος Γκόβαρης, μτφ. Μαρία Τζουλιάνη, 1η έκδ. 
Αθήνα, Ατραπός.
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έχει οδηγήσει σε θεωρητική αντιπαράθεση τους υποστηρικτές των δύο διαστάσε-
ων και έχει δημιουργήσει δύο βασικές κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική θεωρία.8

Η διαπολιτισμική θεωρία, στo πλαίσιo της αναζήτησης παιδαγωγικών λύσεων 
για τα προβλήματα που ανακύπτουν από τις διαμορφούμενες πολυπολιτισμικές 
συνθήκες, προσεγγίζει τους διαφορετικούς πολιτισμούς μέσω του πνεύματος της 
συνάντησης και της αλληλεπίδρασης. Η συνάντηση και η αλληλεπίδραση των 
πολιτισμών, σύμφωνα με τη διαπολιτισμική παιδαγωγική προσέγγιση, πρέπει 
να βασίζεται στην παραδοχή του αξιώματος της πολιτισμικής ισοτιμίας. Παρόλο 
που στη διαπολιτισμική προσέγγιση, μέχρι πρότινος, επικρατούσε η αντίληψη ότι 
πρέπει να αποφεύγεται η αξιολογική σύγκριση των πολιτισμών, μιας και όλοι 
θεωρούνται ισότιμοι μεταξύ τους, η αποδοχή του αξιώματος της πολιτισμικής 
ισοτιμίας δεν είναι απαλλαγμένη από θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα. Στο 
επίκεντρο των θεωρητικών συζητήσεων και αντιπαραθέσεων βρίσκεται το ερώ-
τημα «κατά πόσο η ισχύς των πολιτισμικών και ηθικών κανόνων και αξιών είναι 
σχετική ή οικουμενική».9 Γύρω από αυτό το ερώτημα εκτυλίσσεται ο επιστημονι-
κός διάλογος ανάμεσα στους υποστηρικτές της πολιτισμικής οικουμενικότητας 
και της πολιτισμικής σχετικότητας. Eίναι ένα ερώτημα αλλά και ένα δίλημμα το 
οποίο ακολουθεί, με την περιπλοκότητά του, την έννοια της διαπολιτισμικότητας.

Ο Σταμέλος (2002)10, εξετάζοντας την έννοια της διαπολιτισμικότητας, επισημαί-
νει το «πρωταρχικό δίλημμα» με το οποίο συνυφαίνεται η έννοια. Είναι το δίλημμα 
που παραπέμπει στην «αποδοχή της ύπαρξης ή μη οικουμενικών στοιχείων που 
να αποτελούν τη βάση κάθε κουλτούρας» και στη θεωρητική αντιπαράθεση ανά-
μεσα στην οικουμενική αντίληψη (conception universaliste) και την «ιδιαιτερική» 
αντίληψη για την κουλτούρα (conception particulariste). Διαπιστώνονται, επο-
μένως, ποικίλα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα που συνοδεύουν την προώ-
θηση και την εφαρμογή των αρχών των δύο αυτών θεωρητικών κατευθύνσεων 
στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τροφοδοτούν τον σχετικό επιστημονικό διάλογο11 
και διαμορφώνουν ένα δίλημμα. Το δίλημμα που αντιμετωπίζει ο διαπολιτισμικός 
παιδαγωγικός λόγος, θα λέγαμε ότι το αποτυπώνει λεκτικά ο Todorov (1989)12, όταν 
αναρωτιέται: Υπάρχουν άραγε καθολικές αξίες και επομένως κάποια δυνατότητα να 
διατυπώσει κανείς κρίσεις που να έχουν ισχύ πέρα από τα σύνορα ή μήπως όλες οι 
αξίες είναι σχετικές (με έναν συγκεκριμένο τόπο, μια στιγμή της ιστορίας ή ακόμη 
και με την ταυτότητα των ατόμων); Και στην περίπτωση που θα δεχόταν κανείς την 

8. O. Ευαγγέλου (2007). Διαπολιτισμικά αναλυτικά προγράμματα. Αθήνα, Τυπωθήτω.
9. Μ. Δαμανάκης (1998/2001). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην 
Ελλάδα. Διαπολιτισμική Προσέγγιση. Gutenberg.
10. Γ. Σταμέλος (2002). «Διαπολιτισμικότητα: κριτικές σκέψεις από την πλευρά της (εκπαιδευτικής) 
πολιτικής», στο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ελληνικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα, τεύχ. 2, σσ. 54-61.
11. Μ. Δαμανάκης (1998/2001), ό.π.
12. T. Todorov (1989). Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine. Paris.
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ύπαρξη μιας καθολικής κλίμακας αξιών, ποια είναι η έκτασή της, τι εμπεριέχει και 
τι αποκλείει; Ο Todorov (1989: 19) συμπεραίνει ότι το πρόβλημα της ενότητας και 
της ποικιλίας του ανθρώπινου είδους γίνεται σε αυτή την περίπτωση πρόβλημα της 
καθολικότητας και της σχετικότητας.

1.2. Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από αρχές, όπως είναι η μετάδοση 
πληροφοριών και εμπειριών, η μείωση των ρατσιστικών αντιλήψεων, η ευαισθη-
τοποίηση, η αλληλεγγύη, η ευκολότερη επικοινωνία, ο σεβασμός στο διαφορετικό 
και η ειρήνη μεταξύ ατόμων από άλλους πολιτισμούς.13

Σύμφωνα με τον Fuchs (2001)14, τα παρακάτω σημεία αποτελούν τις βασι-
κές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στη 
βασική εκπαίδευση απευθύνεται κατά τον ίδιο τρόπο σε παιδιά από διαφορετικά 
κράτη και έθνη. Για να ζήσει κάποιος σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία πρέπει 
να μπορεί να επικοινωνεί, να συναναστρέφεται με το «ξένο» και να μπορεί να 
συνδέει αντιλήψεις που αφορούν την ενσωμάτωση διαφορετικών τρόπων σκέ-
ψης και προσανατολισμών στις δικές μας παραστάσεις. Η διαπολιτισμική εκπαί-
δευση θεωρεί απαραίτητη την ένταξη στη γενική αντίληψη ενός εκπαιδευτικού 
ιδρύματος, οπότε το σχολείο θα πρέπει να αναθεωρήσει τον προσανατολισμό του 
και να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται με τα παιδιά, συνερ-
γάζεται με τους γονείς και τον ρόλο του δασκάλου. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
έχει κάποια βασικά σημεία, όπως είναι η προώθηση της μητρικής αλλά και της 
γλώσσας υποδοχής, η συνεργασία με όλους τους γονείς ανεξαρτήτως προσωπικών 
στοιχείων, η διαμόρφωση της ταυτότητας και η συναναστροφή με το διαφορετικό.

1.3. Πολυπολιτισμική εκπαίδευση

Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση εμφανίστηκε κατά τις δεκαετίες του ’60 και ’70, 
όταν οι Αμερικανοί συνειδητοποίησαν πως η κοινωνία τους είναι ένα κράμα 
από κουλτούρες. Στόχος της ήταν να τροποποιήσει τα παραδοσιακά αναλυτικά 
προγράμματα, ώστε να υπάρχει σύνδεση των μαθημάτων με την κουλτούρα των 
μαθητών, όποια κι αν είναι αυτή.

Οι Banks & Banks θεωρούν την πολυπολιτισμική εκπαίδευση «ως το πεδίο 
μελέτης που είναι σχεδιασμένο να αυξήσει την εκπαιδευτική ισότητα για όλους 

13. Γ. Μάρκου (1996). Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας, η διαδικασία διεθνοποίησης και 
η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης. 
14. R. Fuchs (2001). “Ansätze der interkulturellen Erziehug im Elementarbereich’’, in G. Aurnheimer 
(Hrsg.), Migration als Herausforderung fur pädagogische Institutionen. Opladen: Leske-Budrich, pp. 33-42.
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τους μαθητές. Γι’ αυτό τον λόγο, ενσωματώνει περιεχόμενο, έννοιες, αρχές, θεω-
ρίες και παραδείγματα από την ιστορία, τις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες 
της συμπεριφοράς, και ειδικά από εθνικές μελέτες και μελέτες για γυναίκες».15

Ο Banks (1994) δίνει στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση πέντε διαστάσεις, 
που βοηθούν στην ενδυνάμωση των μαθητών. Ενσωμάτωση της ύλης: Τα μαθή-
ματα δεν βασίζονται μόνο στον πολιτισμό της χώρας υποδοχής, αλλά περιέχουν 
παραδείγματα από διάφορους πολιτισμούς. Κατασκευή της γνώσης: οι μαθητές 
ανακαλύπτουν μέσω εξερεύνησης το πώς τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά επη-
ρεάζουν την οικοδόμηση της γνώσης. 

2. Ο ρόλος του σχολείου 

Το σχολείο αποτελεί ένα κοινωνικό υποσύστημα, έναν οργανωμένο θεσμό που επιτελεί 
προκαθορισμένες κοινωνικές λειτουργίες και που με την οικογένεια συναποτελούν 
τους δυο σημαντικότερους φορείς κοινωνικοποίησης.16 Ιστορικά, ο θεσμός του σχο-
λείου διαμορφώθηκε με βάση τις υπάρχουσες ιστορικές, πολιτικές, οικονομικές και 
πολιτισμικές συνθήκες και ανάγκες. Με βάση αυτό, η εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική 
που επιλέγεται από την πολιτεία διαμορφώνει τους σκοπούς, τον προσανατολισμό και 
τις λειτουργίες του σχολείου, για να εξυπηρετήσει τις διάφορες κοινωνικές ανάγκες.17

Το σχολείο είναι ο μοναδικός επίσημος θεσμός παροχής γνώσεων, δεξιοτήτων, 
τρόπων συμπεριφοράς και είναι αναγκαίο να συμπεριλαμβάνει στη διδακτική δια-
δικασία τη διάσταση της διαπολιτισμικότητας, καθώς η σχολική φοίτηση αποτελεί 
τον σημαντικότερο παράγοντα πρόσκτησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
χώρας υποδοχής.18 Τα σχολεία που προτίθενται να προετοιμάσουν τους μαθη-
τές για τις πραγματικότητες του 21ου αιώνα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους 
το γεγονός ότι η πολιτισμική ετερότητα είναι ο κανόνας σε παγκόσμια κλίμακα. 

Ωστόσο, η ετερότητα, είτε αυτή είναι εθνική, γλωσσική, πολιτισμική, θρησκευ-
τική, δεν συνιστά από μόνη της πρόβλημα. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν η 
ετερότητα συνοδεύεται με κοινωνική ή οικονομική ανισότητα, καθώς επιταχύνει 
τις διαδικασίες αποξένωσης τμημάτων του πληθυσμού μεταξύ τους και σε σχέση 
με το κράτος. Σε αυτό ακριβώς το σημείο διαφαίνεται και ο ρόλος που καλείται 

15. J. A. Banks (2004). Εισαγωγή στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Επιμ. Ευγενία Κουτσουβάνου, 
μτφ. Νικηφόρος Σταματάκης. Αθήνα, Παπαζήσης. 
16. Ι. Χ. Κωνσταντίνου (2015). Το καλό σχολείο, ο ικανός εκπαιδευτικός και η κατάλληλη αγωγή ως 
παιδαγωγική θεωρία και πράξη. Μια προσέγγιση βασισμένη σε θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα. 
Αθήνα, Gutenberg.
17. Ι. Χ. Κωνσταντίνου (2015). Στο ίδιο.
18. Π. Γεωργογιάννης (2009). Διαπολιτισμική κοινωνική ψυχολογία και έρευνα. Βηματισμοί για μια 
αλλαγή στην εκπαίδευση, τόμ. 5ος. Πάτρα, αυτοέκδοση. 
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να διαδραματίσει η εκπαίδευση. Στη συζήτηση για τον ρόλο του σχολείου όσον 
αφορά ζητήματα ετερότητας εκφράζεται συχνά η πεποίθηση ότι το σχολείο, μέσω 
μίας αντιρατσιστικής αγωγής που συμπληρώνεται από μία δημοκρατική αγωγή 
του πολίτη, μπορεί να διδάξει στους μαθητές να σέβονται ο ένας τον άλλον παρά 
τη διαφορετικότητά τους και να συνυπάρχουν αρμονικά μέσα στην κοινωνία.19

Όσον αφορά την εκπαίδευση των πολιτισμικά διαφοροποιημένων ομάδων, είναι 
γεγονός ότι τα παιδιά αλλοδαπών, προσφύγων και παλιννοστούντων χρειάζονται 
στην πλειοψηφία τους εξειδικευμένη ενίσχυση στο σχολείο της χώρας υποδοχής. 
Στην περίπτωση των μαθητών αυτών, το σχολείο οφείλει να αναπτύξει με τη σει-
ρά του ορισμένες τροποποιήσεις και προσθήκες στον τρόπο διδασκαλίας, όπως:
• εξατομικευμένη διδασκαλία, η οποία θα πρέπει να αξιολογείται συστηματικά, 

για να αντιστοιχεί στον κεντρικό κορμό της διδασκαλίας και να μην απομο-
νώνει μαθησιακά τον μαθητή, 

• χρήση θεμάτων για διδασκαλία που να γίνονται κατανοητά από όλους τους 
μαθητές και 

• εργασία σε ομάδες, για να διαμορφωθούν συνθήκες ουσιαστικής αλληλεπί-
δρασης και συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές.20 

2.1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού λαμβάνει εκτός από γνωστικές διαστάσεις και διαστά-
σεις που αφορούν τη συναισθηματική, ηθική και κοινωνική πλευρά των μαθητών. 
Καθημερινά, προσπαθεί να δώσει λύση σε διλήμματα και καταστάσεις, λαμβάνοντας 
υπόψη του το θεσμικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διδάσκει. Επιπλέον, ο 
εκπαιδευτικός προσπαθεί να προετοιμάσει κατάλληλα τους μαθητές, ώστε να έχουν 
κριτική αντιμετώπιση απέναντι στη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας, να τους μάθει 
να τη χρησιμοποιούν σωστά, να τους πληροφορήσει και να τους προετοιμάσει για 
τον ενήλικο εαυτό τους, οπότε θα είναι εργαζόμενα μέλη της κοινωνίας.21 Επιπλέον, 
οφείλει να αποβάλει από τους μαθητές κάθε ίχνος ρατσισμού και προκαταλήψεων, 
να τους μάθει να σέβονται τους συνανθρώπους τους ανεξαρτήτως εθνικότητας και 
φύλου, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να τους διδάξει την αξία της μητρικής γλώσσας 
και του πολιτισμού, ώστε να μην αλλοτριωθούν εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης.22

19. Ε. Α. Γκότοβος (2002). Εκπαίδευση και ετερότητα. Ζητήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. 
Αθήνα, Μεταίχμιο. 
20. Γ. Μάρκου και Χ. Παρθένης (2011). Διαπολιτισμική εκπαίδευση: θεωρία και πράξη. Αθήνα, ΕΚΠΑ. 
21. Ν. Θ. Ντούσκας (2005). Ευνοϊκές συνθήκες για τη σχολική μάθηση. Πρέβεζα, Ιδιωτική Έκθεση.
22. Μ. Κασούτας (2007). Ο στοχαστικοκριτικός εκπαιδευτικός ως αντισταθμιστικός παράγοντας ενός σχολείου 
ίσου για παιδιά άνισα. Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευ-
σης (ΕΛΛΙΕΠΕΚ), 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Σχολείο ίσο για παιδιά άνισα». Αθήνα, 4-6 Μαΐου.
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Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός πρέπει να διδάσκει στους μαθητές τις αρχές της 
δημοκρατίας και του πλουραλισμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η αντιμετώ πιση 
της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, η οποία αποτελεί πραγματικότητα στις μέρες 
μας, καθώς και η συμβίωση μέσα σε αυτή, να προωθηθεί η αναγνώριση των πολι-
τισμικών ιδιαιτεροτήτων των διάφορων λαών και να διαμορφωθεί ένα κοινωνικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο τα άτομα μπορούν να συνυπάρχουν και να αποδέχονται 
με ευρύτερη ανεκτικότητα κάθε πολιτισμική διαφοροποίηση.23 Ο δάσκαλος, για 
να εκπληρώσει τον ρόλο του, θα πρέπει να δημιουργήσει ολοκληρωμένες προ-
σωπικότητες, καθώς η διαπολιτισμική εκπαίδευση διέπεται από αρχές όπως η 
αλληλεπίδραση, η αμοιβαιότητα, η αλληλεγγύη, η συνεργασία, η αναγνώριση 
και η αποδοχή των ατόμων και των ομάδων, ο τρόπος που ζουν και οι διαφο-
ρές τους.24 Άρα, για να φανεί αντάξιος των σύγχρονων προσδοκιών, θα πρέπει 
να δημιουργήσει ολοκληρωμένους πολίτες και όχι απλώς άτομα με γνώσεις.25

Γίνεται, επομένως, κατανοητό ότι ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών, με στόχο να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς ικανούς μέσω της από-
κτησης γνώσεων και δεξιοτήτων να παρεμβαίνουν και να βοηθούν τους μαθητές τους 
να μειώσουν τις προκαταλήψεις τους, θα πρέπει να περιλαμβάνει εμπειρίες αλλη-
λεγγύης και αντίστοιχα μια διαπολιτισμική αγωγή που θα τους επιτρέψει να συμ-
μετέχουν σε προσπάθειες τέτοιες, ώστε να αναπτύξουν όλοι οι μαθητές θετικότερες 
στάσεις και συμπεριφορές έναντι των άλλων πολιτισμικών ομάδων26 (Μάρκου, 1996).
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Περίληψη

Η απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι ο 
ασφαλής τρόπος για να μπορέσουμε να κατανοή-
σουμε όλους τους κανόνες της επικοινωνίας. Η 
απόκτηση τέτοιων δεξιοτήτων μάς επιτρέπει να 
χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τις τεχνικές της 
επικοινωνίας στον πραγματικό αλλά και στον εικο-
νικό (ψηφιακό) κόσμο. Η εργασία αυτή παρουσιάζει 
δεδομένα, μέσω της επαναλαμβανόμενης χρήσης των 
οιονεί πειραμάτων σε Κύπρο και Ελλάδα, τα οποία 
συμβάλλουν κυρίως στην ποιότητα της εκπαίδευ-
σης, και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
Το πλαίσιο στο οποίο επικεντρώνεται είναι η χρή-
ση των οπτικοακουστικών μέσων και του οπτικοακουστικού περιεχομένου ως 
εργαλείου για μια αποτελεσματική διδασκαλία. Πρωταρχικός στόχος της έρευνας 
αυτής ήταν πρωτίστως οι συμμετέχοντες στο δείγμα να κατανοήσουν επικοινω-
νιακές έννοιες και δευτερευόντως να αποκτήσουν δεξιότητες αποτελεσματικής 
διαπροσωπικής και ομαδικής επικοινωνίας.
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Abstract

Improving communication skills improves the 
chances for success of people to respond to 
your communication in the way that you want. 
Effective communication skills allow us to develop 
influential techniques in real and virtual (digital) 
world. This study aims to explore and assess the 
various implementations of audiovisual media 
and audiovisual content as the educational 
techniques and tools in education. Specifically, the 
research focuses in adult education utilizing quasi-
experiments method from Cyprus and Greece to 
acquire effective interpersonal communication skills. The results are presented 
in a dual level; initially contributes to communicate effectively which deal 
with group communication, and also the quality of education.

1. Εισαγωγή

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες μας επιτρέπουν κυρίως να κατανοήσουμε αρτιότε-
ρα την επικοινωνία του εαυτού μας με τους/τις άλλους/ες γύρω μας (Νικολάου, 
2014: 1.544). Επιπλέον, μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε και τις οποιεσδήποτε 
διαφορές ή συγκρούσεις μπορεί να υπάρχουν μεταξύ μας ή και με τους/τις γύρω 
μας (Νικολάου, 2019α), και, τέλος, να χρησιμοποιούμε με αποτελεσματικότητα τις 
τεχνικές της επικοινωνίας στον πραγματικό και εικονικό (ψηφιακό) κόσμο στις 
κοινωνικές μας σχέσεις (Νικολάου και Καλλίρης, 2020).

Στις μέρες μας, η μάθηση πραγματοποιείται αποτελεσματικά από τα και μέσω 
των οπτικοακουστικών μέσων και του οπτικοακουστικού περιεχομένου (Nicolaou 
et al., 2019), προκειμένου να έχουμε μια σωστή και εποικοδομητική επικοινω-
νία, καθώς και μια αποτελεσματικότερη διαπροσωπική και ομαδική επικοινωνία 
μέσω επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Η διαπροσωπική επικοινωνία είναι ουσιαστικά 
η επικοινωνία με τους/τις άλλους/ες, η οποία ξεκινάει ουσιαστικά από τότε που 
είμαστε βρέφη, αφού και τα βρέφη αντιλαμβάνονται το περιβάλλον και οι αντι-
δράσεις τους δεν είναι τυχαίες ή χαοτικές, αλλά έχουν ανάγκες, ενδιαφέρονται 
και επιχειρούν να τις ικανοποιήσουν (Μπακιρτζής, 2006: 85-87).

Τα δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας συλλέχθηκαν μέσω της πειραματι-
κής μεθόδου από το 2014 έως το 2020, υπό τη μορφή διαδραστικής εκπαιδευ-
τικής επιμόρφωσης, με τη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων και του οπτικο-

Keywords
communication, 
effective 
communication, 
non-verbal 
communication, 
audiovisual media, 
audiovisual content
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ακουστικού περιεχομένου, με δείγμα από Κύπρο και Ελλάδα. Στη βιβλιογραφία, 
η μέθοδος αυτή αναφέρεται ως η επαναλαμβανόμενη χρήση των οιονεί πειρα-
μάτων (Σιάρδος, 2005: 139-141). Τα δεδομένα της εργασίας συμβάλλουν στην 
ποιότητα της εκπαίδευσης, και κυρίως στην εκπαίδευση ενηλίκων, με στόχο τη 
χρήση των οπτικοακουστικών μέσων και του οπτικοακουστικού περιεχομένου 
ως εργαλείου στη διδασκαλία.

2. Εννοιολογική αποσαφήνιση

2.1. Επικοινωνία

Επικοινωνώ, άρα υπάρχω ή υπάρχω, άρα επικοινωνώ; Είναι μια ερώτηση η 
οποία, θέλοντας και μη, θα είναι πάντα καίρια. Η μελέτη της επικοινωνίας είναι 
ιδιάζουσα και μας προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσουμε να χρησι-
μοποιήσουμε αποτελεσματικά, καθώς και με φειδώ τις τεχνικές της. Είναι επίσης 
οι προσπάθειες και οι ενέργειές μας για τη βελτίωση των διαπροσωπικών (διαν-
θρώπινων) σχέσεων (interaction) (ή σχέσεων αλληλεπίδρασης) (Καζάζη, 2008: 
43-45) μέσω συμβόλων, κανόνων, λεκτικών και κυρίως μη λεκτικών κωδίκων 
(μη λεκτική επικοινωνία) (Νικολάου, 2014: 1.545), ως εξωλεκτική επικοινωνία.

Η εξωλεκτική επικοινωνία αναφέρεται συνήθως στις χειρονομίες, στις κινή-
σεις του σώματος, των ματιών, καθώς και στην ποιότητα της φωνής (ύφος και 
τόνος) (Καζάζη, 2008: 221-222). Η εξωλεκτική επικοινωνία θεωρείται καίρια 
και καταλαβαίνουμε τη σπουδαιότητά της, αν αναλογιστεί κανείς ότι το «ολικό 
νόημα» σε μια επικοινωνιακή συνάντηση δυο ή και περισσότερων ατόμων μετα-
φέρεται μόνο κατά το 1/3 σχεδόν μέσω του λεκτικού διαύλου και κατά τα 2/3 
μέσω του μη λεκτικού (Birdwhistell, 2016: 203-220). Επίσης, στο πλαίσιο μιας 
διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, η επικοινωνία επιτυγχάνεται πάνω από το 90% 
(Wainwright, 1992) (συνήθως οριοθετείται σε 94%) μέσω εξωλεκτικής επικοι-
νωνίας (Παπαδάκη-Μηχαηλίδη, 2012: 15-18), αποδεικνύοντας πόσο σημαντικό 
ρόλο διαδραματίζει, αφού δρα ως επί το πλείστον ασυνείδητα και μη δομημένα.

2.2. Οπτικοακουστικά μέσα και οπτικοακουστικό περιεχόμενο

Τα οπτικοακουστικά μέσα και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, αν και παίζουν 
σημαντικό ρόλο για την επιτυχία μιας διδασκαλίας (Nicolaou et al., 2019· Νικο-
λάου, 2019γ), κατηγορούνται αρκετά συχνά ότι ενθαρρύνουν μια παθητική και 
μονόδρομη επικοινωνία (Κανάκης, 1999: 19-20). Η συμβολή τους στην εκπαίδευ-
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ση, και πρωτίστως στην εκπαίδευση ενηλίκων (Νικολάου, 2019β, 2018), χαρα-
κτηρίζεται αναγκαία (Κορωναίου, 2001: 33-46), αφού βοηθάει τους εκπαιδευο-
μένους να μάθουν (Nicolaou et al., 2019· Νικολάου, 2019γ), χωρίς να έχουμε 
οποιοδήποτε πρόβλημα σε ό,τι αφορά το μαθησιακό τους στυλ (Νικολάου, 2015).

Για να αποδεχθούν τα παραπάνω, θα πρέπει η διδασκαλία και η διδακτική 
των οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία να στηρίζεται στην 
κριτική ανάλυση και συζήτηση των μεταδιδόμενων μηνυμάτων (Νικολάου, 2017, 
2015), καθώς και στην αυτενεργό δράση των εκπαιδευομένων (Κανάκης, 1999: 
19-20). Έτσι, τα οπτικοακουστικά μέσα θα ξεφύγουν από την έμμεση και μονό-
δρομη επικοινωνία, η οποία τα χαρακτηρίζει, και θα μπορούν να αξιοποιηθούν 
κατάλληλα ως μια πολύπλοκη, άμεση διαπροσωπική και ομαδική επικοινωνία.

3. Μεθοδολογία

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παροχή δεδομένων, τα οποία θα συμβάλ-
λουν στην ποιότητα της εκπαίδευσης, και κυρίως στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
Ως εκ τούτου, το δείγμα της έρευνας ήταν το ένα και το αυτό και αποτελείτο από 
ενήλικα άτομα (18 ετών και άνω). Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας, λοιπόν, 
αποτελείτο από 351 ενήλικα άτομα, 259 άτομα από την Κύπρο (ποσοστό 74%) 
και 92 άτομα από την Ελλάδα (ποσοστό 26%). 

Η συγκεκριμένη έρευνα είχε ξεκινήσει το 2014 και ολοκληρώθηκε στα μέσα 
του 2020, μέσω της επαναλαμβανόμενης χρήσης των οιονεί πειραμάτων (Σιάρ-
δος, 2005: 139-141) σε Κύπρο και Ελλάδα. Στόχοι της έρευνας ήταν το δείγμα (α) 
να κατανοήσει συγκεκριμένες έννοιες (κυρίως τη σημασία της μη λεκτικής επι-
κοινωνίας) και (β) να αποκτήσει δεξιότητες αποτελεσματικής διαπροσωπικής και 
ομαδικής επικοινωνίας. Επίσης, η εργασία αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
έρευνας, η οποία διερευνά, μέσω του πολυεπιστημονικού επιπέδου, το τρίπτυχο 
Μέσα Επικοινωνίας, Οπτικοακουστικό Περιεχόμενο και Εκπαίδευση, καθώς και 
τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
(σε Ελλάδα και Κύπρο), που ξεκίνησε το 2016 ως δευτερογενής έρευνα με δευτε-
ρογενή ανάλυση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνει την πρωτογενή 
(υπο)έρευνα (της αναφερόμενης έρευνας) με δείγμα ενήλικους εκπαιδευτές ενη-
λίκων (18 ετών και άνω) από Ελλάδα και Κύπρο, η οποία ξεκίνησε το 2019, με 
κύριο στόχο τον έλεγχο της (νέας) θεωρίας των Οπτικοακουστικών Μέσων στην 
Εκπαίδευση (Nicolaou et al., 2019), και κυρίως στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η 
εργασία αυτή, λοιπόν, είναι συγχρόνως μια πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα, 
ενώ τα δεδομένα της είναι πρωτογενή ή και δευτερογενή ταυτόχρονα, τα οποία 
συλλέχθηκαν μέσω δεκαεπτά (17) πειραμάτων.
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Το πείραμα σε όλες τις περιπτώσεις ήταν υπό τη μορφή διαδραστικής εκπαι-
δευτικής επιμόρφωσης (σεμινάριο) βάσει σχεδίου μαθήματος, που καταρτίστη-
κε (Νικολάου, 2014: 1.544-1.546) με ίδιο θέμα (μη λεκτική επικοινωνία), ίδια 
διαδικασία (μεθοδολογία διδασκαλίας: διαφοροποιημένη διδασκαλία), ίδιο εξο-
πλισμό (διδακτικά μέσα: ηλεκτρονικός υπολογιστής, προβολικό/προβαλλόμενο 
οπτικό υλικό, βιντεοπροβολή/βίντεο, ηχεία/ήχος, πίνακας/μαρκαδόρος) και ίδια 
διάρκεια χρόνου (90 λεπτά). Όλα τα πειράματα είχαν διεξαχθεί σε διαφορετικούς 
χώρους, διαφορετικές ώρες και διαφορετικές χρονικές περιόδους. Μετά την ολο-
κλήρωση κάθε προγράμματος, θα δινόταν στους συμμετέχοντες η απαραίτητη, 
όχι μόνο θεωρητική, αλλά κυρίως πρακτική γνώση σε σχέση με τη μη λεκτική 
επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν απο-
τελεσματικά τις τεχνικές που συνθέτουν το πλούσιο φάσμα της επικοινωνίας 
(Νικολάου, 2014, 2019α). 

Η συλλογή δεδομένων έγινε μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου γραπτού ερω-
τηματολογίου (έντυπο αξιολόγησης) με ποσοτική και ποιοτική μορφή, το οποίο 
διοχετεύθηκε στους συμμετέχοντες/ερευνώμενους μετά την ολοκλήρωση του 
σεμιναρίου (πείραμα). Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ερωτηματολόγιο που 
χρησιμοποιήθηκε για την (υπο)έρευνα συμπεριλάμβανε επιπλέον ερωτήσεις, γιατί 
πέρα από τον κύριο στόχο, ο οποίος έχει αναφερθεί πιο πάνω, διερευνά επίσης το 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο και τα οπτικοακουστικά μέσα ως «μέσο» στα πλαίσια 
της χωρο-υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και το κατά πόσο, αντίστοιχα, η χρήση 
τους βοηθάει για την καλύτερη, ή αλλάζει τη σωματική/ψυχολογική κατάσταση 
(επίπεδο κούρασης/κόπωσης) των ερευνώμενων/συμμετεχόντων.

Τα δεδομένα, λοιπόν, που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη εργασία επι-
λέχθηκαν βάσει των κοινών ερωτήσεων από τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια, και 
συγκεκριμένα τέθηκαν 6 ερωτήσεις, οι οποίες είχαν άμεση συσχέτιση με τον 
σκοπό και τον στόχο της συγκεκριμένης εργασίας. Οι ερωτήσεις ήταν σε πεντά-
βαθμη κλίμακα και αφορούσαν τον βαθμό ικανοποίησης για τις «προσδοκίες», 
την «οργάνωση», τις «εισηγήσεις» (αν ήταν ενδιαφέρουσες), τα «θέματα ανάπτυ-
ξης», τις «γνώσεις» που αποκτήθηκαν (διερεύνηση θεωρητικού υποβάθρου) και 
το «εκπαιδευτικό υλικό» (διδακτικά μέσα) που χρησιμοποιήθηκε.

Η μελέτη και ανάλυση των δεδομένων έγινε μέσω της εξειδικευμένης διαδι-
κτυακής πλατφόρμας Survs.com. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε δυο (2) 
πίνακες: (α) πίνακας με πεντάβαθμη κλίμακα (μεταβλητές και στρογγυλεμένα 
ποσοστά) και μέσους όρους (ΜΟ) και (β) πίνακας διπλής εισόδου με πεντάβαθμη 
κλίμακα (μεταβλητές και ποσοστά αναγωγής). 
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4. Αποτελέσματα της έρευνας

Οι ομαδοποιημένες απαντήσεις του δείγματος ως προς τον βαθμό ικανοποίησης 
κυμάνθηκαν κυρίως στις επιλογές της πεντάβαθμης κλίμακας από 3 έως 5 («Αρκε-
τά» έως «Πάρα Πολύ»), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ΜΟ είναι οι «Προσδοκίες» που 
είχαν (ΜΟ 4,33/5) και το χαμηλότερο ποσοστό είναι για τις «Γνώσεις» που απέκτη-
σαν (διεύρυνση θεωρητικού υπόβαθρου) ως προς το θέμα (ΜΟ 4,17/5) (Πίνακας 1), 
κάτι που είναι καθαρά υποκειμενικό για το κάθε άτομο (Nordtug, 2007: 161-184). 
Επίσης, το δεύτερο υψηλό ποσοστό βάσει ΜΟ ως προς τον βαθμό ικανοποίησης 
είναι οι «Εισηγήσεις» με ΜΟ 4,35/5, ενώ τρίτο με πολύ λίγη διαφορά τα «Διδακτι-
κά μέσα» τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο σεμινάριο, με ΜΟ 4,33/5. Αξιοσημείωτο 
ενδιαφέρον που προκύπτει από την ανάλυση είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό επί 
τοις εκατό είναι το ποσοστό 48% (163 άτομα) στην επιλογή 5 («Πάρα Πολύ») της 
πεντάβαθμης κλίμακας στις «Προσδοκίες» και τα «Διδακτικά μέσα» (Πίνακας 1).

Πίνακας 1.

Βαθμός ικανοποίησης Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Μέσος Όρος

Προσδοκίες – 5  1% 28  8% 150  43% 163  48% 4,37

Οργάνωση – 5  1% 28  8% 175  50% 143  41% 4,30

Ενδιαφέρουσες ειση
γήσεις

– 5  1% 33  9% 147  42% 166  47% 4,35

Θέματα ανάπτυξης – 2  1% 29  8% 196  56% 124  35% 4,26

Γνώσεις – 10  3% 55  16% 150  43% 136  39% 4,17

Διδακτικά μέσα – 7  2% 38  11% 138  39% 168 48% 4,33

Από την αναγωγή των ποσοστών (Πίνακας 2) βλέπουμε ότι οι απαντήσεις του 
δείγματος από την Κύπρο είναι πιο θελκτικές στην πεντάβαθμη κλίμακα σε σχέση 
με τις απαντήσεις του δείγματος από την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, οι απαντήσεις 
του δείγματος από την Κύπρο είναι περισσότερες στην επιλογή 5 («Πάρα Πολύ») 
της πεντάβαθμης κλίμακας, ενώ οι απαντήσεις του δείγματος από την Ελλάδα 
στην επιλογή 4 («Πολύ») της πεντάβαθμης κλίμακας (Πίνακας 2). 

Τα πιο κοντινά ποσοστά επί τοις εκατό μεταξύ του δείγματος από την Κύπρο 
και εκείνου από την Ελλάδα σε σχέση με τον βαθμό ικανοποίησης στις επιλογές 
της πεντάβαθμης κλίμακας από 3 έως 5 («Αρκετά» έως «Πάρα Πολύ») είναι για 
(α) τις «Εισηγήσεις» στην επιλογή 3 («Αρκετά»), με ποσοστό 9,7% από Κύπρο και 
ποσοστό 9,8% από Ελλάδα, (β) τα «Θέματα ανάπτυξης» στην επιλογή 4 («Πολύ»), 
με ποσοστό 55,2% από την Κύπρο και ποσοστό 57,6% από την Ελλάδα, και τέλος 
(γ) τα «Διδακτικά μέσα» στην επιλογή 5 («Πάρα Πολύ»), με ποσοστό 47,5% από 
Κύπρο και ποσοστό 48,9% από Ελλάδα (Πίνακας 2).
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Πίνακας 2.

Χώρες Βαθμός ικανοποίησης Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ

ΚΥΠΡΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑ

Προσδοκίες –
2  0,8%
3  3,3%

18  6,9%
10  10,9%

102  39,4%
49  53,3%

137  52,9%
30  32,6%

ΚΥΠΡΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑ

Οργάνωση –
4  1,5%
3  3,3%

17  6,6%
10  10,9%

119  45,9%
55  59,8%

119  45,9%
24  26,1%

ΚΥΠΡΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑ

Ενδιαφέρουσες ειση
γήσεις

–
2  0,8%
3  3,5%

25  9,7%
9  9,8%

97  37,5%
49  52,2%

135  52,1%
32  34,8%

ΚΥΠΡΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑ

Θέματα ανάπτυξης – 2  0,8%
19  7,3%

10  10,9%
143  55,2%
53  57,6%

95  36,7%
29  31,5%

ΚΥΠΡΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑ

Γνώσεις –
4  1,5%
6  6,5%

38  14,7%
17  18,5%

106  40,9%
44  47,8%

111  42,9%
25  27,2%

ΚΥΠΡΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑ

Διδακτικά μέσα –
7  2,7%
1  1,1%

21  8,1%
17  18,5%

108  41,7%
29  31,5%

123  47,5%
45  48,9%

5. Συμπεράσματα

Η εργασία αυτή παρουσιάζει δεδομένα με την επαναλαμβανόμενη χρήση των οιονεί 
πειραμάτων από Κύπρο και Ελλάδα, τα οποία συμβάλλουν κυρίως στην ποιότητα 
της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ως εκ τούτου, το 
δείγμα της έρευνας ήταν το ένα και το αυτό και αποτελείτο από ενήλικα άτομα 
(18 ετών και άνω). Τα αποτελέσματά της, δυστυχώς, δεν μπορούν να επιτρέψουν 
τη γενίκευσή τους έναντι του πληθυσμού, λόγω της μεθοδολογίας, αλλά και της 
μεθόδου δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε. Επίσης, δεν μπορούν να γενικευ-
τούν και λόγω της μη συμπερίληψης δημογραφικών στοιχείων, όπως φύλο, ομα-
δοποιημένες ηλικιακές ομάδες κ.λπ., τα οποία δεν ήταν υποκείμενα της εργασίας 
αυτής. Επιπλέον, λόγω των υποκειμένων της εργασίας, καθώς και της μεθόδου 
δειγματοληψίας, υπάρχει και άνιση κατανομή του δείγματος ανά χώρα, και έτσι, για 
καλύτερη μελέτη των δεδομένων κατά την ταξινόμηση και την παρουσίαση έγινε 
αναγωγή των ποσοστών επί τοις εκατό για να υπάρξει ένα αρτιότερο αποτέλεσμα.

Με βάση τα αποτελέσματα, βλέπουμε ότι οι στόχοι της εργασίας αυτής έχουν 
επιτευχθεί. Επίσης, η χρήση των συγκεκριμένων οπτικοακουστικών μέσων και 
του συγκεκριμένου οπτικοακουστικού περιεχομένου στο σεμινάριο ως διδακτικών 
μέσων (εργαλείων), βάσει του σχεδίου μαθήματος, ήταν η καταλληλότερη, καθώς 
και οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ως μεθοδολογία διδασκαλίας 
(Νικολάου, 2019γ, 2015). Τα συγκεκριμένα οπτικοακουστικά μέσα και η μεθοδο-
λογία διδασκαλίας συμπεριλαμβάνονται στη (νέα) θεωρία των Οπτικοακουστικών 
Μέσων στην Εκπαίδευση (Nicolaou et al., 2019). Εκ του ασφαλούς, μπορούμε να 
πούμε ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης θεωρίας θεωρείται η καταλληλότερη. Η 
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χρήση των οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία χαρακτηρί-
ζεται ως αναγκαία, ενώ η χρυσή τομή, ως προς τις εκπαιδευτικές τεχνικές και τα 
μέσα που μπορούν να εφαρμοστούν, βρίσκεται στην παιδαγωγική και διδακτική 
χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ η επιλογή των εκπαιδευτικών 
τεχνικών και μέσων εναπόκειται πάντα στη δυνατότητα του κάθε εκπαιδευτικού 
(Nicolaou et al., 2019).

Συμπερασματικά, αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η απόκτηση 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων, και πιο συγκεκριμένα η μελέτη της μη λεκτικής 
επικοινωνίας, είναι καίρια (Νικολάου, 2019α, 2014), όπως και η χρήση των οπτι-
κοακουστικών μέσων και του οπτικοακουστικού περιεχομένου στην εκπαίδευση 
γενικότερα (Nicolaou et al., 2019· Νικολάου, 2019β, 2019γ). Επίσης, η λειτουργία, 
η χρησιμότητα και η γνώση για τη μη λεκτική επικοινωνία μέσα στην εκπαίδευ-
ση είναι απαραίτητη (Νικολάου, 2014: 1.544-1.546), τόσο στον πραγματικό όσο 
και στον εικονικό (ψηφιακό) κόσμο, για να επικοινωνούμε καλύτερα (Νικολάου 
και Καλλίρης, 2020) και χωρίς συγκρούσεις (Νικολάου, 2019α).
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Περίληψη

Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των 
παραγόντων οργάνωσης και λειτουργίας της διεπαγ-
γελματικής θεραπευτικής ομάδας προσωπικού σε 
μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης χρονίων 
ψυχικά ασθενών. Το δείγμα της παρούσας μελέτης 
αποτελείται από εκατόν δεκατέσσερις (114) επαγ-
γελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι εργάζονταν σε 
μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για χρονί-
ους ψυχικά ασθενείς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της μελέτης αυτής, τα μέλη της διεπαγγελματικής 
θεραπευτικής ομάδας του προσωπικού δηλώνουν ότι 
συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφά-
σεων, αλλά αισθάνονται κουρασμένοι ή ανήμποροι 
να συνεργαστούν με τα υπόλοιπα μέλη της διεπαγγελματικής ομάδας του προσω-
πικού. Το κυρίαρχο συναίσθημα που νιώθουν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας για 
τους χρονίους ψυχικά ασθενείς είναι κυρίως η λύπη. Επιπλέον, οι επαγγελματίες 
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ψυχικής υγείας θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση μίας 
δυσλειτουργίας, σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της διεπαγγελματικής ομά-
δας προσωπικού, την ύπαρξη κατάλληλης εσωτερικής και εξωτερικής εποπτείας.

Abstract

The aim of this study was to investigate the factors 
of the operation of the interprofessional treatment 
group of staff in psychosocial rehabilitation units 
for chronic mentally ill patients. The sample of 
the present study consisted of one hundred and 
fourteen (114) mental health professionals who 
worked in psychosocial rehabilitation units for 
chronic mental patients. According to the results 
of this study, the members of the interprofessional 
staff of the staff, state that they actively participate 
in the decision-making process, but feel tired or 
unable to work with the other members of the interdisciplinary team of staff. 
The predominant feeling that mental health professionals feel for chronic 
mentally ill people is mainly sadness. Also, mental health professionals 
consider the existence of appropriate internal and external supervision to be 
a necessary condition for the proper treatment of a malfunction, in matters 
of organization and operation of the inter-professional staff group.

1. Εισαγωγή

Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση είναι μια διαδικασία, με την οποία παρέχονται 
οι δυνατότητες στα άτομα με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση με δευτε-
ρογενείς ψυχικές διαταραχές να επιτύχουν ένα όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο 
ανεξάρτητης λειτουργίας τους στο πλαίσιο της κοινότητας. Στην αποκαταστασια-
κή ψυχοκοινωνική παρέμβαση το ζητούμενο είναι σύνθετο, καθώς εμπλέκονται 
πολλά και διαφορετικά επίπεδα, που κάποια από αυτά σχετίζονται με τον ίδιο 
τον ψυχικά πάσχοντα, ενώ κάποια άλλα με το περιβάλλον στο οποίο δραστη-
ριοποιείται. Με δεδομένο την πολυσυνθετότητα των στόχων και των μεθόδων, 
καθώς και το πολυεπίπεδο των παρεμβάσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν, 
προκύπτει η αναγκαιότητα για την τήρηση ορθών πρακτικών, στους άξονες που 
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mental health 
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operational, chronic 
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ορίζουν τον πολυδιάστατο χώρο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Δαμίγος, 
2003· Κονταξάκης Β., 2004).

Ο αριθμός των εργαζομένων στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, 
προσδιορίζεται από τον/την επιστημονικά υπεύθυνο/η, ανάλογα με τη χρονική 
φάση της λειτουργίας τους, τον βαθμό υποστήριξης και τη λειτουργικότητα των 
ατόμων που διαμένουν σε αυτά. Με ευθύνη του/της επιστημονικά υπεύθυνου/ης, 
διασφαλίζεται ότι οι ρόλοι των εργαζομένων, εκτός των καθηκόντων που απορρέ-
ουν από την ειδικότητά τους, συνδυάζονται και προσαρμόζονται στους αποκατα-
στασιακούς στόχους, καθώς και στον χρόνο απασχόλησης (μερική ή πλήρης) στη 
Moνάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή στο Πρόγραμμα Προστατευμένου 
Διαμερίσματος (Παπαγεωργίου, 2001· Παρίτσης, 2005).

Η Διεπαγγελματική Θεραπευτική Ομάδα ορίζεται με απόφαση του διοικούντος 
οργάνου του φορέα στον οποίο ανήκει η μονάδα, μετά από εισήγηση του/της επι-
στημονικά υπεύθυνου/ης. Η σύνθεση του προσωπικού που απαρτίζει τη Θεραπευ-
τική Ομάδα περιλαμβάνει ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτές, 
επισκέπτες υγείας, εργοθεραπευτές και διοικητικούς υπαλλήλους. Η ομάδα δύναται 
να πλαισιώνεται και με άλλες ειδικότητες κατά περίπτωση ή ανάλογα με το επιτε-
λούμενο έργο, μετά από εισήγηση του/της επιστημονικά υπεύθυνου/ης. Έργο της 
Ομάδας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των ενεργειών για την επίτευξη 
των στόχων της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Βασική αρχή λειτουργίας της 
Διεπαγγελματικής Θεραπευτικής Ομάδας είναι η αμοιβαία, ισότιμη συνεργασία, 
με σκοπό τη συμβολή της κάθε ειδικότητας στη σύνθεση του πολύπλευρου έργου 
της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Δαμίγος, 2003· Μαδιανός, 2005).

2. Ερευνητικό μέρος

Ο γενικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της οργάνωσης και 
λειτουργίας της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού σε μονάδες αποκατάστα-
σης χρονίων ψυχικά ασθενών. Ειδικότερα, μελετήθηκε η δομή, η οργάνωση και 
η λειτουργία της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού και το πώς αισθάνονται, 
συμπεριφέρονται και δραστηριοποιούνται τα μέλη αυτής έναντι των υπόλοιπων 
μελών της ομάδας, καθώς και το πώς αυτοί οι προσδιοριστικοί παράγοντες συμ-
βάλλουν στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθενών.

Οι ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες λειτούργησαν ως πυλώνες της ερευνη-
τικής διαδικασίας, είναι οι εξής:
• Η δομή και η οργάνωση των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς 

και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας αποτελούν προσδιοριστικούς παράγο-
ντες για τη διαμόρφωση του θεραπευτικού περιβάλλοντος (Deegan, 2000).
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• Οι δυσκολίες που προκύπτουν στην ομάδα προσωπικού προέρχονται από 
επαγγελματίες που είχαν αρνητική στάση προς τους μακροχρόνιους ασθενείς, 
καθώς η στάση αυτή είχε αντανάκλαση στο ίδιο το προσωπικό και στα συστή-
ματα αποκατάστασης χρονίων ψυχικά ασθενών (Foley, 2010).

• Όταν το προσωπικό θεωρεί ότι παίρνει μέρος στη λήψη αποφάσεων, κρατά 
θετική στάση όσον αφορά την εξέλιξη των ασθενών και αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα να εκδηλώνει υψηλά επίπεδα θετικών αλληλεπιδράσεων με τους ασθε-
νείς (Hanlon, 2015· Shafer, 2016).

• Το εκφραζόμενο συναίσθημα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και η ψυχο-
κοινωνική αποκατάσταση των ασθενών χαρακτηρίζονται από μία αμφίδρομη 
διαδικασία (Moore, 1998· VanHumbeeck, 2003).

• Οι επαγγελματίες που κατέχουν μεγαλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης, επιμόρφω-
σης και εξειδίκευσης έχουν καλύτερο τρόπο επικοινωνίας με τους υπόλοιπους 
επαγγελματίες, καθώς και με τους ασθενείς (Garety, 1993).

3. Η μεθοδολογία της έρευνας 

Η μέθοδος της έρευνας είναι η συνολική προσέγγιση που επιλέγεται και ακο-
λουθείται για τη διερεύνηση, την ανάλυση και την οργάνωση ενός θέματος· στη 
συγκεκριμένη μελέτη είναι περιγραφική (Cohen, 1994).

Η συνολική διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας ήταν έξι μήνες. Με βάση τη 
μέθοδο της επισκόπησης, η ερευνητική διαδικασία διχοτομήθηκε σε δύο φάσεις, την 
προκαταρκτική και τη διεξαγωγή της έρευνας. Κατά την προκαταρκτική φάση της 
ερευνητικής διαδικασίας, έγινε η πρώτη επαφή μέσω τηλεφωνικής συνδιάλεξης 
με τους επιστημονικούς υπευθύνους των οικοτροφείων, ώστε να ενημερωθούν 
για την έρευνα, καθώς και να πουν εάν δέχονται να συμμετέχουν. Το επόμενο 
βήμα ήταν η πρώτη προσωπική επαφή με το προσωπικό του οικοτροφείου. Η 
προσωπική επαφή με το προσωπικό του οικοτροφείου ήταν ιδιαιτέρως διερευ-
νητική για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του οικοτροφείου. Η διαδικα-
σία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αποτελεί τη συνέχεια της προσωπικής 
επαφής με το προσωπικό. Η διαδικασία αυτή αντιμετώπισε κωλύματα και αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός 
ότι πολλά άτομα της ομάδας προσωπικού έλειπαν με άδεια, ενώ κάποιοι άλλοι 
επαγγελματίες της ομάδας προσωπικού αρνήθηκαν να συμπληρώσουν τα ερω-
τηματολόγια επικαλούμενοι είτε φόρτο εργασίας είτε προσωπικούς τους λόγους.
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4. Το δείγμα της έρευνας

Ο πληθυσμός της συγκεκριμένης έρευνας είναι οι επαγγελματίες της διεπαγγελ-
ματικής ομάδας προσωπικού που εργάζονται στις στεγαστικές μονάδες ψυχοκοι-
νωνικής αποκατάστασης (οικοτροφείο) χρονίων ψυχικά ασθενών. Το δείγμα της 
παρούσας μελέτης αφορούσε 114 επαγγελματίες που εργάζονταν σε αυτές τις 
μονάδες και επιλέχθηκε με βάση τυχαία δειγματοληψία. Συγκεκριμένα, επιλέχθη-
καν δεκαεφτά οικοτροφεία από τρεις νομούς (Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας), 
όπου συγκεντρώθηκε ο αριθμός του δείγματος. Η επιλογή του δείγματος με την 
τυχαία δειγματοληψία έγινε για τους εξής λόγους: i) Όποιο οικοτροφείο και εάν 
επιλεγόταν από οποιονδήποτε νομό δεν θα διακινδυνεύονταν η αξιοπιστία και η 
εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, ii) η προσβασιμότητα των αποτελεσμάτων και 
iii) η πολλαπλότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Η δειγματοληψία έλαβε χώρα στο σύνολο της διεπαγγελματικής ομάδας προ-
σωπικού δεκαεφτά οικοτροφείων, στα τρία αστικά κέντρα που πραγματοποιήθηκε 
η έρευνα. Δηλαδή μοιράστηκαν συνολικά εκατόν ενενήντα ερωτηματολόγια, από 
τα οποία συμπληρώθηκαν τα εκατόν δεκατέσσερα. Το δείγμα που συμπλήρωσε 
τα ερωτηματολόγια ήταν εβδομήντα δύο γυναίκες και σαράντα δύο άντρες. Η 
ηλικιακή βαθμίδα του δείγματος εκτείνεται από τα δεκαοκτώ έως και άνω των 
πενήντα. Το τελικό δείγμα των εκατό δεκατεσσάρων επαγγελματιών ήταν πιο 
συγκεκριμένα δεκαέξι ψυχίατροι, δώδεκα ψυχολόγοι, δεκατέσσερις κοινωνικοί 
λειτουργοί, έξι εργοθεραπευτές, δύο επισκέπτες υγείας, εννιά νοσηλευτές τεχνο-
λογικής εκπαίδευσης, τριάντα εννιά νοσηλευτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
δώδεκα βοηθητικά μέλη και τέσσερις τεχνίτες/εκπαιδευτές.

5. Το εργαλείο της έρευνας

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ήταν το ερωτηματολόγιο. Επι-
λέχθηκε το ερωτηματολόγιο, γιατί θεωρείται βασικό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα 
στον συνεντευκτή και τον ερωτώμενο και αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων 
σχετικά με τα προβλήματα για τα οποία ζητούνται οι πληροφορίες. Επίσης, το ερω-
τηματολόγιο μπορεί να καλύψει μόνο περιορισμένους τομείς, να χρησιμοποιηθεί 
για γεγονότα και να καλύψει απαντήσεις που δεν έχουν διφορούμενο νόημα ή 
δεν ερευνούν πολύπλοκα προβλήματα συμπεριφοράς ή γνώμης. Το ερωτηματο-
λόγιο διαμορφώθηκε έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστο και διατυπωμένο με σαφή-
νεια. Οι ερωτήσεις του ήταν ξεκάθαρες και απλά διατυπωμένες και οι οδηγίες 
συμπλήρωσής του σαφείς. Απαρτιζόταν από ερωτήματα και αποτελούνταν από 
δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος καλύφθηκαν ερωτήματα σχετικά με την ηλικία του 
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ερωτώμενου, το φύλο, την ειδικότητα και τον χρόνο εργασίας του στο οικοτροφείο. 
Το δεύτερο μέρος αφορούσε ερωτήσεις που αναφέρονταν σε κριτήρια επιλογής, 
δηλαδή σε ερωτήματα που οι απαντήσεις τους ήταν ναι ή όχι.

Σαν πρώτη φάση, λοιπόν, καθορίστηκε το αντικείμενο της έρευνας και το περιε-
χόμενό της, δηλαδή επιλέχθηκαν όλα τα επιμέρους θέματα που έπρεπε μελετη-
θούν, καθώς και ο χαρακτήρας των δεδομένων που έπρεπε να συγκεντρωθούν, 
δηλαδή οι πληροφορίες που έπρεπε να παρέχουν οι απαντήσεις του ερωτηματο-
λογίου και διεξήχθη πιλοτική μελέτη. Οι ερωτήσεις ήταν βασισμένες πάνω στη 
θεωρία μέσω της αποδελτιοποίησης που προέκυψε από την επισταμένη μελέτη 
του συγκεκριμένου θέματος της έρευνας.

6. Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1. Φύλο επαγγελματιών

• 37% Άντρες 

•  63% Γυναίκες

ΕΡΩΤΗΜΑ 2. Ηλικία επαγγελματιών

7%
50 και άνω 

•

25%
4150 •

16%
• 1830

52%
• 3140
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ΕΡΩΤΗΜΑ 3. Ειδικότητα επαγγελματιών

12%
• Ψυχίατρος/Ψυχολόγος

15%
• Κοινωνικός λειτουργός

6%
• Εργοθεραπευτής

2%
• Επισκέπτης υγείας
9%

• Νοσηλευτής ΤΕ39%
Νοσηλευτής ΔΕ •

12%
Βοηθητικό μέλος•

5%
Τεχνίτης/Εκπαιδευτής •

ΕΡΩΤΗΜΑ 4. Οικογενειακή κατάσταση

20%
• Άγαμος

3%
• Άγαμος με παιδιά

18%
• Έγγαμος

59%
Έγγαμος με παιδιά •

ΕΡΩΤΗΜΑ 5. Εργασιακή εμπειρία

16%
• έως 1 έτος

2%
• 20 και άνω

22%
• 13 έτη

25%
• 36 έτη

21%
610 έτη •

10%
1015 έτη •

4%
1520 έτη •
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ΕΡΩΤΗΜΑ 6. Ποια από τα παρακάτω ήταν τα κίνητρά σας για την επιλογή σας να εργαστείτε στο 
αντίστοιχο οικοτροφείο;

3%
• Άλλο 11%

• Οικονομικά
6%

• Κοινωνικά

31%
• Αποκατάσταση

9%
Αγάπη •

5%
Κανένα •

12%
Επιθυμία •

23%
Όλα •

ΕΡΩΤΗΜΑ 7. Πώς θα χαρακτηρίζατε την εργασία σας στο οικοτροφείο;
6%

• Μη ενδιαφέρουσα2%
Ανιαρή •

59%
Δύσκολη •

27%
• Ευχάριστη

6%
• Ικανοποιητική

ΕΡΩΤΗΜΑ 8. Υπάρχει ιεραρχική οργάνωση στη λειτουργικότητα και την οργάνωση της ομάδας 
προσωπικού του οικοτροφείου;

36%
• Ναι

64%
Όχι •
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ΕΡΩΤΗΜΑ 9. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση σας με τα υπόλοιπα μέλη της διεπαγγελματικής ομά
δας προσωπικού του οικοτροφείου;

26%
• Θετική

12%
Μάλλον αρνητική •

30%
Δεν γνωρίζω •

21%
• Μάλλον Θετική

11%
Αρνητική •

ΕΡΩΤΗΜΑ 10. Ποιος/οι από τους παρακάτω παράγοντες πιστεύετε ότι οδηγεί/οδηγούν στην κού
ραση ή αδυναμία σας να συνεργαστείτε με τα υπόλοιπα μέλη της διεπαγγελματικής ομάδας του 
προσωπικού του οικοτροφείου;

8%
• Περιβάλλον

19%
• Σχέσεις

12%
• Μη αποτελεσματικότητα

4%
• Χρόνια εργασίας

23%
Κούραση •

32%
Όλα  

τα παραπάνω •

2%
Δεν απαντώ •

ΕΡΩΤΗΜΑ 11. Συμμετέχετε ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν την οργάνωση 
της εργασίας της ομάδας προσωπικού του οικοτροφείου;

45%
• Ναι55%

Όχι •
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ΕΡΩΤΗΜΑ 12. Ποιος/οι παράγοντες πιστεύετε ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καλή οργάνωση 
της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού του οικοτροφείου;

6%
Εξειδίκευση •2%

Δεν γνωρίζω •

28%
• Οργάνωση εργασίας

7%
• Εμπειρία

24%
• Εξωτερική εποπτεία

1%
• Νοσηλευτικό προσωπικό

3%
• Εξειδικευμένο προσωπικό

2%
Προπτυχιακή εκπαίδευση •

10%
Εκπαίδευση •

3%
Οικονομικά •

14%
Εσωτερική εποπτεία •

ΕΡΩΤΗΜΑ 13. Ποιος/οι παράγοντες πιστεύετε ότι παίζουν ρόλο στην αποδοτικότητα των μελών της 
ομάδας προσωπικού του οικοτροφείου;

3%
Δεν γνωρίζω •

9%
Εκπαίδευση •

8%
• Εξειδικευμένο προσωπικό 2%

• Νοσηλευτικό προσωπικό
18%

• Οργάνωση εργασίας

3%
• Εμπειρία

21%
• Εξωτερική εποπτεία11%

Εσωτερική εποπτεία •

5%
Οικονομικά •

7%
Προπτυχιακή εκπαίδευση •

8%
Εξειδίκευση •

5%
Όλα •

ΕΡΩΤΗΜΑ 14. Συμμετέχετε στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τη θεραπεία των 
ασθενών του οικοτροφείου; 

33%
• Ναι

67%
Όχι •
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ΕΡΩΤΗΜΑ 15. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση σας με τους ασθενείς του οικοτροφείου; 

18%
Δεν γνωρίζω •

30%
Μάλλον θετική •

41%
• Θετική

8%
Μάλλον αρνητική •

3%
Αρνητική •

ΕΡΩΤΗΜΑ 16. Με ποιον/ποιους από τους παρακάτω τρόπους πιστεύετε ότι η διεπαγγελματική ομάδα 
προσωπικού του οικοτροφείου μπορεί να συμβάλει στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθενών;

1%
• Συμβουλευτική οικογένειας

8%
• Επίλυση προβλημάτων

49%
• Ολιστικότητα

11%
Όλα •

5%
Συμβουλευτική •

26%
Ενημέρωση κοινότητας •

ΕΡΩΤΗΜΑ 17. Ποιο/α από τα παρακάτω νομίζετε ότι θα μπορούσαν να είναι οι ανασταλτικοί παρά
γοντες της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ψυχικά ασθενών;

2%
Αδυναμία υπηρεσιών •

3%
• Άρνηση οικογένειας

5%
• Προκατάληψη

1%
• Στιγματισμός

6%
• Ελλιπείς δομές

16%
• Ελλιπής εξειδίκευση

34%
• Ανεπάρκεια οργάνωσης

23%
Ανεπάρκεια λειτουργίας •

3%
Οικονομικά •

1%
Ελλιπής οργάνωση και σχεδιασμός•

6%
Όλα •
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ΕΡΩΤΗΜΑ 18. Ποιος/οι παράγοντες πιστεύετε ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποδοτικότητα του 
θεραπευτικού περιβάλλοντος του οικοτροφείου;

1%
• Δεν γνωρίζω

7%
• Εξειδίκευση

0%
• Νοσηλευτικό προσωπικό

28%
• Οργάνωση

1%
• Εμπειρία

24%
• Εξωτερική εποπτεία

10%
Εκπαίδευση •

2%
Οικονομικά •

2%
Προπτυχιακή  
εκπαίδευση •

9%
Εξειδίκευση στην ψυχική υγεία •

2%
Όλα •

14%
Εσωτερική εποπτεία •

7. Συζήτηση – Συμπεράσματα της έρευνας

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας είχε ως επιστέγα-
σμα την εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων, όσον αφορά την οργάνωση και λει-
τουργία της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού σε άμεσο συσχετισμό με τη 
θεωρητική εξειδικευμένη αποδελτίωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης του 
αντικειμένου της μελέτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δείγμα, οι λόγοι για να εργαστούν σε μία μονάδα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ήταν για το 46% η προσωπική τους επιλογή, για το 
30% ήταν απόφαση της διοίκησης του αντίστοιχου γενικού νοσοκομείου της περιο-
χής και για το 25% ήταν απόφαση της διοίκησης του ψυχιατρείου της περιοχής. 

Τα κίνητρα για την επιλογή τους να εργαστούν σε οικοτροφείο ήταν για το 
31% η επαγγελματική αποκατάσταση, για το 12% η επιθυμία τους να βοηθήσουν 
τους ψυχικά ασθενείς να αποκατασταθούν, για το 11% τα οικονομικά οφέλη, για 
το 9% η αγάπη τους προς το επάγγελμα, για το 6% η κοινωνική καταξίωση, για 
το 23% όλα τα παραπάνω, για το 5% κανένα από τα παραπάνω, άλλο 3%.

Επίσης, το 59% του δείγματος χαρακτηρίζει την εργασία του στο οικοτροφείο 
ως δύσκολη, το 27% τη χαρακτηρίζει ως ευχάριστη, το 6% ως ικανοποιητική, ένα 
άλλο 6% ως μη ενδιαφέρουσα και το υπόλοιπο 2% ως ανιαρή. 

Η συναισθηματική προσφορότητα του δείγματος, όταν πληροφορήθηκε ότι θα 
εργαστεί στο αντίστοιχο οικοτροφείο, ήταν για το 28% συναισθήματα ικανοποίη-
σης, για το 24% ήταν αιτία δημιουργίας άγχους, το 16% ένιωσε χαρά, το 14% 
ένιωσε φόβο, το 11% ένιωσε αδιαφορία, το 3% ένιωσε δυσαρέσκεια και το υπό-
λοιπο 4% δηλώνει ότι δεν ένιωσε κανένα από τα παραπάνω. 
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Επίσης, το 64% του δείγματος δηλώνει ότι δεν υπάρχει ιεραρχική οργάνωση 
στη λειτουργικότητα και στην οργάνωση της ομάδας προσωπικού του οικοτρο-
φείου, ενώ το 36% δηλώνει πως υπάρχει. Όμως, το 36% που δήλωσε ότι υπάρ-
χει ιεραρχική οργάνωση στη λειτουργικότητα και στην οργάνωση της ομάδας 
προσωπικού του οικοτροφείου θεωρεί ότι αυτή η ιεραρχική οργάνωση τηρείται 
με την εξής σειρά προσωποπαγών θέσεων: πρώτα ο/η ψυχίατρος με 37%, έπε-
ται ο/η ψυχολόγος με 32%, ακολουθεί ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός με 30% και 
στην τελευταία θέση οι νοσηλευτές/τριες ΤΕ με 3%.

Ενώ τα συναισθήματα που διακατέχουν τους επαγγελματίες της διεπαγγελ-
ματικής ομάδας προσωπικού, όταν δεν τηρείται η ιεραρχική οργάνωση σε λει-
τουργικά και οργανωτικά ζητήματα της ομάδας προσωπικού του οικοτροφείου, 
είναι η αδιαφορία για το 22%, η δυσαρέσκεια για το 36%, το άγχος για το 11%, 
ο φόβος για το 11%, η λύπη για το 6%, η απελπισία για το 5%, ο πανικός για το 
3%, η αγωνία για το άλλο 3%, η ανασφάλεια για το 1%, ενώ το 2% δεν απάντη-
σε καθόλου. Τα συναισθήματα που διακατέχουν τα μέλη του δείγματος, απέναντι 
στα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού, κατά την καθημερινή συνεργασία μαζί με 
την ομάδα προσωπικού, είναι, για το 21% η αμηχανία, για το 16% είναι η ευχα-
ρίστηση, για το 12% είναι η λύπη, για το 10% είναι η δυσαρέσκεια, για το άλλο 
10% είναι η κατανόηση, για το 9% είναι χαρά, για το 11% είναι άγχος, για το 5% 
είναι αγωνία, ενώ το 4% δηλώνει κάτι άλλο και το υπόλοιπο 2% δηλώνει φόβο. 

Επίσης, το 57% του δείγματος δηλώνει ότι έχει αισθανθεί την ανάγκη να 
αλλάξει εργασία, ενώ το 43% όχι. Παρ’ όλα αυτά, το 26% του δείγματος μπορεί 
και χαρακτηρίζει ως θετική τη σχέση του με τα υπόλοιπα μέλη της διεπαγγελμα-
τικής ομάδας του προσωπικού του οικοτροφείου, το 21% ως μάλλον θετική, το 
11% ως αρνητική, το 12% ως μάλλον αρνητική, ενώ το σημαντικότατο ποσοστό 
του 30% δεν γνωρίζει τη σχέση που έχει με τα υπόλοιπα μέλη της διεπαγγελμα-
τικής ομάδας προσωπικού.

Επιπλέον, τα συναισθήματα των μελών του δείγματος για τις σχέσεις τους με 
τα υπόλοιπα μέλη της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού του οικοτροφεί-
ου είναι ότι το 17% νιώθει αμηχανία, το 14% νιώθει ευχαρίστηση, το 13% νιώ-
θει ικανοποίηση, το 12% νιώθει αδιαφορία, το 11% νιώθει δυσαρέσκεια, το 8% 
νιώθει άγχος, το 6% νιώθει χαρά, το 5% νιώθει φόβο, το 4% αγωνία, το 7% δεν 
γνωρίζει και το υπόλοιπο 3% δεν απαντά. Το 53% του δείγματος δηλώνει ότι δεν 
αισθάνεται κουρασμένο ή ανήμπορο να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα μέλη του 
προσωπικού, ενώ το 47% δηλώνει θετικό σε αυτή την κατάσταση. Το 47% του 
δείγματος δηλώνει ότι αισθάνεται κουρασμένο ή ανήμπορο να συνεργαστεί με 
τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού και από αυτό το ποσοστό το 70% αισθάνεται 
έτσι μερικές φορές και το 30% σπάνια.

Σύμφωνα με το 46% του δείγματος που απάντησε, το 19% θεωρεί ως έναν 
από τους λόγους που οδηγούν στην κούραση του προσωπικού τις σχέσεις με 
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τους άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, το 12% τη μη αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας, το 23% την ψυχική και σωματική κούραση κατά τη θεραπευτική 
διαδικασία με τον ψυχικά ασθενή, το 8% το θεραπευτικό περιβάλλον του οικο-
τροφείου, το 4% τα πολλά χρόνια εργασίας σε ψυχιατρικές μονάδες, το 32% όλα 
τα παραπάνω, ενώ το 2% δεν απάντησε καθόλου. 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το 66% του δείγματος δηλώνει ότι έχει συμβεί κατά 
τη διάρκεια της εργασίας στο οικοτροφείο να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην επι-
κοινωνία με τα λοιπά μέλη της ομάδας, στο πλαίσιο της καθημερινής οργάνωσης 
της εργασίας τους, ενώ το 34% είναι αρνητικό. Έτσι, από το 66% του δείγματος 
που δήλωσε ότι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της εργασίας στο οικοτροφείο να 
αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην επικοινωνία με τα λοιπά μέλη της ομάδας, στο 
πλαίσιο της καθημερινής οργάνωσης της εργασίας, το 45% είχε συναισθήματα 
δυσαρέσκειας κατά τη διάρκεια της κατάστασης αυτής, το 11% ένιωσε λύπη, ένα 
άλλο 11% ένιωσε άγχος, το 15% ένιωσε αδιαφορία, το 12% ένιωσε απελπισία, το 
4% ένιωσε φόβο και το υπόλοιπο 3% ένιωσε αγωνία.

Το 55% του δείγματος δεν συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
που αφορούν την οργάνωση της εργασίας της ομάδας προσωπικού του οικοτρο-
φείου, ενώ το 45% συμμετείχε. Από το 45% του δείγματος που συμμετείχε ενεργά 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι οποίες αφορούν την οργάνωση της εργα-
σίας της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού του οικοτροφείου, το 31% ένιωσε 
δυσαρέσκεια, το 24% ένιωσε αδιαφορία, το 22% ένιωσε αμηχανία, το 6% ένιωσε 
αγωνία, το 4% άγχος, το 2% ικανοποίηση, το 10% δεν γνωρίζει και το υπόλοιπο 
1% δεν απάντησε καθόλου. Ενώ από το 55% του δείγματος που δεν συμμετείχε 
ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι οποίες αφορούν την οργάνωση 
της εργασίας της ομάδας προσωπικού του οικοτροφείου, το 25% δήλωσε ότι οι 
αποφάσεις παίρνονται από τον ψυχίατρο, το 19% από τον/την ψυχολόγο, το 18% 
από τον/την κοινωνικό/ή λειτουργό, το 21% από τους/τις νοσηλευτές/τριες ΤΕ, 
το 14% από τους/τις νοσηλευτές/τριες ΔΕ και το 3% από τους εργοθεραπευτές.

Επιπλέον, το 14% του δείγματος θεωρεί ότι η οργάνωση της εργασίας στο 
καθημερινό πρόγραμμα του οικοτροφείου επηρεάζει θετικά την ομάδα προσωπι-
κού και τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται τα μέλη, για το 42% ο επηρεασμός 
αυτός είναι αρνητικός, για το 20% είναι αδιάφορος, ενώ το 24% δεν γνωρίζει. 
Σύμφωνα με το 42% που θεωρεί ότι η οργάνωση της εργασίας στο καθημερινό 
πρόγραμμα του οικοτροφείου επηρεάζει αρνητικά την ομάδα προσωπικού και 
τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται τα μέλη, το 27% πιστεύει ότι σε αυτή την 
κατάσταση οδηγεί η έλλειψη οικονομικών πόρων για τη συνέχιση των προγραμ-
μάτων αποκατάστασης χρονίων ψυχικά ασθενών, το 33% πιστεύει ότι σε αυτή την 
κατάσταση οδηγεί η εμφάνιση φαινομένων εξουθένωσης, το 23% πιστεύει ότι σε 
αυτή την κατάσταση οδηγεί η έλλειψη εξωτερικής εποπτείας, ενώ το 17% πιστεύει 
ότι σε αυτή την κατάσταση οδηγεί η έλλειψη κατάλληλης εσωτερικής εποπτείας. 
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Για το 28% του δείγματος, ο καθοριστικός παράγοντας που παίζει ρόλο στην 
καλή οργάνωση της διεπαγγελματικής ομάδας του προσωπικού του οικοτροφείου 
είναι η καλή οργάνωση της εργασίας του θεραπευτικού προσωπικού, για το 24% 
είναι η ύπαρξη εξωτερικής εποπτείας, για το 14% η ύπαρξη εσωτερικής εποπτεί-
ας, για το 10% η λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το θεραπευτικό 
προσωπικό, για το 7% η πολυετής εμπειρία της θεραπευτικής ομάδας, για το 6% 
η εξειδίκευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε θέματα αποκατάστασης 
ψυχικά ασθενών, για το 3% η επάρκεια σε εξειδικευμένο προσωπικό, για το 2% 
η προπτυχιακή εκπαίδευση, για το 3% τα οικονομικά, για το 1% η επάρκεια σε 
νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ το 2% δηλώνει πως δεν γνωρίζει.

Επίσης, το 21% του δείγματος πιστεύει ότι ο καθοριστικός παράγοντας που 
παίζει ρόλο στην αποδοτικότητα της ομάδας του προσωπικού του οικοτρο-
φείου είναι η ύπαρξη εξωτερικής εποπτείας, το 18% είναι η καλή οργάνωση 
της εργασίας του θεραπευτικού προσωπικού, το 11% είναι η ύπαρξη εσωτε-
ρικής εποπτείας, το 9% είναι η λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 
το θεραπευτικό προσωπικό, το 8% είναι η επάρκεια σε εξειδικευμένο προσω-
πικό, το άλλο 8% είναι η εξειδίκευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε 
θέματα αποκατάστασης χρονίων ψυχικά ασθενών, το 7% είναι η προπτυχιακή 
εκπαίδευση, το 3% είναι η εμπειρία, το 5% είναι η οικονομική ενίσχυση για τη 
συνέχιση των προγραμμάτων αποκατάστασης χρονίων ψυχικά ασθενών, το 2% 
είναι το νοσηλευτικό προσωπικό, το 5% όλα τα παραπάνω, ενώ το 3% δηλώνει 
πως δεν γνωρίζει.

Το σημαντικό ποσοστό της τάξης του 67% δηλώνει ότι δεν συμμετέχει στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τη θεραπεία των ασθενών του 
οικοτροφείου, ενώ το 33% δηλώνει πως συμμετέχει. Σύμφωνα με το 33% του 
δείγματος που δηλώνει ότι συμμετέχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι 
οποίες αφορούν τη θεραπεία των ασθενών του οικοτροφείου, το 24% αισθάνεται 
δυσαρέσκεια, το 21% αδιαφορία, το 13% αγωνία, το 5% φόβο, το 8% απελπισία, 
το 3% λύπη, το 21% όλα τα παραπάνω, ενώ το 5% κανένα από τα παραπάνω.

Επιπλέον, το 67% του δείγματος που δηλώνει ότι δεν συμμετέχει στις δια-
δικασίες λήψης αποφάσεων, οι οποίες αφορούν τη θεραπεία των ασθενών του 
οικοτροφείου, διατύπωσε την άποψη ότι τις αποφάσεις για τη θεραπεία των 
ασθενών τις λαμβάνει κυρίως ο/η ψυχίατρος σύμφωνα με το 28%, ο/η ψυχολό-
γος σύμφωνα με το 25%, ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός σύμφωνα με το 24%, ο/η 
νοσηλευτής/τρια ΤΕ σύμφωνα με το 12%, ο/η νοσηλευτής/τρια ΔΕ σύμφωνα με 
το 7%, ο/η εργοθεραπευτής/τρια σύμφωνα με το 3% και ο/η επισκέπτης υγείας 
σύμφωνα με το 1%. 

Το 62% των επαγγελματιών της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού 
δηλώνει ότι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο οικοτροφείο να 
αντιμετωπίσουν μια αρνητική αντίδραση ασθενούς/ών σχετικά με οργανωτικά 
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προβλήματα της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού του οικοτροφείου, ενώ 
το 38% είναι αρνητικό. Για το 62% που δηλώνει ότι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια 
της εργασίας τους στο οικοτροφείο να αντιμετωπίσουν μια αρνητική αντίδραση 
ασθενούς/ών σχετικά με οργανωτικά προβλήματα της διεπαγγελματικής ομάδας 
προσωπικού του οικοτροφείου, το 34% βιώνει συναισθήματα άγχους, το 24% βιώ-
νει συναισθήματα λύπης, το 13% αδιαφορία, το 9% φόβο, το 4% δυσαρέσκεια, το 
άλλο 4% απελπισία, το 3% αγωνία, το 1% ανασφάλεια, το 6% όλα τα παραπάνω, 
ενώ το 2% προτίμησε να μην απαντήσει καθόλου. 

Επιπλέον, το 36% του δείγματος δηλώνει ότι συμμετέχει σε διάφορες εκδη-
λώσεις που αφορούν τους ασθενείς του οικοτροφείου, ενώ το 64% δηλώνει πως 
δεν συμμετέχει. Σύμφωνα με το 36% του δείγματος που δηλώνει ότι συμμετέχει 
σε διάφορες εκδηλώσεις, οι οποίες αφορούν τους ασθενείς του οικοτροφείου, το 
27% βιώνει συναισθήματα άγχους, το 20% αγωνία, το 15% φόβο, το 15% ανα-
σφάλεια, το 7% αδιαφορία, το 5% δυσαρέσκεια, το 2% πανικό και το 10% όλα 
τα παραπάνω. 

Το 41% του δείγματος χαρακτηρίζει θετική τη σχέση του με τους ασθενείς του 
οικοτροφείου, ενώ το 30% τη χαρακτηρίζει μάλλον θετική, το 3% τη χαρακτηρίζει 
αρνητική, το 8% τη χαρακτηρίζει μάλλον αρνητική, ενώ το 18% δεν γνωρίζει. 
Το 33% του δείγματος τρέφει για τους ασθενείς του οικοτροφείου λύπη, το 18% 
νιώθει απελπισία, το 14% νιώθει ανασφάλεια, το 11% νιώθει δυσαρέσκεια, το 
8% νιώθει αγωνία, το 6% νιώθει φόβο, το 5% νιώθει αδιαφορία και το 5% δεν 
απάντησε καθόλου. 

Επίσης, το 28% του δείγματος δηλώνει ότι θα ένιωθε δυσαρέσκεια στην περί-
πτωση που ένας από τους ασθενείς, κατά την έξοδο από το οικοτροφείο, αντι-
δρούσε αρνητικά (π.χ. έβριζε, χτυπούσε, ενοχλούσε περαστικούς κ.λπ.). Απέναντι 
σε οργανωτικές δυσλειτουργίες της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού, το 
18% θα ένιωθε λύπη, το 17% άγχος, το 10% ανασφάλεια, το 8% αγωνία, το 8% 
αδιαφορία, το 1% απελπισία, το 2% φόβο, το 5% όλα τα παραπάνω, ενώ το 3% 
δεν απάντησε καθόλου. 

Επιπλέον, το 49% του δείγματος πιστεύει ότι η ολιστική θεραπευτική προσέγ-
γιση των προβλημάτων του ψυχικά ασθενούς από όλη τη διεπαγγελματική ομάδα 
προσωπικού μπορεί να συμβάλει στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθε-
νών, το 26% πιστεύει στην προσέγγιση και την ενημέρωση της κοινότητας για 
τα θέματα της ψυχοκοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης από όλη τη 
διεπαγγελματική ομάδα προσωπικού, το 8% πιστεύει στη θεραπευτική αντιμετώ-
πιση και επίλυση των προβλημάτων του ψυχικά ασθενούς, το 5% στην παροχή 
συμβουλευτικής στον ψυχικά ασθενή, το 1% στην παροχή συμβουλευτικής στην 
οικογένεια του ασθενούς και το υπόλοιπο 11% σε όλα τα παραπάνω. Το 34% του 
δείγματος νομίζει ότι θα μπορούσε να είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας της 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ψυχικά ασθενών η ανεπάρκεια οργάνωσης 
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της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού, το 23% νομίζει ότι είναι η ανεπάρκεια 
λειτουργίας της διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού, το 16% νομίζει ότι είναι 
η ανεπάρκεια κατάλληλου θεραπευτικού προσωπικού, το 6% η ανεπάρκεια των 
δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, το 5% η προκατάληψη για τα άτομα 
με ψυχική ασθένεια, το 3% η δυσκολία ή άρνηση της οικογένειας να βοηθήσει 
στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση του ψυχικά ασθενούς μέλους της, το 3% η 
έλλειψη οικονομικών πόρων, το 2% η αδυναμία των υπηρεσιών να συνεργα-
στούν με την οικογένεια, το 1% η ελλιπής οργάνωση, το 1% ο στιγματισμός και 
το 6% όλα τα παραπάνω.

Επίσης, το 24% του δείγματος πιστεύει ότι η ύπαρξη κατάλληλης εξωτερικής 
εποπτείας είναι ένας παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποδοτικότη-
τα του περιβάλλοντος του οικοτροφείου, το 28% πιστεύει ότι είναι η καλή οργά-
νωση της εργασίας του θεραπευτικού προσωπικού, το 14% πιστεύει ότι είναι η 
ύπαρξη κατάλληλης εσωτερικής εποπτείας, το 9% πιστεύει ότι είναι η λειτουργία 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το θεραπευτικό προσωπικό, το 10% πιστεύει 
ότι είναι η εξειδίκευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε θέματα αποκατά-
στασης χρονίων ψυχικά ασθενών, το 7% πιστεύει ότι είναι η επάρκεια σε εξει-
δικευμένο προσωπικό, το 1% η εμπειρία, το 2% η προπτυχιακή εκπαίδευση, το 
2% η οικονομική ενίσχυση για τη συνέχιση των προγραμμάτων αποκατάστασης 
χρονίων ψυχικά ασθενών, το 2% όλα τα παραπάνω, ενώ το 1% δεν γνωρίζει ποιος 
παράγοντας συμβάλλει στην αποδοτικότητα του θεραπευτικού περιβάλλοντος.

Γενικότερα, ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένο το θεραπευτικό περιβάλ-
λον επηρεάζει σημαντικά τη στάση και τα κίνητρα των επαγγελματιών της ομά-
δας προσωπικού σε όλη την αποκαταστασιακή διαδικασία. Όταν το περιβάλλον 
της μονάδας αποκατάστασης είναι σωστά οργανωμένο, τότε η συνεργασία της 
διεπαγγελματικής ομάδας προσωπικού μπορεί να συμβάλει στην ψυχοκοινωνική 
αποκατάσταση του ψυχικά ασθενούς. Η συμβολή της εξωτερικής και εσωτερικής 
εποπτείας είναι ένας παράγοντας που οι επαγγελματίες της ομάδας προσωπικού 
πιστεύουν ότι επηρεάζει την ορθή αντιμετώπιση της χρονίας ψυχικής νόσου. 
Δηλαδή, πιστεύουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση μίας 
δυσλειτουργίας σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της διεπαγγελματικής ομά-
δας προσωπικού είναι η ύπαρξη κατάλληλης εσωτερικής και εξωτερικής εποπτεί-
ας. Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στην οργάνωση του θεραπευτικού 
περιβάλλοντος είναι η μη συμμετοχή των επαγγελματιών στη λήψη αποφάσεων 
και στη μη τήρηση ιεραρχικής οργάνωσης.

Επίσης, η εμφάνιση του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης, που 
πηγάζει από τα συναισθήματα των επαγγελματιών κατά τη συνεργασία τους με 
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας προσωπικού στη θεραπευτική διαδικασία, αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα, που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητα και 
την οργάνωση της διεπαγγελματικής ομάδας. Η ελλιπής εκπαίδευση των επαγ-
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γελματιών είναι ένας ακόμη αντισταθμιστικός παράγοντας στην αποδοτικότητα 
της θεραπευτικής διαδικασίας της ομάδας προσωπικού. Δηλαδή, η εκπαίδευση 
των επαγγελματιών είναι ανάλογη της διατήρησης της επαγγελματικής τους 
υπόστασης και κατά συνέπεια και της συμβολής τους στην ψυχοκοινωνική απο-
κατάσταση των ψυχικά ασθενών.

Συμπερασματικά, θα πρέπει να επέλθει μια γενικότερη αλλαγή στη φιλοσοφία, 
στην αντίληψη και τη στάση των ατόμων της κοινωνίας και κατά συνέπεια και των 
επαγγελματιών όσον αφορά τον τομέα της ψυχικής υγείας. Η ευαισθητοποίη ση 
και η συνεχής επιμόρφωση είναι αυτή που μπορεί να προσφέρει αυτή την αλλα-
γή, καθώς μπορεί να συμβάλει σφαιρικά, πολυδιάστατα και πολυπρισματικά στη 
διαδικασία αλλαγής των στάσεων του επαγγελματία ψυχικής υγείας ως ατόμου 
και κατά συνέπεια και ως εργαζομένου.
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Τηλε-Συμβουλευτική εξ αποστάσεως  
με δικτυακές τεχνολογίες

(Μελέτη περίπτωσης)

Θεόδωρος Χριστοδούλου
Διευθυντής του 2ου ΕΠΑΛ ΕΣΠ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Περίληψη

Μέσω αυτού του άρθρου, αναδεικνύονται οι δυνα-
τότητες των συστημάτων διαχείρισης μάθησης με 
δικτυακές τεχνολογίες. α) Το άρθρο επιχειρεί την 
ανάλυση επιλεγμένου συνόλου εργασιών με την εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση και την ηλεκτρονικά υπο-
βοηθούμενη μάθηση (e-learning). β) Αναδεικνύεται 
το ζήτημα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε σχέση με 
τις ανάγκες και τις διδακτικές πρακτικές καθώς και 
γ) η επιστημολογική ταυτότητα της Ανοικτής και εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευσης και η αναγκαιότητά της. 
Με βάση τα στοιχεία αυτά, παρουσιάζεται το μοντέλο 
στον μαθητικό κόσμο, όσον αφορά τη μάθηση, την 
πορεία και την περαιτέρω καριέρα τους, αλλά και 
την ψυχική τους υγεία. Παρουσιάζονται συμπερά-
σματα λαμβάνοντας υπόψη τις εξής θεωρίες: 1) κονστρουκτιβισμού, 2) θεωρίας 
δραστηριοτήτων και 3) αρχών ψυχικής ευρωστίας. Η άποψη αυτή ενισχύεται 
από την πεποίθηση ότι, αφενός μεν, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ίσως η 
πρώτη καθολική μηχανή και ότι, αφετέρου, με τη δικτύωση των ηλε κτρονικών 
υπολογιστών αναδύονται νέες μορφές επικοινωνίας.

Λέξεις κλειδιά
τηλεδιάσκεψη, 
σύγχρονη 
επικοινωνία, 
εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση, 
Συμβουλευτική, 
πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, 
επιμόρφωση
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Abstract

This article highlights the potential of online learning 
management systems. a) The article attempts 
to analyze a selected set of tasks with distance 
education and e-learning. b) The issue of educational 
technology in relation to its needs and teaching 
practices and c) The epistemological identity of 
Open and Distance Education and its necessity. 
Based on these data, the model is presented to 
the student world regarding their learning, course 
and further career, as well as their mental health. 
Conclusions are presented taking into account the 
theories: 1) constructivism, 2) theory of activities 
and 3) principles of mental robustness. This view is reinforced by the belief 
that the computer is perhaps the first universal machine and that new forms 
of communication are emerging with the networking of electronic computers.

1. Εισαγωγή

Η διάδοση της χρήσης του βίντεο, ως σύγχρονη μορφή επικοινωνίας, άλλαξε τα 
δεδομένα τόσο στην επικοινωνία των ανθρώπων όσο και στις εφαρμογές της εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευσης (εξΑΕ). Η τηλεδιάσκεψη αποτελεί πλέον ένα διαδεδο-
μένο μέσο επικοινωνίας στην εξΑΕ και χρησιμοποιείται στη σχολική εξΑΕ, σε εξΑΕ 
προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε εξΑΕ επιμορφωτικά προγράμ-
ματα (Βρύζας, 1990: 86· Γουδήρας, 1994-1995: 64-65· Παπαθανασόπουλος, 1998· 
Κελεσίδης, 1999). Η συμβατική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην 
Ελλάδα, στην προσπάθειά της να καλύψει τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, 
προσκρούει σε προβλήματα, πολλά από τα οποία μπορούν να βρουν λύση μέσω 
της χρήσης της σχολικής εξΑΕ. Ωστόσο, οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα προϋποθέτει ενδελεχή έρευνα στο αντίστοιχο πεδίο. Συνεπώς, η πρότα-
ση για εισαγωγή της εξΑΕ στα σχολεία έδωσε το έναυσμα για τη μελέτη πάνω στο 
αντικείμενο της σχολικής εξΑΕ, όπως αυτή καταγράφεται τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό, αλλά έγινε απολύτως απαραίτητη τη σημερινή περίοδο, λόγω του 
προβλήματος που εντοπίστηκε παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, εξαιτίας των 
μολυσματικών ασθενειών, μετά τον χειμώνα του 2020. Με τη δράση: «Μένουμε Σπίτι 
με το eTwinning» – Νέα Μαθήματα, η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning, 
στο πλαίσιο της δράσης «Μένουμε Σπίτι», ανακοινώνει τα παρακάτω διαδικτυακά 
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μαθήματα: 1α) Εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 2α) Εργαλεία επικοινωνίας. 3α) Εργα-
λεία συνεργασίας. 4α) Εκπαιδευτικές Κοινότητες & Ιστολόγια στο ΠΣΔ (blogs.sch.
gr). Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη ΠΣΔ (eclass.sch.gr). Τα διαδικτυακά μαθήματα είναι 
προσβάσιμα σε όλους τους επισκέπτες και δεν απαιτείται εγγραφή ούτε κωδικοί 
σύνδεσης για την παρακολούθησή τους. Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να μελετήσει 
και να αξιοποιήσει το αναρτημένο υλικό του μαθήματος ή να επιλέξει ενότητες με 
όποια σειρά επιθυμεί, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Μπορεί 
να δει τα ηλεκτρονικά μαθήματα στους παρακάτω συνδέσμους: 1. Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση – Εργαλεία επικοινωνίας – Εργαλεία συνεργασίας – Συμβουλές (Δια-
θέσιμο στο https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4221_). 2. Εκπαι-
δευτικές Κοινότητες & Ιστολόγια στο ΠΣΔ (blogs.sch.gr). (Διαθέσιμο στο https://
seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=42223). Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη 
ΠΣΔ (eclass.sch.gr). (Διαθέσιμο στο https://seminars.etwinning.gr/course/view.
php?id=4223). Τα δε κριτήρια επιλογής και οι όροι υποβολής είναι φθηνή/ανέ-
ξοδη πρόσβαση, λόγω της αξιοποίησης δομών που υπάρχουν για την πλατφόρμα 
επικοινωνίας, μαζί με τις δυνατές διά ζώσης επαφές. Το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σχεδίασε και υλοποίησε τάχιστα την εξΑΕ σε τρεις άξονες: 

1β. Η σύγχρονη (τηλεκπαίδευση): Απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθή-
ματος σε πραγματικό χρόνο από τον/την εκπαιδευτικό μέσω διαδικτυακής πλατ-
φόρμας σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω 
υπολογιστή, κινητού ή tablet. Για τον σκοπό αυτό, διαμορφώθηκε και τέθηκε σε 
λειτουργία, για πρώτη φορά, παραμετροποιημένη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης CISCO. 

2β. Ασύγχρονη: Διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται 
με τον/την εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του 
μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον/την εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε 
μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου, σε συγκεκριμένες 
ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο. Για τον σκοπό αυτό, αναβαθ-
μίζονται διαρκώς οι υφιστάμενες πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης, ώστε να 
ανταποκριθούν τεχνικά στον συσσωρευμένο όγκο νέων χρηστών και δεδομένων. 

3β. Η εκπαιδευτική τηλεόραση: Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής και την ΕΡΤ, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε 
στην παραγωγή και προβολή τηλεοπτικών μαθημάτων που προβάλλονται μέσω 
της δημόσιας τηλεόρασης ΕΡΤ 2, ως μία σύγχρονη, οπτικοακουστική εκπαιδευτι-
κή πρόταση. Απευθύνεται πρωτίστως σε μαθητές/τριες Δημοτικού. Ταυτόχρονα, 
δόθηκε δωρεάν πρόσβαση σε διαδικτυακές σελίδες: Στην προσπάθεια ενδυνάμωσης 
στον μέγιστο βαθμό, διατίθενται δωρεάν σε όλους τους πολίτες· υπό τις παρούσες 
συνθήκες, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία 
των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, και παραχώρησαν πρόσβαση χωρίς χρέωση στις ιστοσελίδες που 
χρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξΑΕ 
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στα σχολεία. Εξοπλισμός: Μέσω ΕΣΠΑ, έχει ήδη δοθεί σημαντικός τεχνολογικός 
εξοπλισμός στην εκπαιδευτική κοινότητα και κατατέθηκε με κατεπείγουσα διαδι-
κασία και πρόταση συνολικού ύψους άνω των 20 εκατ. € για κάλυψη δαπανών 
εξοπλισμού σχολικών μονάδων (tablets, laptops), δράσεων εξ αποστάσεως επιμόρ-
φωσης εκπαιδευτικών, εξοπλισμού ΑΕΙ, εξοπλισμού οικονομικά ασθενών φοιτητών. 
Επιπλέον, ιδιώτες και εταιρείες προέβησαν σε σημαντικές δωρεές για περαιτέρω 
άμεση ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού προς όφελος της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, εξοπλισμός ο οποίος είναι καθ’ οδόν για σχολεία όλης της χώρας. 

2. Σκιαγράφηση του ευρύτερου πεδίου της σχολικής 
διαδικτυακής μάθησης

Στη διεθνή βιβλιογραφία (Barbour & Reeves, 2009· Zandberg & Lewis, 2008· 
Clark & Smith, 2005), οι αναφορές στη σχολική εξΑΕ περιλαμβάνουν ποικίλους 
όρους, όπως: ‘Distance learning’, ‘Electronic learning’, ‘On line learning’, ‘Mobile 
learning’, ‘Hybrid learning’, ‘Virtual learning’, ‘Virtual schools’, ‘Cyber schools’, 
‘Homeschooling’, δείχνοντας πόσο άμεση είναι η επιρροή που έχει ασκήσει η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Πράγματι, η εκπαίδευση από απόσταση μετεξελίχθηκε γρήγορα σε ηλεκτρονική, 
διαδικτυακή, διαδραστική, κινητή, υβριδική, μέχρι και εικονική. Μέσα σε αυτό το 
διαρκώς εξελισσόμενο σύστημα, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ακολουθούσε 
και ακολουθεί τη συμβατική οδό. Βέβαια, τον χειμώνα του 2020 μέχρι και την άνοιξη 
εφαρμόστηκε από ανάγκη η εξΑΕ λόγω της πανδημίας, μέσα από την πλατφόρμα 
cisco ή μέσα από άλλες πλατφόρμες. Βέβαια, όταν αναφερόμαστε στη σχολική εξΑΕ 
πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αφορά κυρίως τρεις μορφές: 1α) Την Αυτοδύναμη 
σχολική εξΑΕ, που παρέχεται μέσω του διαδικτύου σε τηλεσυναντήσεις σύγχρονης 
ή ασύγχρονης επικοινωνίας και τα σχολεία που εφαρμόζεται είναι στην Αμερική 
και την Αυστραλία. 1β) Τη Συμπληρωματική σχολική εξΑΕ, η οποία ακολουθεί τις 
μεθόδους της αυτόνομης, λειτουργεί όμως ενισχυτικά. Η Συμπληρωματική εξΑΕ 
μπορεί να αφορά τη συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις διαφόρων μαθησιακών αντικει-
μένων. 1γ) Τη Μεικτή/Πολυμορφική/Συνδυαστική εξΑΕ, η οποία είναι μια καλύτερη 
μέθοδος μεταξύ συμβατικών τρόπων μάθησης και εξ αποστάσεως διαδικτυακών 
μορφών εκπαίδευσης. Μέσω της σύγχρονης διαδικτυακής τεχνολογίας, που περι-
λαμβάνει τα blogs, το email, το facebook, το twitter, τη χρήση κινητού τηλεφώνου, 
επιτυγχάνεται η επικοινωνία, άρα και η αλληλεπίδραση εκπαιδευτή, εκπαιδευτικού 
υλικού και εκπαιδευομένου, γεγονός που είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα. Από την 
άλλη πλευρά, τα μειονεκτήματα μιας σχολικής εξΑΕ αφορούν τον οικονομικό τομέα, 
δηλαδή το κόστος κατάλληλων τεχνολογικών υποδομών και προγραμμάτων, αλλά 
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και οργανωτικά θέματα χρόνου και σχεδίασης μαθημάτων. Το μηδενικό ή χαμηλό 
κόστος εγκατάστασης και συντήρησης που προϋποθέτουν είναι από τα πλεονεκτή-
ματα του μοντέλου. Μολονότι ως σύλληψη αυτή η προοπτική είναι ευρηματική και 
τα αποτελέσματά της σημαντικά, ωστόσο φαίνεται ότι αυτά επιδέχονται ακόμη βελ-
τιώσεις (Kerkiri & Paleologou, 2009). Σε διάφορες περιπτώσεις αυτά λειτουργούν 
σε συνδυασμό, υιοθετώντας έτσι ένα σύνθετο μοντέλο, το μεικτό μοντέλο, ή μοντέλο 
υβριδικής μάθησης (blended learning-BL), που συνδυάζει ακριβώς τη διδακτική 
διαδικασία, όπως αυτή διεξάγεται τυπικά στη διά ζώσης διδασκαλία, και μέσα από 
πλατφόρμες ηλεκτρονικής επικοινωνίας (Kordaki, Papadakis & Hadzilacos, 2007), 
(Κελεσίδης, 1998). Παρ’ όλα αυτά, θα πούμε ότι η αμεσότητα αποτελεί και το κορυ-
φαίο θετικό χαρακτηριστικό της παραδοσιακής διδασκαλίας, η οποία μέχρι σήμερα 
δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Τα θετικά χαρακτηριστικά της e-μάθησης αφορούν 
2.1) τη δυνατότητα κάθε τηλεκπαιδευόμενου προσώπου να διαχειριστεί τον χρόνο 
του (Rogers, 1999). 2.2) Μια άνεση που σαφώς διαφυλάττει την ηρεμία του ατόμου. 
2.3) Την ελαχιστοποίηση του κόστους με παράλληλη αύξηση της ελκυστικότητας 
στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εφόσον αυτή γίνεται με πολυμορ-
φικά ηλεκτρονικά μέσα. Οι εξ αποστάσεως παραδόσεις μαθημάτων της υβριδικής 
μάθησης παρέχονται είτε με εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας, όπως π.χ. Centra, 
elluminate!, είτε με ασύγχρονα, όπως ενδεικτικά τα εξής: Moodle, Blackboard, Ilias, 
ATutor, Dokeos κ.λπ. Στην πρώτη περίπτωση, απαιτείται η ταυτόχρονη, αν και του 
καθενός από τον δικό του χώρο, φυσική παρουσία πομπού (εκπαιδευτή/επόπτη) 
και δέκτη (εκπαιδευόμενου ατόμου). Στη δεύτερη περίπτωση, ο/η εκπαιδευτής/τρια 
χρησιμοποιεί την πλατφόρμα με την ιδιότητά του/της ως διαχειριστή/τριας. Τα εξ 
αποστάσεως μαθήματα υποστηρίζουν ένα σύνολο από δυνατότητες, στις οποίες περι-
λαμβάνονται: εκπαιδευτικά αντικείμενα πολλών διαφορετικών μορφών (formats), 
όπως π.χ. docs, html, pdf, ppt παρουσιάσεις, video/audio αρχεία, διαφορετικά είδη 
ερωτηματολογίων, κ.λπ. (Kerkiri, Konetas, Paleologou & Mavridis, υ.έ.). Ο λόγος 
που διατίθενται τόσο πολλές και εναλλακτικά χρησιμοποιήσιμες μορφές είναι για 
να υποστηρίξουν τις διαφορετικότητες στον τρόπο μάθησης του κάθε εκπαιδευο-
μένου (Jonassen, Grabowski & Barbara, 1993).

3. Η Συμβουλευτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη 

3α. Ο συμπεριφορισμός έχει αναμφίβολα συντελέσει και με θετικούς τρόπους 
στην εξέλιξη των διδακτικών τεχνικών, ωστόσο η ισχύς του συμπαρέσυρε στη 
διδακτική διά ζώσης καθημερινότητα και τα δυσλειτουργικά του στοιχεία, όπως 
η αρνητική ενίσχυση και η κάθετη τιμωρία, στοιχεία που δεν ξεπεράστηκαν κατά 
τις μεταβάσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων σε μεταρρυθμιστικές περιόδους 
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έως και το πρόσφατο παρελθόν. Μέσω της συμπεριφορικής πλευράς των θεω-
ριών μάθησης (Skinner, 1968), εστιάζουν μάλλον σε «συνταγολόγια» χειρισμού 
τυπικών δυσκολιών διδασκαλίας. 

3β. Το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο υπογράμμισε την άποψη ότι η μάθηση 
είναι μια ενεργός εποικοδομητική και άκρως ιδιογραφική, υποκειμενική δρα-
στηριότητα (Glasersfeld, 1987). Από τη σκοπιά αυτή, η αξία του προσφερόμενου 
υλικού είναι πολύ κρίσιμη για την κινητοποίηση των εκπαιδευομένων, ώστε να 
εμπλακούν ενεργώς με τη διεργασία της μάθησης (Nardi, 1996). Σύμφωνα με 
την κονστρουκτιβιστική θεώρηση, ολιστικές ρεαλιστικές μαθησιακές διαδικασίες 
προαπαιτούνται ως θεμελιώδη δομικά στοιχεία για την επαρκή παρουσίαση κάθε 
μαθησιακού υλικού που θα λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για την προθυμία 
τους να κατακτήσουν τη γνώση (Jonassen, Grabowski, Barbara, 1993), (Jonassen, 
2000). Στο ίδιο πλαίσιο, αναγνωρίζεται και ανοιχτά η σημασία των μέσων μάθη-
σης κατά την υποστήριξη των εκπαιδευομένων που πειραματίζονται, ώστε να 
εκφράζουν αυθόρμητα τις εμπνεύσεις τους και τις ήδη αποκτημένες γνώσεις τους. 
Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η ομαδική εργασία θεωρείται εξίσου σημαντικό 
έναυσμα για την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διεργασίας, καθώς αυτή 
ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ πομπών και δεκτών, με στόχο μια μεστή επικοινω-
νία με γνώμονα το μαθησιακό υλικό (Vygotsky, 1978). Μάλιστα, επισημαίνεται 
ότι στις εξελιγμένες περιπτώσεις στις οποίες η σχετική συνεργασία πραγματοποι-
είται σε συνδυασμό με αρμοδίως διατυπωμένες ερωτήσεις που αναζητούν εναλ-
λακτικές οπτικές και απαντήσεις, οι μαθησιακές δραστηριότητες αναβιβάζονται 
σε δυναμικά μαθησιακά εργαλεία. Η πληροφορική ως αυτόνομη επιστήμη έχει 
επιτυχώς μελετηθεί και δοκιμαστεί, τώρα είναι η ώρα για την κατανόηση και την 
αξιοποίηση ορισμένων από τα πιο δυναμικά εργαλεία της, ιδίως τα ηλεκτρονικά· 
κατά συνέπεια, είναι η κατάλληλη στιγμή να επιχειρήσει κανείς νέους τρόπους 
ολιστικής σκέψης σχετικά με τις εξελίξεις στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, στον 
βαθμό που οι σημερινοί μαθητές χρήστες διαθέτουν αυξημένες ή υπεραυξημέ-
νες και μη δεξιότητες, αλλά ταυτόχρονα και, για τον ίδιο λόγο, απαιτήσεις. Προς 
αυτήν την κατεύθυνση, στην εργασία αυτή προτείνεται ως μοντέλο η χρήση 
των εργαλείων της εξΑΕ ως διαμεσολαβητικών επικοινωνιακών πλαισίων που 
μπορεί να αποβούν ευεργετικά για τη διεξαγωγή αποτελεσματικών εφαρμογών: 
α) Η λειτουργία τηλε-εκπαιδευτών και β) μια εξειδικευμένη μέριμνα τηλε-συμ-
βούλων. Η προοπτική αυτή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί δίχως την αξιοποίηση 
των συμπληρωματικών περιγραμμάτων εφαρμογών· σε αυτήν ενδείκνυται να 
αξιοποιηθεί η θεωρία ψυχικής ευρωστίας (hardiness theory), όπως αυτή έχει 
εξελιχθεί και διαμορφωθεί. 
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4. Θεωρία ψυχικής ευρωστίας

Οι αρχές ψυχικής ευρωστίας προτείνονται ως η αποφασιστική επιβεβαίωση του 
πολυ-περιεκτικού πλαισίου της εξΑΕ στην υποστήριξη του μαθητικού πληθυσμού. 
Η θεωρία ευρωστίας (hardiness/resilience) διαπιστώνει τρεις διακριτές, αλλά και 
αλληλένδετες και ιδεατά ισόρροπες ποιότητες στον πυρήνα της προσωπικότητας 
του ατόμου, συνυφασμένες με τα πρώιμα διαμορφωμένα γνωσιακά του σχήματα 
σε μορφή ιδιογραφική. Τα σχήματα αυτά μπορούν να αναδομηθούν στον βαθμό 
που η ευελιξία παροτρύνεται είτε από εσωτερική κινητοποίηση, είτε και από δια-
προσωπική/επικοινωνιακή σύνδεση με κατάλληλα τρίτα πρόσωπα (Paleologou, 
1998). Συγκεκριμένα, πρόκειται για τρία δομικά χαρακτηριστικά, που έχουν ιδιαί-
τερη σημασία για τον θετικό έναντι του αρνητικού προσανατολισμό του ατόμου 
ως προς 4α) τον εαυτό, 4β) τον κόσμο και 4γ) το μέλλον, και είναι: 4δ) ο (αυτο-) 
έλεγχος, υπό την έννοια της αυτοσυγκρότησης, 4ε) η ευθύνη, υπό την έννοια της 
υπευθυνότητας, και 4στ) η έλξη, υπό την έννοια της αντίληψης των προβλημά-
των όχι ως ανασταλτικών παραγόντων, αλλά ως θετικών προκλήσεων και ως 
ευκαιριών προόδου και εξέλιξης (Leontopoulou, 2006). Το θεωρητικό υπόβαθρο 
της προσέγγισης αυτής έλκει την καταγωγή του από το ανθρωπιστικό υπαρξι-
στικό μοντέλο και έχει προοδευτικά εμπλουτιστεί και αναδιαμορφωθεί ενσωμα-
τώνοντας στοιχεία γνωσιακής και μετέπειτα γνωσιακής-αναλυτικής θεώρησης 
και διορθωτικών εφαρμογών (Paleologou, 1998). Συνολικά, το σύστημα ψυχι-
κής ευρωστίας εμφανίζεται ικανό να αποτελέσει τον κοινό παρονομαστή τόσο 
του κονστρουκτιβισμού όσο και των διαρθρωτικών προσεγγίσεων της θεωρίας 
δραστηριοτήτων για τη βέλτιστη αξιοποίηση της εξΑΕ και Τηλε-Συμβουλευτικής, 
που διαμορφώθηκαν ως 4.1) Μαθήματα αυτογνωσίας. 4.2) Δεξιότητες που χτί-
ζουν επαγγελματική επιτυχία. 4.3) Διαδικασίες λήψης απόφασης. 4.4) Δημιουρ-
γία ανταγωνιστικού βιογραφικού. 4.5) Δικτύωση. 4.6) Εισαγωγή στον κόσμο της 
εργασίας και των επιχειρήσεων. 4.7) Τακτικές επίλυσης προβλημάτων, υπερνίκη-
σης εμποδίων (Kerkiri & Paleologou, 2009). Μπορούν επίσης να βοηθήσουν τα 
chats για άμεση ανταλλαγή απόψεων επί του περιεχομένου του μαθησιακού υλι-
κού του Sloan Consortium (2003). Για την υποστήριξη των θεμάτων αυτών μέσα 
από πλατφόρμες e-Learning, προτείνεται η προοδευτική δόμηση των παροχών 
σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία: 4.1α) Εκπαίδευση και στήριξη Τηλε-
συμβούλων. 4.2β) Περιοδικές διά ζώσης ομαδικές συναντήσεις – Εκπαίδευση – 
Στήριξη. 4.3γ) Τηλε-Συμβουλευτική υποστήριξη μαθητών. 4.4δ) Παρακολούθηση 
– μελέτη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. 4.5στ) Δραστηριότητες εξάσκησης. 
4.6ε) Επικοινωνία – Τηλε-Συμβουλευτική υποστήριξη. 4.7ζ) Δραστηριότητες αξιο-
λόγησης – ανατροφοδότησης (Paleologou & Savranides, 2008). 
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5. Συμπεράσματα 

Παρουσιάστηκαν τα συστήματα τηλεδιάσκεψης, τα οποία εκτός από εργαλεία 
παροχής e-Learning, είναι και εργαλεία παροχής άλλων υπηρεσιών και προ-
σφοράς λειτουργιών που διευκολύνουν το έργο των τηλε-συντονιστών και των 
τηλε-συμβούλων. 

Από τη χρήση της εξ αποστάσεως Συμβουλευτικής και των προτεινόμενων 
από αυτήν δυνατοτήτων, συνδυασμένων στο πλαίσιο των παραπάνω θεωρητικών 
δομών και εφαρμοσμένων αρχών του κονστρουκτιβισμού και του συστήματος 
ψυχικής ευρωστίας, μας δίνονται αρκετές καινοτόμες παροχές, όπως η φθηνή/
ανέξοδη πρόσβαση, λόγω της αξιοποίησης δομών που υπάρχουν για την πλατ-
φόρμα επικοινωνίας, μαζί με τη διά ζώσης επαφή, με τον θετικό προσανατολι-
σμό, με τον εξοπλισμό των χρηστών σε επίπεδο τεχνογνωσίας και μαθησιακού 
υλικού και σήμερα με την κατάλληλη μεθοδολογία σε όρους θεωρητικής θεμε-
λίωσης και τεχνικού εξοπλισμού, τα εξ αποστάσεως meeting μπορούν πράγματι 
να αποδείξουν τις δυνατότητές τους για πρόσθετες λειτουργίες, πέραν των ήδη 
γνώριμων εφαρμογών της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής υποστήριξης. Η τελική 
απόφαση για όλες αυτές αλλά και για παρόμοιες τροποποιήσεις και αναβαθμί-
σεις είναι ευνόητο πως καθορίζεται κάθε φορά από τη ζήτηση σε σχέση με την 
ανατροφοδότηση. Είναι όμως εξίσου ευνόητο πως η τελική εφαρμογή μπορεί να 
εγκυμονεί υψηλότερα κόστη και παράλληλα απαιτεί ειλικρινή βούληση όλων των 
εμπλεκομένων του πολιτικού γίγνεσθαι για γενίκευση της χρήσης του συστή-
ματος στην υπηρεσία του μαθητικού πληθυσμού, που με τόσο μεγάλη ταχύτητα 
καλείται να ελιχθεί, προ των διεθνών εξελίξεων. Συμπερασματικά, συγκρίνοντας: 
1) αφενός, τα εξ αποστάσεως σχολικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτε-
ρικό, όσον αφορά την πρακτική τους εφαρμογή, και 2) αφετέρου, την ανάπτυξη 
των επιστημονικών ερευνών, όπως αυτές καταγράφονται στην ελληνική και ξένη 
βιβλιογραφία σχετικά με τη σχολική εξΑΕ σε θεωρητικό επίπεδο, παρατηρούμε 
ότι η Ελλάδα, αν και παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό δημοσίευσης άρθρων συνα-
φών με τη σχολική εξΑΕ, ήταν εντελώς απούσα από την πρακτική εφαρμογή 
του θεσμού σε κάποιο εικονικό σχολείο, κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
μέχρι τη στιγμή της πανδημίας. Η αντιφατική αυτή πραγματικότητα μπορεί να 
οφείλεται σε αιτίες οικονομικής φύσης κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης 
ή ενδεχομένως να υπάρχει αμφισβήτηση των νέων μεθόδων διδασκαλίας λόγω 
πεπαλαιωμένων αντιλήψεων.
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Διοίκηση Ολικής Ποιότητας –  
Πρακτική εφαρμογή σε ΕΠΑΛ

Παναγιώτα Καπερνέκα
ΣΕΕ (ΠΕ87) Ν. Αιγαίου και Κρήτης

Περίληψη

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 
ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, με στόχο 
την τήρηση και τη βελτίωση των προδιαγραφών των 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών που απαιτούνται από το 
Πρότυπο EFQM, ώστε να καλύπτονται οι συνεχώς 
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του συνόλου των απο-
δεκτών των υπηρεσιών του ΕΠΑΛ. Με εργαλείο 
επιλογής το Μοντέλο EFQΜ, επιχειρούμε την υλοποίηση της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας σε ΕΠΑΛ. Για την εκπαίδευση, η Ολική Ποιότητα είναι η διηνεκής 
προσπάθεια προς το άριστο, την τελειότητα. Αποβλέπει στη συνεχή βελτίωση των 
διαδικασιών του Εκπαιδευτικού Οργανισμού, στη μείωση των αδυναμιών του 
συστήματος, στην ανάθεση ευθυνών στους μαθητές, στην ομαδική εργασία και 
τη συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται στη λειτουργία του σχολείου. 
Την αρχική σύγκριση της ΔΟΠ με την Kλασική Διοίκηση ακολουθεί η ανάλυση 
της δομής του EFQM. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα κριτήρια αξιολόγησης που 
απαιτούνται και, τέλος, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία της εφαρμογής του 
στο Επαγγελματικό Λύκειο. 

Λέξεις κλειδιά
Διοίκηση Ολικής 
Ποιότητας στην 
Εκπαίδευση, 
Μοντέλο EFQM
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Abstract

This paper focuses on the development of a 
Quality Management System, with the aim of 
complying with and improving the specifications 
of the educational services required by the EFQM 
Standard, in order to meet the ever-changing 
requirements of all recipients of EPAL services. With 
the selection of EFQM Model as a tool, we attempt 
the implementation of Total Quality Management 
in EPAL. Total Quality is the perpetual effort towards excellence, perfection. 
It aims at the continuous improvement of the processes of the Educational 
Organization, in the reduction of the weaknesses of the system, in the assignment 
of responsibilities to the students, in the group work and the participation of 
all the bodies involved in the operation of the school.

The initial comparison of the TQM with the Classical Administration is 
followed by the analysis of the structure of the EFQM. Then we present the 
evaluation criteria that are required and finally we describe in detail the 
process of its application in the Vocational Lyceum.

Κατάλογος συντομογραφιών

ΕΠΑΛ: Επαγγελματικό Λύκειο
ΔΟΠ: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
TQM: Total Quality Management (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας)
ΑΔΙΠΠΔΕ: Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση
EFQM: European Foundation for Quality Management (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για 
τη Διοίκηση της Ποιότητας)
EQA: European Quality Award (Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας)
ΕΕΔΕ: Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων 

1. Εισαγωγή

Στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι Οργανισμοί αποφασίζουν να ασχοληθούν 
ουσιαστικά με τη Διαχείριση Ποιότητας. Η ανάγκη για Ποιότητα προκύπτει από 
πολλές παραμέτρους. Για παράδειγμα, έχει υπολογιστεί ότι το 25% του ανθρώ-

Keywords
Total Quality 
Management in 
Education, EFQM 
Model
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πινου δυναμικού κάθε οργανισμού ασχολείται καθημερινά με τη διόρθωση των 
λαθών. Επίσης, το 30% περίπου των εσόδων χάνεται λόγω της παροχής χαμηλής 
ή κακής ποιότητας υπηρεσιών. 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όμως ενός Οργανισμού δεν προέρχεται μόνο 
από το κόστος των υπηρεσιών του, ούτε από τις ίδιες τις υπηρεσίες, οι περισσότε-
ρες από τις οποίες αντιγράφονται εύκολα. Προέρχεται από την ανώτερη Ποιότητα 
σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Συνεπώς, η ανάγκη για Ποιότητα αποτελεί την 
προστιθέμενη αξία που αναζητεί ο πολίτης. 

Η σύγχρονη έννοια της υπηρεσίας αποτελείται από δύο αναπόσπαστα στοιχεία: 
α) Τεχνικά χαρακτηριστικά και β) εξυπηρέτηση (Βουρλιώτου, 2013).

Τι είναι όμως Ποιότητα; Πολλοί θεωρητικοί κι ερευνητές, με σκοπό να ορίσουν 
τον όρο «Ποιότητα», χρησιμοποιούν φράσεις όπως: Ανάγκες των καταναλωτών, 
Ικανοποίηση απαιτήσεων (Oakland), Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις (Crosby), 
Ικανοποίηση του πελάτη (Peter), (Μπουρλετίδης, 2013). 

Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9000:2008 3.1.1, ως Ποιότητα ορίζεται το 
σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που ικανο ποιούν 
απαιτήσεις. 

Στην εξελικτική πορεία της Ποιότητας, το τελευταίο στάδιο είναι η Διοίκηση 
Ολικής Ποιότητας (TQM), η οποία αποτελεί τη διοικητική φιλοσοφία για τη βελ-
τίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης ως σύνολο. 

Κατά τη σύγκριση της Κλασικής Διοίκησης και της ΔΟΠ, διαπιστώνουμε ότι η 
Κλασική Διοίκηση είναι συγκεντρωτική και παράγει πρόχειρες λύσεις διορθωτικού 
κυρίως χαρακτήρα, σε αντίθεση με τη ΔΟΠ, που είναι συμμετοχική, αποκεντρω-
τική, αλλά και προσεγγίζει δομημένα την ανίχνευση κι επίλυση προβλημάτων.

Παρατηρούμε επίσης ότι η Κλασική Διοίκηση αντιδρά εκ των υστέρων πυρο-
σβεστικά, ενώ στη ΔΟΠ δημιουργούνται μόνιμοι μηχανισμοί πρόβλεψης. Την 
Κλασική Διοίκηση χαρακτηρίζει ο βραχυχρόνιος προγραμματισμός, με στόχο την 
επίτευξη αποτελεσμάτων με όποιο κόστος, σε αντίθεση με τη ΔΟΠ, στην οποία 
κυριαρχεί ο μακροχρόνιος προγραμματισμός, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και 
τη μείωση του κόστους. 

Η ΔΟΠ προλαβαίνει τα λάθη και παρακινείται από την ικανοποίηση του πελά-
τη, ενώ η Κλασική Διοίκηση περιορίζεται να ελέγχει τα λάθη μετά από κάποια 
δράση και παρακινείται από το κέρδος αποκλειστικά. Όσον αφορά τις αποφάσεις, 
στη ΔΟΠ βασίζονται σε συλλογικές διεργασίες, οριζοντίως και καθέτως του οργα-
νισμού, ενώ στην Κλασική Διοίκηση βασίζονται στις απόψεις της μειοψηφίας. 

Τέλος, η ΔΟΠ υπερέχει γιατί χρησιμοποιεί το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό 
και πόρους, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε αντίθεση 
με την Κλασική Διοίκηση, που λειτουργεί χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό και 
σχεδιασμό (Βουρλιώτου, 2013).

Στο πεδίο της Εκπαίδευσης, η Ολική Ποιότητα ορίζεται ως:
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H διηνεκής προσπάθεια προς το άριστο, την τελειότητα και αποβλέπει (Ζαβλά-
νος, 2003):
• Στη μείωση των αδυναμιών του συστήματος.
• Στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών.
• Στην ανάθεση ευθυνών και στους μαθητές.
• Στην υιοθέτηση μεθόδων που οδηγούν στην αποτελεσματική και κριτική μάθηση.
• Στην ομαδική εργασία και την ενδυνάμωση των ατόμων.
• Στη συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται στη λειτουργία του σχολείου.

Στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, η απόφαση για την ανάπτυξη Συστή-
ματος Διαχείρισης Ποιότητας προέρχεται από τη διττή ανάγκη βελτιστοποίησης 
των διεργασιών του οργανισμού και της ικανοποίησης των ολοένα αυξανόμενων 
απαιτήσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών του, δηλαδή των μαθητών.

Τα στάδια ανάπτυξης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:
• Σχεδιασμός του Συστήματος.
• Προετοιμασία Τεκμηρίωσης.
• Εφαρμογή του Συστήματος.
• Επιθεώρηση του Συστήματος.
• Πιστοποίηση του Συστήματος.

Τα επίπεδα τεκμηρίωσης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:
• Εγχειρίδιο Ποιότητας.
• Εγχειρίδιο Διαδικασιών Λειτουργίας του Οργανισμού.
• Έντυπα ( Έγγραφα) του Συστήματος.
• Αρχεία του Συστήματος.

Τα εμπόδια στην εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε έναν 
Δημόσιο Οργανισμό είναι:
• Έλλειψη υποστήριξης.
• Αντίδραση του προσωπικού.
• Αντίσταση στις ποιοτικές βελτιώσεις από φόβο:

«Μπορώ να μάθω νέους τρόπους εργασίας;»
«Μπορώ να ανταποκριθώ στις νέες προσδοκίες;»

• Απροθυμία για ανάληψη ευθυνών και συγκεκριμένης συμβολής στις αλλαγές.
• Απροθυμία για προώθηση της αλλαγής.
• Υπάρχει πιθανότητα «τιμωρίας», αν ανακαλύψουν πως ο τρόπος που δούλευα 

ως σήμερα ήταν λάθος;
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1.1. Παραδείγματα εφαρμογής της ΔΟΠ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Με τον ν. 4142/9-4-2013, ιδρύθηκε η «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (ΑΔΙΠΠΔΕ), με διεθνή ονομασία 
«Authority for Quality Assurance in Primary and Secondary Education». 

Αποστολή της είναι η Διασφάλιση υψηλής Ποιότητας εκπαιδευτικού έργου 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το 2011 μπήκε σε πιλοτική εφαρμογή από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού το πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στη 
διά βίου μάθηση.

Το 2010 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά με επιτυχία από τη Διεύθυνση Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Σερρών η διαδικασία πιστοποίησής της κατά το 
διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000.

Το 1999-2000 πραγματοποιήθηκε το Πρόγραμμα «Πιλοτικής Εφαρμογής της 
ΔΟΠ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», στο οποίο συμμετείχαν 5 σχολεία της 
Ελληνικής Περιφέρειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στόχος 
του προγράμματος ήταν η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών μέσα από εναλ-
λακτικές μεθόδους διδασκαλίας (Αλατζόγλου).

2. Η δομή του μοντέλου EFQM 

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διοίκηση της Ποιότητας (European Foundation for 
Quality Management – EFQM) ιδρύθηκε το 1988 από τις δεκατέσσερις επιφανέ-
στερες επιχειρήσεις της δυτικής Ευρώπης, όταν πολλές από τις σημαντικότερες 
επιχειρήσεις της συνειδητοποίησαν ότι ο μόνος τρόπος επιβίωσής τους ήταν ο 
μεγαλύτερος προσανατολισμός στην ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών. 

Έδρα του οργανισμού είναι οι Βρυξέλλες και σήμερα η κύρια δραστηριότη-
τά του είναι η ανάπτυξη, προβολή και διάδοση των αρχών της ΔΟΠ (Διοίκηση 
Ολικής Ποιότητας). Το μοντέλο ποιότητας EFQM είναι ένα πρακτικό εργαλείο, το 
οποίο βοηθά την κάθε επιχείρηση να «αυτο-αξιολογείται» σε όλους τους σημα-
ντικούς τομείς (κριτήρια), όπως αυτοί καθορίζονται από το μοντέλο, έτσι ώστε να 
εντοπιστούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης.

H διαδικασία της αυτo-αξιολόγησης επιτρέπει σε έναν Οργανισμό να εντοπίζει 
τα δυνατά του σημεία, αλλά και εκείνα που χρήζουν βελτίωσης, με σκοπό να προ-
χωρήσει συστηματικά σε ένα πρόγραμμα συνεχούς αυτο-βελτίωσης (Κονδύλης). 

Γιατί όμως θα έπρεπε κάποιος να επιλέξει να χρησιμοποιήσει το μοντέλο 
αριστείας EQA (European Quality Award); Σύμφωνα με την ΕΕΔΕ, το EQA 
αποτελεί:
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• Εργαλείο αυτο-αξιολόγησης. 
• Tρόπο σύγκρισης με άλλους οργανισμούς (benchmarking).
• Oδηγό για την ανίχνευση περιοχών που χρειάζονται βελτίωση.
• Mια δομή για το σύστημα διοίκησης του οργανισμού.

Το μοντέλο EFQM αποτελείται από εννέα κριτήρια, εκ των οποίων τα πρώτα πέντε 
αποτελούν τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί o Οργανισμός, για να καταλήξει 
στα επόμενα τέσσερα, τα οποία αποτελούν τα αποτελέσματα της αυτο-αξιολόγησης.

Τα εννέα κριτήρια είναι: 
Προϋποθέσεις Αποτελέσματα αυτο-αξιολόγησης 
Ηγεσία Αποτελέσματα εργαζομένων 
Ανθρώπινο δυναμικό Αποτελέσματα πελατών
Πολιτική & Στρατηγική Αποτελέσματα κοινωνικού συνόλου 
Συνεργασίες & Πόροι Αποτελέσματα απόδοσης

Τρόπος αξιολόγησης στο μοντέλο EFQM
• Αυτο-αξιολόγηση του Οργανισμού και επιλογή τριών βελτιωτικών δράσεων.
• Προγραμματισμός και υλοποίηση των τριών βελτιωτικών δράσεων.
• Μελέτη των δράσεων και ανατροφοδότηση από τους αξιολογητές.
• Επιτόπια αξιολόγηση από την ομάδα των αξιολογητών και απόφαση πιστο-

ποίησης.

Κριτήρια της βαθμολόγησης αποτελούν το ίδιο το μοντέλο, αλλά και η μέθο-
δος RADAR, η οποία αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: 

Αποτελέσματα (Results), Προσέγγιση (Approach), Εφαρμογή (Deployment), 
Αξιολόγηση και Τελειοποίηση (Assessment & Refine).

Η βαθμολόγηση γίνεται σε κλίμακα 0-1.000 βαθμοί.

3. Εφαρμογή του μοντέλου EFQM σε ΕΠΑΛ

Στην παρούσα εργασία, στα πλαίσια της εφαρμογής της ΔΟΠ στην Εκπαίδευση, 
θα επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για έναν 
Εκπαιδευτικό Οργανισμό και συγκεκριμένα για ένα Επαγγελματικό Λύκειο. 

Επιλέξαμε το μοντέλο EFQM ως μια επιλογή δυνητικής αριστείας. Το μοντέ-
λο αριστείας του EFQM δεν βασίζεται στη φιλοσοφία της «εκ των άνω προς τα 
κάτω» προσέγγισης. Βασίζεται στην ιδέα ότι όλοι συνεργάζονται, με στόχο την 
ανάδειξη δυνατών αλλά και αδύνατων σημείων και την εφαρμογή των απαραί-
τητων σχεδίων βελτίωσης. Κάθε μέλος του οργανισμού φέρει την ίδια ευθύνη 
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για την επιτυχία. Επιπλέον, προσφέρει ένα καλά σχεδιασμένο πλαίσιο ενεργειών 
για τον προσδιορισμό τομέων βελτίωσης και τη δημιουργία σχεδίου προόδου με 
συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Στο σχέδιό 
μας αποτυπώνονται ξεκάθαρα βασικές πληροφορίες σχετικά με τη Δέσμευση 
της Διοίκησης-Ηγεσίας, την Πολιτική της Ποιότητας, τη Διαχείριση ανθρώπινων 
πόρων, τους στόχους της Ποιότητας, αλλά και τη μέτρηση της ικανοποίησης των 
αποδεκτών των υπηρεσιών που προσφέρει το Δημόσιο αυτό ΕΠΑΛ. 

3.1. Όραμα Διοίκησης ΕΠΑΛ – Δέσμευση

Το ΕΠΑΛ, το οποίο αναφέρουμε εδώ σαν παράδειγμα, είναι εκπαιδευτικός οργα-
νισμός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εξυπηρετεί οικογένειες της ευρύτε-
ρης περιοχής. Έχει δε πολυπολιτισμικό χαρακτήρα.

Η Δέσμευση της διοίκησης του ΕΠΑΛ, η οποία διατυπώνεται παρακάτω, είναι 
απαραίτητη για την έναρξη της εφαρμογής του EFQM στο σχολείο αυτό. Αναρ-
τάται σε εμφανές σημείο στον χώρο του ΕΠΑΛ.

Η Διοίκηση και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΕΠΑΛ έχουν στόχο: τη 
συνεχή βελτίωση της ποιότητας της σχολικής ζωής, με τη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκομένων. Το σχολείο δεσμεύεται να παρέχει, σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, την καλύτερη 
δυνατή εκπαίδευση μέσα σε κλίμα ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με 
σκοπό οι μαθητές του:
• Να ενεργούν ως ελεύθεροι πολίτες.
• Να αναπτύξουν την ικανότητα της επικοινωνίας και τη συνεργατικότητα.
• Να καλλιεργήσουν την προσωπικότητά τους.
• Να αποκτήσουν επαγγελματικές γνώσεις.
• Να εκπαιδευτούν πώς να μαθαίνουν.
• Να συμμετέχουν στις πολιτιστικές δραστηριότητες και να εκφράζονται δημιουρ γικά.
• Να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα (ατομικά και συλλογικά).
• Να μεριμνούν για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Η Διοίκηση ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας και του 
περιβάλλοντός της στη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας εκπαίδευσης και επεν-
δύει στη δημιουργικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Ενισχύει και προω θεί την 
κριτική σκέψη εκπαιδευτικών και μαθητών για τη συνεχή βελτίωση του έργου τους.

Η Διοίκηση επιδιώκει την εμπλοκή κάθε ενδιαφερόμενου θεσμικού ή μη θεσμι-
κού φορέα, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της προσπάθειάς της και είναι ανοικτή 
σε κάθε πρόταση που θα συμβάλλει στη βελτίωση αυτή.

Η Διοίκηση του ΕΠΑΛ εγγυάται τη συνεχή προσπάθεια για την αναβάθμιση 
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της εκπαίδευσης, την οποία προσφέρει μέσω της θεσμοθετημένης και της κατά 
τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούμενης διαδικασίας επιμόρφωσης του 
στελεχιακού της δυναμικού. 

Η Διοίκηση του ΕΠΑΛ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας (γονείς, 
μαθητές, εκπαιδευτικούς) και στις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, και λαμβάνει 
σοβαρά υπόψη οποιαδήποτε πρόταση, υπόδειξη, αντίρρηση, τόσο των μαθητών 
του και των γονέων τους όσο και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτό.

Η Διοίκηση του ΕΠΑΛ δημιουργεί εργαλεία μέτρησης της απόδοσης της σχο-
λικής μονάδας και εξασφαλίζει ότι οι στόχοι για την Ποιότητα της Εκπαίδευσης, 
που έχουν καθιερωθεί στις σχετικές διαδικασίες του σχολείου, είναι μετρήσιμοι 
και ότι, εάν και όπου απαιτείται, θα αναθεωρούνται.

3.2. Εγχειρίδιο Διαδικασιών σχεδίου βελτίωσης εκπαιδευτικού έργου

Η σύνταξη του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΕΠΑΛ γίνεται βάσει του πρωταρ-
χικού μας στόχου, που είναι η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαι-
δευτικού έργου.

Πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένο, με ξεκάθαρους στόχους και προτε-
ραιότητες.

Γιατί επιλέξαμε την εφαρμογή της Σχολικής αυτο-αξιολόγησης; 
Η αυτο-αξιολόγηση στην Εκπαίδευση στοχεύει στη βελτίωση της Ποιότητας 

του εκπαιδευτικού έργου. Αποτελεί το εργαλείο για να προσδιοριστούν οι τομείς 
που χρειάζονται βελτίωση, δηλαδή να βελτιωθεί η διττή διαδικασία διδασκαλίας 
– μάθησης, να βελτιωθεί η διαδικασία οργάνωσης του σχολείου, να ενεργοποιη-
θούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ώστε να εμπλακούν στη διαδικασία, να ενθαρρυνθεί 
η συναδελφικότητα ώστε να επιτευχθεί ο κοινός στόχος, να υπάρχει σταθερός 
προσανατολισμός προς την αριστεία. 

Η πραγματοποίηση της αυτο-αξιολόγησης του ΕΠΑΛ θα είναι βασισμένη στα 
εννέα κριτήρια του μοντέλου αριστείας του EFQM. Θα υπάρχει ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων και σχεδιασμός των ενεργειών για την επίτευξη προόδου.

Ακολουθεί η ανάπτυξη των δράσεων για τη βελτίωση. Η διαδικασία αυτή απο-
τελεί και τη δέσμευση του ΕΠΑΛ στην αριστεία (Committed to excellence). Αρχικά, 
θα προσδιορίσουμε τους στόχους του σχολείου: «Πού επιθυμούμε να φτάσουμε;».

Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε την Εσωτερική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτι-
κού Έργου: «Ποια είναι η Ποιότητα της Εκπαίδευσης που εξασφαλίζουμε στο ΕΠΑΛ;».

Ακολουθούν:
• Σχεδιασμός και οργάνωση.
• Συλλογή και ανάλυση δεδομένων.
• Ερμηνεία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
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Στον σχεδιασμό δράσης ουσιαστικά απαντούμε στην ερώτηση: «Ποιες ενέρ-
γειες πρέπει να γίνουν για να βελτιώσουν το σχολείο μας;». Στο επόμενο βήμα 
υλοποιούμε τις επιλεγμένες δράσεις. 

Τέλος, παρακολουθούμε και αξιολογούμε τις δράσεις: «Τι πρόοδο πραγματο-
ποιήσαμε;».

Για τις τρεις φάσεις της αυτο-αξιολόγησης χρησιμοποιούμε τους Δείκτες 
Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου, που μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε την 
ποιότητα της εκπαίδευσης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, να εντοπίσουμε τις 
περιοχές που απαιτούν πιο συστηματική διερεύνηση και διευκολύνουν τις απο-
φάσεις μας για δράση σε σχέση με περιοχές που αποδεικνύονται επιτυχείς ή 
προβληματικές για το ΕΠΑΛ.

Συνοπτικά, οι Δείκτες Ποιότητας χωρίζονται στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
Διαχείριση και Αξιοποίηση Πόρων, Σχέσεις-Κλίμα, Εκπαιδευτικές Διαδικασίες, 

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα. 

3.3. Διαδικασία εκτίμησης παρεχόμενου έργου εκπαίδευσης

Στη φάση αυτή, η αξιολόγηση στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πρώτης συνολι-
κής εκτίμησης για το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο της Σχολικής Μονάδας. Το 
κύριο ερώτημα είναι: «Πόσο καλό είναι το σχολείο μας;».

Τα μέλη της σχολικής κοινότητας, αποτιμώντας την κατάσταση του σχολείου, 
επιχειρούν να δώσουν μια απάντηση στο ερώτημα με κάθε έναν από τους 17 
δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. 

Η εικόνα του σχολείου που προκύπτει παρέχει μια άμεση ανατροφοδότηση για 
τους τομείς στους οποίους το σχολείο πλεονεκτεί ή υστερεί. Οι εμπλεκόμενοι στη 
διαδικασία αυτή μπορεί να είναι, εκτός από το σύνολο των μελών της Σχολικής 
Μονάδας, και εκπρόσωποι των μαθητών αλλά και των γονέων.

Η απόφαση για τη συμμετοχή των γονέων και των μαθητών εξαρτάται από 
τον Σύλλογο Διδασκόντων. Συνιστάται όμως η συμμετοχή τους στη διαδικασία, 
ώστε η εκτίμηση για την εικόνα του σχολείου να είναι εγκυρότερη. 

Η ανάπτυξη της διαδικασίας είναι η οργανωμένη συζήτηση σε ομάδες, κατά 
την οποία τα μέλη κάθε ομάδας συζητούν για την κατάσταση του σχολείου τους 
σε κάθε δείκτη. 

Μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης, διαμορφώνουν και καταγρά-
φουν την κοινή θέση της ομάδας. Τέλος, οι εκπρόσωποι των ομάδων συνθέτουν 
και καταγράφουν την τελική θέση για την κατάσταση του σχολείου σε σχέση με 
κάθε δείκτη ποιότητας.

Τα αποτελέσματα της συζήτησης για την εικόνα του σχολείου, για κάθε ομάδα 
χωριστά, είναι δυνατόν να αποτυπωθούν με τη χρήση τετράβαθμης αριθμητικής 
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κλίμακας (1-4) για κάθε δείκτη, όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 
3-καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβα-
ρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιλογή από τις ομάδες τριών τουλά-
χιστον δεικτών, τους οποίους η Σχολική Μονάδα αποφασίζει να διερευνήσει σε 
βάθος στη δεύτερη φάση της αυτο-αξιολόγησης. Η κάθε ομάδα, στο σημείο αυτό, 
απαρτίζεται από 6 συνολικά μέλη, 2 από τους εκπαιδευτικούς, 2 από γονείς και 
2 από μαθητές.

Στη συνέχεια ορίζεται πρακτικογράφος και συντονιστής, γίνεται παρουσίαση 
της έκθεσης κάθε ομάδας ξεχωριστά, διαπραγμάτευση θέσεων και απόψεων και, 
τέλος, διαμόρφωση και καταγραφή της τελικής θέσης.

Η ανάπτυξη της διαδικασίας για τη γενική εκτίμηση της εικόνας του σχο-
λείου υπολογίζεται ότι απαιτεί 2-3 συνεδρίες και περίπου 2 εβδομάδες για την 
ολοκλήρωσή της.

3.4. Διερεύνηση δεικτών ποιότητας

Η συστηματική διερεύνηση δεικτών αποτελεί τον κύριο κορμό της εσωτερικής 
αξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, αλλά παράλληλα και τον πυρήνα κάθε νέου 
κύκλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Μέσω της διαδικασίας αυτής, εντοπίζονται 
τα προβλήματα, αναδεικνύονται οι δυνατότητες για την επίλυσή τους και τεκμη-
ριώνονται οι αποφάσεις για δράση και βελτίωση.

Κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς, το σχολείο διερευνά τρεις τουλάχιστον 
δείκτες από το σύνολο των δεικτών ποιότητας. Οι συμμετέχοντες στη φάση αυτή 
είναι το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου, αλλά και μαθητές, γονείς. Οι 
ομάδες αυτές, σύμφωνα με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορούν 
να συμμετέχουν στη διαδικασία είτε ως πηγές άντλησης πληροφοριών είτε ως 
συνεργάτες στη διερεύνηση 2 δεικτών. Σε κάθε ομάδα ορίζεται συντονιστής και 
ένα μέλος που κρατά τα πρακτικά.

Μετά τη διερεύνηση κάθε δείκτη, δίνουμε σε όλους τους εκπαιδευτικούς ή και 
σε γονείς, μαθητές μια σειρά προτάσεων-σημείων για βαθμολόγηση, που συνι-
στούν ένα αποτελεσματικό σύστημα λήψης αποφάσεων.

3.5. Διαμόρφωση προγραμμάτων δράσης

Αφού ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες για την τρέχουσα σχολική χρονιά, ο σύλ-
λογος χωρίζεται σε ομάδες δράσης για τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση λεπτο-
μερούς Προγράμματος για κάθε δράση.
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Τα μέλη της κάθε Ομάδας Δράσης προσδιορίζουν τους στόχους της δράσης, τα 
κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της επίτευξης κάθε στόχου, 
για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής τους. Επίσης, ορίζουν το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται για την υλοποίηση και παρακολούθησή τους.

Τέλος, προσδιορίζουν τους πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική υλο-
ποίηση της Δράσης, το ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική υποδομή, τον χρόνο. 

Στη συνέχεια, η κάθε Ομάδα Δράσης συντάσσει το Πρόγραμμα Δράσης και 
το υποβάλλει στην ολομέλεια για διαμόρφωση και έγκριση. Αφού όλοι συμφω-
νήσουν και το αποδεχθούν, η Ομάδα Δράσης που το συνέταξε αναλαμβάνει την 
υλοποίηση και την παρακολούθησή του.

3.6. Παρακολούθηση και αξιολόγηση Προγραμμάτων Δράσης

Το στάδιο της υλοποίησης κάθε Προγράμματος Δράσης ολοκληρώνεται με την 
αξιολόγηση της εφαρμογής του από την Ομάδα Δράσης, που επιχειρεί να απα-
ντήσει στην ερώτηση «Τι πρόοδο κάναμε;», αξιολογώντας:
• Τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν. 
• Τα αποτελέσματά τους σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί.
• Τα αποτελέσματα των Δράσεων σε σχέση με τη γενική λειτουργία και τα εκπαι-

δευτικά επιτεύγματα του σχολείου.

3.7. Εξωτερική αξιολόγηση 

Μετά την επιλογή και την υλοποίηση των τριών βελτιωτικών δράσεων, εξωτε-
ρικοί αξιολογητές μελετούν τις δράσεις βελτίωσης και δίνουν ανατροφοδότηση 
στο ΕΠΑΛ.

Σε χρονικό διάστημα 6-9 μηνών από την έναρξη της εφαρμογής του EFQM στον 
Εκπαιδευτικό Οργανισμό, πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη από τους αξιολο-
γητές. Ακολουθεί η αναφορά επικύρωσης και η απόφαση πιστοποίησης αριστείας.

4. Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία παρουσιάσαμε τον τρόπο ανάπτυξης ενός Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας για έναν Εκπαιδευτικό Οργανισμό, το ΕΠΑΛ. Επιλέξαμε 
ως εργαλείο το μοντέλο ΕFQM, το οποίο αποτελεί επιλογή αυτο-αξιολόγησης, 
αλλά και δυνητικής αριστείας. 
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Η εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο ΕΠΑΛ είναι απόρροια της ανά-
γκης βελτιστοποίησης του εργασιακού περιβάλλοντος και των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών του ΕΠΑΛ. Επίσης, καλύπτει την ανάγκη μείωσης του κόστους της «Μη 
ποιότητας», αλλά και τη μείωση της σπατάλης χρόνου, πόρων και επικαλύψεων.

Επιχειρήσαμε τη βελτίωση της ομαδικής εργασίας, αλλά και την αύξηση του 
ενδιαφέροντος και του ηθικού όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία. Τέλος, 
επιδιώξαμε την ικανοποίηση των ολοένα αυξανόμενων απαιτήσεων των αποδε-
κτών των υπηρεσιών του ΕΠΑΛ.

Κατά την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτυπώνονται 
ξεκάθαρα βασικές πληροφορίες σχετικά με τη Δέσμευση Διοίκησης-Ηγεσία, την 
Πολιτική Ποιότητας, τη Διαχείριση ανθρώπινων πόρων, τους στόχους Ποιότη-
τας του εκπαιδευτικού οργανισμού, τη μέτρηση ικανοποίησης των αποδεκτών 
υπηρεσιών του ΕΠΑΛ. Τέλος, τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του μοντέ-
λου EFQM μπορούν να μετρηθούν βάσει προκαθορισμένων δεικτών απόδοσης. 

Η επιλογή του μοντέλου EFQM, που έχει ως βασική αξία την αριστεία, εκφρά-
ζει την αντίθεση με ένα εκπαιδευτικό σύστημα που στηρίζεται στη λογική του 
ελάχιστου κοινού παρονομαστή. Η αριστεία, όχι μόνον δεν παραβιάζει την αρχή 
της ισότητας, αλλά την αναδεικνύει και την υπηρετεί. Μέσω της εφαρμογής της 
ΔΟΠ, με εργαλείο το μοντέλο EFQM στο ΕΠΑΛ, επιθυμούμε για κάθε μέτοχο αυτής 
της διαδικασίας το «αιέν αριστεύειν».
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Περίληψη

Η εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών δημόσιου μάνα-
τζμεντ για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης έχει καταλυτικό 
ρόλο στην ανάπτυξη μιας χώρας και τη διασφάλιση 
της ευημερίας των πολιτών της. Η παρούσα εργασία 
εστιάζει το ενδιαφέρον της στις απόψεις των δημόσιων 
υπαλλήλων για την εφαρμογή των αρχών του Νέου 
Δημόσιου Μάνατζμεντ στις υπηρεσίες που υπηρετούν. 
Το φύλο, το επίπεδο σπουδών και η ηλικία των προϊ-
σταμένων των δημόσιων οργανισμών εξετάζεται σε 
συνάρτηση με διάφορες παραμέτρους της επαγγελματικής τους συμπεριφοράς και 
συγκεκριμένα με το ηγετικό πρότυπο που ακολουθούν, την ικανότητα επικοινωνίας – 
συνεργασίας, τον βαθμό παρακίνησης που εφαρμόζουν στο προσωπικό και τη στάση 
τους απέναντι στις καινοτομίες. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 123 υπάλληλοι 
που υπηρετούσαν σε δύο υπηρεσίες υπαγόμενες στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων 
Εσόδων στην πόλη της Πάτρας. Ως μέσο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε το γρα-
πτό ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν θετική συσχέτιση μόνο μεταξύ της 
ηλικίας των προϊσταμένων και της παροχής κινήτρων στους εργαζομένους. Από την 
ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι ορισμένες από τις αρχές και πρακτικές του 
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Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ εφαρμόζονται, σε μέτριο όμως βαθμό, στις συγκεκριμένες 
υπηρε σίες. Η ριζική αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, με 
την εισαγωγή σύγχρονων κανόνων διακυβέρνησης, παραμένουν εκκρεμή ζητήματα.

Abstract

The implementation of modern public management 
practices for the modernization and efficient 
function of Public Administration has a determining 
role in the development of a country and the 
assurance of its citizens’ prosperity. The present 
study focuses on the civil servants’ views concerning 
the application of the New Public Management 
principles in the posts they service. The gender, 
the level of education and the age of the heads of 
public organizations are examined in relation to 
various aspects of their professional behavior and in particular to the leadership 
model they follow, their communication and collaboration skills, the degree of 
motivation they apply to their staff as well as their attitude towards innovation. 
The survey involved 123 civil servants working in two sub-services of the 
Independent Public Revenue Authority in the city of Patras. Data collection 
was conducted through a questionnaire. The results demonstrate a positive 
correlation only between the ages of heads and employees’ motivation. Data 
analysis showed that some of the principles and practices and several of the 
characteristics of the New Public Management are moderately applied to the 
specific services. Radical reformation and modernization of Public Administration 
with the introduction of modern governance rules remain outstanding issues.

1. Εισαγωγή

Η σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των παρε-
χόμενων υπηρεσιών, την ικανοποίηση του πολίτη και την επίτευξη υψηλής απο-
τελεσματικότητας (Συνήγορος του Πολίτη, 2018). O στόχος αυτός μεταλλάσσει 
όλες τις λειτουργίες της και επιφέρει αναπροσδιορισμό στη συνολική οργάνωση 
και λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Tα στελέχη του δημόσιου τομέα επω-
μίζονται την ευθύνη για την αλλαγή φιλοσοφίας, διοικητικών πρακτικών και την 
εν γένει αναδιοργάνωση, υπό το πρίσμα του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ (ΝΔΜ).

Keywords
Public 
Administration, New 
Public Management, 
Total Quality 
Management, 
administrative 
reform
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2. Θεωρίες διοίκησης

Η έννοια της Διοίκησης τοποθετείται χρονικά στον 18ο αιώνα, όταν εδραιώθηκε 
η κλασική σχολή με εκπρόσωπο τον Frederich Τaylor. Ο Taylor θεωρείται ο πατέ-
ρας της Επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης, καθώς προσπάθησε να βρει 
τρόπους βελτίωσης της απόδοσης του εργατικού δυναμικού, στοχεύοντας στην 
επίτευξη της μέγιστης παραγωγικότητας – αποτελεσματικότητας (Μπουραντάς 
– Παπαλεξανδρή, 2003α). Θεμελιωτής της θεωρίας της διοίκησης υπήρξε και ο 
Henri Fayol, ο οποίος καθόρισε τις γενικές αρχές της διοίκησης και επικέντρωσε 
την προσοχή του στις λειτουργίες της (Προγραμματισμό, Οργάνωση, Διεύθυνση, 
Συντονισμό και Έλεγχο), οι οποίες θεωρούνται θεμελιώδεις μέχρι και σήμερα 
(Σταθόπουλος, 2012). Στις αρχές διοίκησης των Taylor-Fayol προστίθεται και η 
θεωρία του Max Weber, ο οποίος πρότεινε ένα σύστημα διοίκησης των επιχει-
ρήσεων βασισμένο στη γραφειοκρατία. Για τον Weber, η γραφειοκρατία δεν είναι 
αρνητική έννοια συνδεδεμένη με την αδράνεια και την καθυστέρηση στη λήψη 
αποφάσεων, αλλά πρόκειται για έναν ιδεατό τύπο διοίκησης, ο οποίος χαρακτη-
ρίζεται από στενά καθορισμένες αρμοδιότητες, αυστηρούς κανόνες και ύπαρξη 
ενός ιεραρχικού συστήματος οργάνωσης (Μακρυδημήτρης, 2004). Στη συνέχεια, 
η νεοκλασική Σχολή ασχολήθηκε με τις επιδράσεις της ανθρώπινης συμπεριφο-
ράς στον χώρο εργασίας, αποδίδοντας κεντρικό ρόλο στον ανθρώπινο παράγο-
ντα (Σαΐτης, 2005). Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της θεωρίας 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς θεωρείται ο Elton Mayo, ο οποίος πρόταξε τη 
σημασία του ψυχολογικού παράγοντα στην παραγωγικότητα των εργαζομένων, 
γεγονός που συμβάλλει καθοριστικά στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού (Θεοδωράτος, 1993). Στη δεκαετία 
του 1980 εμφανίστηκε η φιλοσοφία του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ (ΝΔΜ), που 
έχει προκριθεί στη σύγχρονη εποχή ως το πλέον αποδοτικό μοντέλο διοικητικής 
οργάνωσης (Kalogeropoulou & Petrakos, 2018). Σύμφωνα με τη φιλοσοφία αυτή, 
ο πολίτης τίθεται στο επίκεντρο της διοικητικής δράσης και επιδιώκεται η εξυ-
πηρέτησή του με υψηλούς ποιοτικούς όρους. Ο πολίτης αντιμετωπίζεται πλέον 
ως πελάτης, όπως στον ιδιωτικό τομέα, προσδοκώντας από τον δημόσιο λειτουρ-
γό ταχύτητα, διαφάνεια, αξιοπιστία και ποιότητα. Mε γνώμονα την ικανοποίη-
ση των αναγκών του, η γραφειοκρατία περιορίζεται, οι χρονοβόρες διαδικασίες 
αντικαθίστανται και προτάσσεται η αποκέντρωση (Κτιστάκη, 2009). Στο πλαίσιο 
αυτό, αναπτύσσονται συγκεκριμένες δράσεις στον δημόσιο τομέα, όπως η Διοί-
κηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), η οποία αναφέρεται στο σύνολο των ενεργειών 
που αποβλέπουν, αφενός μεν, στην ικανοποίηση του πολίτη και αφετέρου, στην 
αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με το ελάχιστο δυνατό 
κόστος (Ακρίβος και Ψαρόπουλος, 2008).
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3. Διάκριση ηγέτη και μάνατζερ στον οργανισμό

Στη διοικητική επιστήμη, με τον όρο «οργανισμό» εννοούμε μια μορφή οργά-
νωσης με την έννοια της οντότητας, η οποία έχει συγκεκριμένη δομή, διέπεται 
από επίσημους κανόνες και έχει καθορισμένο αντικειμενικό σκοπό (Κουτούζης, 
1999). Κάθε οργανισμός λειτουργεί με αρχές και κανόνες που καθορίζουν το είδος 
των εργασιών, την κατανομή των εξουσιών και τους μηχανισμούς επικοινωνίας 
ανάμεσα στα μέλη για την επίτευξη των στόχων τους (Davies, 1981). Την οργά-
νωση όλων των δραστηριοτήτων σε έναν οργανισμό αναλαμβάνει συνήθως ο/η 
μάνατζερ. Ο όρος μάνατζερ διαφοροποιείται από τον όρο του ηγέτη. Ως ηγεσία 
ορίζεται η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης μιας ομάδας ατόμων από έναν 
προϊστάμενο, έτσι ώστε οι συνεργάτες του να τον ακολουθούν πρόθυμα και εθε-
λοντικά, να του έχουν εμπιστοσύνη και να προσπαθούν με τον καλύτερο τρόπο 
να υλοποιήσουν τους στόχους της εργασίας (Dessler, 2015). Ο/η μάνατζερ ασχο-
λείται περισσότερο με τις διοικητικές διαδικασίες του οργανισμού, με βάση την 
υποχρεωτικότητα που απορρέει από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, ενώ αντίθε-
τα ο ηγέτης καινοτομεί, έχει μακροχρόνια οπτική, εμπνέει εμπιστοσύνη, εστιάζει 
στους ανθρώπους, επιδιώκει την ανάπτυξη ουσιαστικής επικοινωνίας και υγιών 
σχέσεων με το προσωπικό. Ο/η μάνατζερ περιγράφεται ως διεκπεραιωτής/τρια, 
ενώ ο ηγέτης ως μετασχηματιστής (Evans, 2003).

3.1. Ηγετικά πρότυπα

Ο τρόπος με τον οποίο ο ηγέτης θα επιλέξει να ασκεί τον ρόλο του προσδιορίζει 
και τον τύπο διοικητικής – ηγετικής συμπεριφοράς που υιοθετεί. Έτσι, ανάλογα 
με τον τρόπο λήψης αποφάσεων, διακρίνονται τρία βασικά πρότυπα ηγετικής 
συμπεριφοράς: το αυταρχικό, το δημοκρατικό και το εξουσιοδοτικό. Στο αυταρχι-
κό πρότυπο, ο ηγέτης αποφασίζει μόνος του και δίνει εντολές, στο δημοκρατικό 
πρότυπο, οι αποφάσεις λαμβάνονται έχοντας υπόψη τη γνώμη και τις ανάγκες 
των συνεργατών του και στο εξουσιοδοτικό πρότυπο, ο ηγέτης παραχωρεί στους 
συνεργάτες του την αρμοδιότητα να αποφασίσουν (Θεοδωράτος, 1993). Ο απο-
τελεσματικός ηγέτης συνδυάζει στοιχεία από όλα τα πρότυπα συμπεριφοράς και 
επιδεικνύει ευελιξία, ώστε να προσαρμόζει κατάλληλα τη συμπεριφορά του στις 
εκάστοτε εργασιακές συνθήκες, τις προσωπικότητες των εργαζομένων και τις 
υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες (Bennis, 1994).

Ο ρόλος του ηγέτη είναι αποφασιστικός για την ανάπτυξη και επικοινωνία του 
οράματος στην υπηρεσία, τη χάραξη στρατηγικών, την εμψύχωση – ενδυνάμωση 
των εργαζομένων και στοχεύει στην ικανοποίηση τόσο των προσωπικών τους 
αναγκών όσο και των αναγκών της κοινωνίας (Kotter, 1996).
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Σε αυτό το πλαίσιο άσκησης της ηγετικής συμπεριφοράς, ο προϊστάμενος-
ηγέτης στον δημόσιο τομέα χρειάζεται να διαθέτει διευρυμένες ικανότητες προ-
κειμένου να είναι αποτελεσματικός. Πέρα από τις τεχνικές – γνωστικές ικανό-
τητες, απαιτούνται κοινωνικές – συναισθηματικές, αλλά και διανοητικές – μεθο-
δολογικές ικανότητες. Όπως περιγράφεται στον νόμο 4369, ο/η προϊστάμενος/
μένη, πέρα από τη γνώση του αντικειμένου της δημόσιας διοίκησης, πρέπει να 
διαθέτει ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας, ορθής αντίληψης των προβλη-
μάτων, ευθυκρισίας, ικανότητα αμερόληπτης αξιολόγησης, ικανότητα ορθής 
λήψης αποφάσεων. Χρειάζεται να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να διαθέτει ικα-
νότητα διαπραγμάτευσης, διαχείρισης συγκρούσεων, ικανότητα οργάνωσης και 
συντονισμού, παρακίνησης του προσωπικού και επίδειξης σεβασμού στη δια-
φορετικότητα (νόμος 4369/2016). Τα ηγετικά στελέχη πρέπει να καλλιεργούν 
εκτός από τη λογική νοημοσύνη και τη συναισθηματική, καθώς έχει αποδειχθεί 
ότι είναι μία βασική παράμετρος της διαχείρισης του συναισθηματικού κόσμου 
της εργασίας (Golman, 1998). 

3.2. Επικοινωνία – Διαχείριση συγκρούσεων

Από τις πολλαπλές συνιστώσες της ηγετικής συμπεριφοράς, θα εστιάσουμε στην 
επικοινωνιακή ικανότητα των προϊσταμένων, καθώς αποτελεί βασική παράμετρο 
αποτελεσματικής διοίκησης (Μπουραντάς, 2002). Η ικανότητα επικοινω νίας των 
προϊσταμένων επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα των σχέσεων που θα διαμορ-
φωθούν σε έναν οργανισμό και συνεπώς την αποτελεσματικότητά του. Ως επι-
κοινωνία ορίζεται η διαδικασία μεταβίβασης μηνυμάτων ή πληροφοριών μεταξύ 
πομπού – δέκτη και η αντίληψη του ουσιαστικού νοήματος μέσω αυτής της αλλη-
λεπίδρασης (Ασπρίδης, Τσέλιος και Ρωσσίδης, 2018). Μέσω της επικοινωνίας, 
πραγματοποιείται η ανταλλαγή απόψεων ή συναισθημάτων και μέσω της διαδι-
κασίας αυτής οικοδομείται η ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Ιδιαίτερα στους 
οργανισμούς, η επικοινωνία είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους, 
διαφορετικά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί ο συντονισμός των δραστηριοτήτων, 
η κατανόηση των στόχων και των οδηγιών, η οργάνωση και η ανάθεση καθη-
κόντων, η συνεργασία, η παρακίνηση, αλλά και η ανατροφοδότηση – βελτίωση 
των αποτελεσμάτων (Robbins, Decenzo & Coulter, 2012). Πολλές φορές όμως η 
επικοινωνία δυσχεραίνεται εξαιτίας ορισμένων παραγόντων, όπως η στερεοτυ-
πική σκέψη και η ανακρίβεια ή η μη σαφήνεια των μηνυμάτων (Μπουραντάς, 
2002). Ως αποτέλεσμα αυτού, δημιουργούνται δυσλειτουργίες στον οργανισμό 
(συγκρούσεις, κακή συνεργασία, λανθασμένες αποφάσεις), τα αίτια των οποίων 
πηγάζουν από την ανεπαρκή επικοινωνία. Κατά συνέπεια, ο ηγέτης-προϊστά-
μενος καλείται να αντιλαμβάνεται τα επικοινωνιακά μηνύματα στον εργασιακό 
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χώρο και να υπερβαίνει τα υφιστάμενα εμπόδια, ώστε να διαμορφώνει συνθήκες 
ουσιαστικής επικοινωνίας και εποικοδομητικής συνεργασίας.

3.3. Παρακίνηση

Μια άλλη βασική προσδιοριστική παράμετρος της συμπεριφοράς του ηγέτη είναι 
η παρακίνηση, η οποία επηρεάζει άμεσα την παραγωγικότητα και αποδοτικότη-
τα των εργαζομένων. Η έννοια της παρακίνησης αναφέρεται στις ψυχολογικές 
– εσωτερικές δυνάμεις που κινητοποιούν το άτομο ή το παροτρύνουν να ενερ-
γεί προς έναν συγκεκριμένο σκοπό και είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι 
στόχοι που έχουν τεθεί σε έναν οργανισμό (Κατσαλής, 2006). Οι εργαζόμενοι 
παρακινούνται από διαφορετικούς παράγοντες, ανάλογα με τις ανάγκες τους 
και τα ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Κατά τον Maslow, ο 
οποίος ταξινόμησε τις ανάγκες σε μία πυραμίδα, ένα άτομο πρέπει να έχει ικα-
νοποιήσει έστω σε έναν βαθμό τις ανάγκες του κατώτερου σταδίου για να μπορεί 
να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο αναγκών. Επίσης, η παρακινητική δύναμη 
των αναγκών είναι αντίστροφη του βαθμού ικανοποίησης (Robbins, Decenzo & 
Coulter, 2012). Ο Herzberg ανέπτυξε τη θεωρία της υγιεινής – παρακίνησης και 
προσδιόρισε δύο βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση των 
εργαζομένων. Ο πρώτος αναφέρεται στον παράγοντα υγιεινής και διατήρησης, 
όπου εξασφαλίζει την έλλειψη δυσαρέσκειας των εργαζομένων έναντι της εργα-
σίας, δημιουργώντας θετική στάση και ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στα 
κίνητρα, τα οποία αυξάνουν την απόδοση των εργαζομένων. Κατά τον Herzberg, 
και οι δύο παράγοντες πρέπει να λειτουργούν ισορροπημένα, ώστε να διασφα-
λίζεται η παρακίνηση των εργαζομένων (Herzberg, Mausner & Snyderman, 
1993). Οι προϊστάμενοι είναι οι πλέον αρμόδιοι να εφαρμόσουν τις κατάλληλες 
τεχνικές παρακίνησης στον εργασιακό χώρο, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να παρα-
μένουν ενεργοποιημένοι και προσηλωμένοι στον στόχο, πετυχαίνοντας υψηλή 
παραγωγικότητα (Dessler, 2015· Ρωσσίδης, 2014).

3.4. Καινοτομίες 

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος της ηγετικής συμπεριφοράς είναι και η διαχεί-
ριση των καινοτομιών στον χώρο εργασίας, προκειμένου ο οργανισμός να αντα-
ποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ο Lewin υποστήριξε ότι κάθε 
αλλαγή υλοποιείται μέσω τριών σταδίων (Βακόλα και Νικολάου, 2012): το στάδιο 
του ξεπαγώματος, όπου διαπιστώνεται η διαφορά ανάμεσα στην υφιστάμενη και 
την επιθυμητή κατάσταση, το στάδιο της μετακίνησης, όπου υλοποιούνται οι αλλα-
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γές για τη μετάβαση του οργανισμού στη νέα κατάσταση και, τέλος, το στάδιο του 
ξαναπαγώματος, όπου τα στελέχη δημιουργούν ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε η νέα 
κατάσταση να παγιωθεί. Ο Kotter πρότεινε ένα πιο πρακτικό μοντέλο. Ανέπτυξε 8 
βήματα που χρειάζεται να ακολουθηθούν, προκειμένου να είναι επιτυχημένη μια 
αλλαγή: 1) Δημιουργία της αίσθησης του επείγοντος (προκειμένου να αποδειχθεί η 
χρησιμότητα και αναγκαιότητα της αλλαγής), 2) συγκρότηση μιας δυναμικής καθο-
δηγητικής ομάδας (με στόχο την υλοποίηση της αλλαγής), 3) δημιουργία οράματος 
και ανάπτυξη του σχεδίου δράσης, 4) μετάδοση του οράματος στους εργαζομένους, 
5) ενδυνάμωση και ενθάρρυνση της συμμετοχής με την καλλιέργεια κατάλληλου 
οργανωσιακού κλίματος, 6) δημιουργία άμεσων αποτελεσμάτων και βραχυπρόθε-
σμων οφελών, με σκοπό την οικοδόμηση θετικής στάσης απέναντι στην αλλαγή, 
7) παγίωση αλλαγών, 8) ενσωμάτωση της αλλαγής στην οργανωσιακή κουλτούρα 
(Kotter, 1996). Ανεξάρτητα από τον τρόπο διαχείρισης των αλλαγών, είναι γεγο-
νός ότι η επιχειρησιακή αλλαγή προκαλεί συνήθως αντιδράσεις, αφενός μεν, γιατί 
υπάρχουν δυνάμεις που επιθυμούν τη διατήρηση των ωφελημάτων της υφιστά-
μενης κατάστασης και αφετέρου, γιατί η οποιαδήποτε αλλαγή προξενεί στο αρχικό 
στάδιο ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Οι πηγές αντίστασης στην αλλαγή σχετίζονται 
συνήθως με το αίσθημα απώλειας των κεκτημένων, τον φόβο στο νεοεισερχόμε-
νο, τις διαφορετικές αντιλήψεις για τη χρησιμότητα της αλλαγής, τη συνήθεια στο 
κατεστημένο, την αντίδραση στον φορέα (Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 2003β). 
Ο/η προϊστάμενος/μένη παίζει καταλυτικό ρόλο στη διαχείριση – επιτυχία των 
αλλαγών, καθώς μπορεί να συμβάλλει με τη στάση του στην κάμψη των εμφανι-
ζόμενων εμποδίων και στη μείωση των αρνητικών συμπεριφορών, καλλιεργώντας 
κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και δεκτικότητας στην αλλαγή (Μπουραντάς, 2002).

4. Σκοπός έρευνας – Ερευνητικά ερωτήματα

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των δημόσιων 
υπαλλήλων ως προς τον βαθμό εφαρμογής συγκεκριμένων αρχών του ΝΔΜ από 
τους προϊσταμένους των υπηρεσιών που εργάζονται, καθώς και η διερεύνηση 
της σχέσης βασικών μεταβλητών της επαγγελματικής συμπεριφοράς των προϊ-
σταμένων με το φύλο, το επίπεδο σπουδών και την ηλικία τους. Προς επίτευξη 
του σκοπού αυτού, διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:
1. Εντοπίζονται διαφορές στους προϊσταμένους ως προς το φύλο, το επίπεδο 

σπουδών και την ηλικία τους, όσον αφορά τον τρόπο που ασκούν τα υπη-
ρεσιακά τους καθήκοντα και ειδικότερα όσον αφορά α) το πρότυπο ηγεσίας 
που ακολουθούν, β) τις δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων που διαθέτουν, γ) τα 
κίνητρα που παρέχουν στο προσωπικό και δ) τις καινοτομίες που προωθούν;
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2. Σε ποιον βαθμό οι προϊστάμενοι του δημόσιου τομέα εφαρμόζουν στοιχεία 
του ΝΔΜ στην καθημερινή τους πρακτική, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των 
υφισταμένων τους;

5. Μεθοδολογία – Δείγμα

Για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκε η ποσοτική μέθοδος 
(Bryman, 1988· Creswell, 2016). Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 123 υπάλ-
ληλοι που υπηρετούσαν σε δύο υπηρεσίες υπαγόμενες στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το τελωνείο Πατρών και τη ΔΟΥ Πατρών. Η έρευ-
να σε Ανεξάρτητες Αρχές έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την εφαρμογή του 
ΝΔΜ, καθώς ένας από τους λόγους σύστασης των ΑΑΔΕ είναι η καταπολέμηση 
της γραφειοκρατίας και της κακοδιοίκησης (Ακαλίδης, 2008). 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου, το 
οποίο κατασκευάστηκε από τους ερευνητές για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας 
(Javeau, 1996· Babbie, 2011). Οι ερωτήσεις επιλέχθηκαν με κριτήριο τον σκοπό 
και τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας, βασίστηκαν στη θεωρία, τις βασικές 
αρχές και πρακτικές του ΝΔΜ, καθώς και στις προτάσεις του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΑΑ) για την προώθηση της αποτε-
λεσματικής διοίκησης στον δημόσιο τομέα (Μιχαλόπουλος, 2003· Κτιστάκη, 2009· 
Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 2010).

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει τρεις 
ερωτήσεις που αναφέρονται σε δημογραφικά χαρακτηριστικά, το φύλο, την ηλι-
κία και το επίπεδο σπουδών. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 24 ερωτήσεις τύπου 
Likert πέντε σημείων (όπου 1 = «Πάρα πολύ» έως 5 = «Καθόλου»), που αφορούν 
τις απόψεις των υπαλλήλων σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και συμπεριφοράς 
των προϊσταμένων τους και διακρίνεται σε τέσσερις υποενότητες: Γενικά χαρα-
κτηριστικά, Παρακίνηση, Επικοινωνία, Καινοτομίες. Σε κάθε ερώτηση δόθηκε μια 
σειρά δηλώσεων και οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με τον 
βαθμό συμφωνίας τους με αυτές. Στην πιλοτική φάση της έρευνας, 10 υπάλλη-
λοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο για να διαπιστωθεί ο βαθμός κατανόησης 
και αποδοχής του και έγιναν οι αναγκαίες τροποποιήσεις (Creswell, 2016). Ως 
προς την εγκυρότητα περιεχομένου, η οποία έχει σχέση με τη διατύπωση των 
ερωτημάτων και το επίπεδο δυσκολίας τους, τα ερωτήματα χαρακτηρίζονται 
από σαφήνεια και ακρίβεια (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Για τον έλεγ-
χο αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας τόσο του συνολικού δεύτερου μέρους του 
ερωτηματολογίου (24 ερωτήσεις) όσο και των τεσσάρων υποενοτήτων του, έγινε 
έλεγχος Cronbach’s alpha. Ο δείκτης έδειξε ικανοποιητική αξιοπιστία στο σύνο-
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λο του δεύτερου μέρους (α = 0,853). Για τις ερωτήσεις της υποενότητας «Γενι-
κά χαρακτηριστικά», η τιμή του δείκτη βρέθηκε α = 0,841, για την υποενότητα 
«Παρακίνηση», ο δείκτης κυμαίνεται στο ίδιο περίπου επίπεδο α = 0,859, για την 
υποενότητα «Επικοινωνία», η τιμή ανήλθε σε α = 0,912 και για την υποενότητα 
«Καινοτομίες», ο δείκτης βρέθηκε α = 0,813 (Τσιώλης, 2014).

6. Αποτελέσματα

Από τις απαντήσεις των δημόσιων υπαλλήλων διαπιστώθηκαν τα εξής: 
• Το 33,3% των προϊσταμένων ήταν άνδρες, ενώ το 66,7% γυναίκες.
• Το 50,1% των προϊσταμένων ήταν κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου, το 

33,3% κατείχε επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο και το 16,6% ήταν κάτοχοι και 
διδακτορικού.

• Όσον αφορά την ηλικία των προϊσταμένων, το 83% ήταν από 55 ετών και 
άνω, ενώ το υπόλοιπο 17% είχε ηλικία από 41 έως 55 ετών.

• Το 47,8% θεωρεί ότι ο/η προϊστάμενος/μένη ακολουθεί δημοκρατικό πρότυπο 
ηγεσίας, το 47,8% σημείωσε ότι ακολουθεί συμμετοχικό πρότυπο και το 4,3% 
δήλωσε ότι ο/η προϊστάμενος/μένη ακολουθεί αυταρχικό πρότυπο ηγεσίας.

Σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, δεν εντοπίστηκε στατιστικά σημα-
ντική σχέση ανάμεσα στο φύλο, στο επίπεδο σπουδών και στην ηλικία των προϊ-
σταμένων με α) το πρότυπο ηγεσίας που ακολουθούν, β) τις δεξιότητες διαχείρισης 
κρίσεων που διαθέτουν, γ) τις καινοτομίες που υλοποιούν. Επίσης, δεν εντοπί-
στηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο φύλο και στο επίπεδο σπουδών 
των προϊσταμένων με την παροχή κινήτρων που εφαρμόζουν στο προσωπικό, 
βρέθηκε όμως να σχετίζεται η παροχή κινήτρων με την ηλικία των προϊσταμένων. 

Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, βάσει του οποίου διερευνήθη-
κε ο βαθμός εφαρμογής βασικών χαρακτηριστικών του ΝΔΜ στους δημόσιους 
οργανισμούς, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

Το 56% των υπαλλήλων απάντησε ότι γνωρίζει τον όρο ΔΟΠ ως μία από τις 
δράσεις που συνθέτουν το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, ενώ το 44% δήλωσε άγνοια. 
Από τους υπαλλήλους που απάντησαν ότι γνωρίζουν την έννοια της ΔΟΠ, μόνο 
το 13,3% θεωρεί ότι εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό («Πάρα πολύ» και «Πολύ») 
στην υπηρεσία τους, το 26,7% απάντησε ότι εφαρμόζεται σε «Μέτριο βαθμό», ενώ 
το 60% δήλωσε ότι έχει «Μικρή ή μηδενική εφαρμογή». Όσον αφορά τον τρόπο 
διοίκησης και συμπεριφοράς των προϊσταμένων, από τις απαντήσεις των υπαλ-
λήλων εξήχθησαν τα παρακάτω αποτελέσματα, τα οποία απεικονίζονται συγκε-
ντρωτικά στους ακόλουθους πίνακες:
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Πίνακας 1. Απόψεις των υπαλλήλων (σε ποσοστά) για γενικά χαρακτηριστικά της δράσης του 
προϊσταμένου τους.

Χαρακτηριστικά δράσης προϊσταμένου 
Βαθμός συμφωνίας

Μικρός (Καθόλου 
ή λίγο)

Μέτριος (Αρκετά)
Μεγάλος (Πολύ ή 

Πάρα πολύ)

Έχει όραμα για την υπηρεσία του. 43% 36% 21%

Εμπνέει σεβασμό και εκτίμηση. 32% 44% 24%

Θέτει σωστές προτεραιότητες στον οργανισμό. 12% 48% 40%

Ενδιαφέρεται για την ποιότητα στις παρεχόμε
νες υπηρεσίες.

16% 36% 48%

Διατυπώνει με σαφήνεια ξεκάθαρους και  
μετρήσιμους στόχους.

12% 64% 24%

Ενδιαφέρεται για την ικανοποίηση του πολίτη. 13% 33% 54%

Ενδιαφέρεται για την αποδοτικότητα και  
αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας.

8% 40% 52%

Κατά τη διοικητική λειτουργία της υπηρεσίας  
είναι γραφειοκρατικός και τυπολάτρης.

29% 48% 23%

Πίνακας 2. Απόψεις των υπαλλήλων (σε ποσοστά) για τον ρόλο του προϊστάμενου στην παρακί
νηση των εργαζομένων.

Παρακίνηση 
Βαθμός συμφωνίας

Μικρός (Καθόλου 
ή λίγο)

Μέτριος (Αρκετά)
Μεγάλος (Πολύ ή 

Πάρα πολύ)
Παρέχει κίνητρα στους υπαλλήλους με σκοπό 
τον προσανατολισμό στον στόχο.

33% 58% 9%

Αναγνωρίζει και επιβραβεύει κάθε  
προσπάθεια. 

16% 64% 20%

Είναι δίκαιος σε θέματα κατανομής εργασιών 
και υπευθυνοτήτων. 

28% 40% 32%

Παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στους 
εργαζομένους.

20% 56% 24%

Παροτρύνει τους υφισταμένους για συμμετοχή 
σε επιμορφωτικά προγράμματα.

16% 68% 16%

Αντιμετωπίζει τα λάθη ως ευκαιρίες μάθησης. 16% 72% 12%

Προτρέπει τους εργαζομένους να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες.

13% 57% 30%

Αξιοποιεί τις ικανότητες και γνώσεις  
των υπαλλήλων.

22% 55% 23%
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Πίνακας 3. Απόψεις υπαλλήλων (σε ποσοστά) για τον ρόλο του προϊσταμένου στην καλλιέργεια 
κουλτούρας συνεργασίας και επικοινωνίας στην υπηρεσία τους.

Παρακίνηση 
Βαθμός συμφωνίας

Μικρός (Καθόλου 
ή λίγο)

Μέτριος (Αρκετά)
Μεγάλος (Πολύ ή 

Πάρα πολύ)
Διαθέτει δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων 
– κρίσεων.

48% 24% 28%

Προωθεί το συλλογικό πνεύμα και  
την ομαδικότητα.

20% 40% 40%

Δείχνει ενδιαφέρον για τους συνεργάτες του. 4% 48% 48%

Αναγνωρίζει και σέβεται τα συναισθήματα  
των άλλων.

16% 52% 32%

Είναι ανοιχτός στην επικοινωνία και συνεργασία. 16% 48% 36%

Έχει ικανότητα διαπραγμάτευσης. 32% 32% 36%

Διαθέτει ικανότητα αντιμετώπισης αρνητικών 
συμπεριφορών.

24% 47% 29%

Περιβάλλει με εμπιστοσύνη τους άλλους. 26% 42% 32%

Πίνακας 4. Απόψεις υπαλλήλων (σε ποσοστά) για τον ρόλο του προϊσταμένου στην προώθηση 
καινοτομιών στην υπηρεσία τους. 

Παρακίνηση 
Βαθμός συμφωνίας

Μικρός (Καθόλου 
ή λίγο)

Μέτριος (Αρκετά)
Μεγάλος (Πολύ ή 

Πάρα πολύ)
Επιμορφώνεται στις νέες μεθόδους και αλλαγές 
στα υπηρεσιακά θέματα. 

24% 44% 32%

Έχει θετική στάση απέναντι στις αλλαγές.  12% 60% 28%

Προωθεί ο ίδιος/η ίδια καινοτομίες. 32% 52% 16%

Διαθέτει ευελιξία προσαρμογής στις νέες κατα
στάσεις. 

20% 64% 16%

Εφαρμόζεται η ψηφιακή υπογραφή στην υπη
ρεσία σας.

60% 20% 20%

Αναλαμβάνει δράσεις πέρα από αυτές που ανα
μένονται.

54% 31% 15%

7. Συζήτηση – Συμπέρασμα

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η διερεύνηση της συσχέτισης ορισμένων 
χαρακτηριστικών – μεταβλητών της συμπεριφοράς των προϊσταμένων δημό σιων 
υπηρεσιών με το φύλο, το επίπεδο σπουδών και την ηλικία τους, καθώς και ο 
βαθμός εφαρμογής στις υπηρεσίες αυτές βασικών χαρακτηριστικών του ΝΔΜ. 
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Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, το πρότυπο ηγεσίας που ακο-
λουθούν οι προϊστάμενοι, η ικανότητά τους να διαχειριστούν κρίσεις και η 
εφαρμογή καινοτομιών δεν φάνηκε να σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία και 
το επίπεδο σπουδών τους. Η εφαρμογή των καινοτομιών εξαρτάται από άλλους 
παράγοντες, όπως η υποστήριξη από «τα κέντρα ισχύος», δηλαδή την ανώτατη 
διοίκηση (Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 2003β). Όσον αφορά την παροχή 
κινήτρων, δεν βρέθηκε να σχετίζεται με το φύλο και το επίπεδο σπουδών των 
προϊσταμένων, συνδέεται όμως με την ηλικία τους. Η ηλικία των περισσότερων 
προϊσταμένων (83%) είναι άνω των 55 ετών, και, ως εκ τούτου, ενδέχεται με την 
πολυετή εμπειρία τους να εφαρμόζουν διαφορετικές τεχνικές παρακίνησης (ή σε 
διαφορετικό βαθμό) στην καθημερινή τους πρακτική συγκριτικά με τους νεότε-
ρους προϊσταμένους. 

Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό 
ποσοστό υπαλλήλων (44%) δεν γνωρίζει την έννοια της ΔΟΠ ως μία από τις 
δράσεις που συνθέτουν το ΝΔΜ. Από εκείνους που δηλώνουν ότι γνωρίζουν 
την έννοια αυτή, μόνο ένα ποσοστό 40% θεωρεί ότι εφαρμόζονται ορισμένα από 
τα χαρακτηριστικά της στην υπηρεσία που εργάζονται. Το συμπέρασμα αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία, καθώς η δημόσια διοίκηση θα έπρεπε να έχει ήδη εναρμο-
νιστεί με τις αρχές, τις πρακτικές και τη φιλοσοφία του ΝΔΜ και της ΔΟΠ, ως 
επιταγή της σύγχρονης εποχής, της νομοθεσίας (νόμος 3230) και του δημόσιου 
συμφέροντος (Ακρίβος και Ψαρόπουλος, 2008). Αντίθετα, παρατηρείται έντονος 
συγκεντρωτισμός, κομματισμός, γραφειοκρατία και μειωμένη ευελιξία (Μακρυ-
δημήτρης, 2012· Συνήγορος Πολίτη, 2018). Κατά τον Κέφη (2014), μερικές από 
τις αιτίες της μη εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στον δημόσιο τομέα 
είναι η έλλειψη οργανωσιακής κουλτούρας, οι παγιωμένες νοοτροπίες και ο φόβος 
απέναντι στο καινοτόμο στοιχείο, η ελλιπής ενημέρωση, η έλλειψη αποφασιστικό-
τητας της διοίκησης, αλλά και η έλλειψη συνεργασίας και ομαδικής προσπάθειας.

Παρά τη διαπίστωση πως ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων δεν γνωρίζει τα 
χαρακτηριστικά του ΝΔΜ, από την έρευνά μας προκύπτει ότι η γραφειοκρατία 
και η εσωστρέφεια αμφισβητείται και αναγνωρίζεται η ανάγκη για ορθή διαχεί-
ριση, ποιότητα και αποτελεσματικότητα στον δημόσιο τομέα. Oι περισσότεροι 
υπάλληλοι (52%) δήλωσαν ότι ο/η προϊστάμενος/μένη ενδιαφέρεται σε μεγάλο 
βαθμό για την ικανοποίηση του πολίτη και την αποδοτικότητα – αποτελεσμα-
τικότητα της υπηρεσίας. Επίσης, μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων (48%) δήλωσε 
ότι ο/η προϊστάμενος/μένη δίνει σε μεγάλο βαθμό προσοχή στην ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Αντίθετα, οι περισσότεροι υπάλληλοι (48%) δήλω-
σαν ότι ο/η προϊστάμενος/μένη προωθεί σε μέτριο βαθμό τη συνεργασία και τον 
διάλογο, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων (64%) θεωρεί ότι ο/η 
προϊστάμενος/μένη θέτει σε μέτριο βαθμό ξεκάθαρους και μετρήσιμους στόχους. 
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των προϊσταμένων, σύμφωνα με τις απαντήσεις των 
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υπαλλήλων, στους τομείς της ποιότητας, αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας και 
ικανοποίησης του πολίτη, ενδεχομένως να ερμηνεύεται από το γεγονός ότι οι 
τομείς αυτοί σχετίζονται με την εξωτερική εικόνα της υπηρεσίας στην κοινωνία. 
Συνεπώς, οι προϊστάμενοι ενδέχεται να εκδηλώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε 
τομείς που έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες, οι οποίοι θα αξιολογήσουν την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις όμως της έμπνευσης 
οράματος, προώθησης της συνεργασίας και της θέσπισης ξεκάθαρων στόχων, 
που συνδέονται περισσότερο με την εσωτερική λειτουργία της υπηρεσίας, ο βαθ-
μός ενδιαφέροντος των προϊσταμένων διαπιστώθηκε μικρότερος. Η λειτουργία 
μιας δημόσιας υπηρεσίας όμως πρέπει να εξετάζεται συνολικά και η διοικητική 
μεταρρύθμιση να αφορά όλους τους τομείς, αλλά και να είναι σημαντικής εμβέ-
λειας (Μιχαλόπουλος, 2003).

Όσον αφορά την παρακίνηση, η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων 
θεωρούν ότι οι προϊστάμενοί τους ενδιαφέρονται σε μέτριο βαθμό για την παρο-
χή κινήτρων στο προσωπικό (Πίνακας 2). Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι το 33% 
των υπαλλήλων δήλωσε ότι ο/η προϊστάμενός/μένη τους δεν παρέχει καθόλου 
κίνητρα στο προσωπικό. Η ελλιπής ή σε μέτριο βαθμό παρακίνηση είναι αποτέ-
λεσμα ποικίλων παραγόντων, όπως της αδυναμίας και της έλλειψης γνώσεων 
των προϊσταμένων να εφαρμόσουν σχετικές τεχνικές, της γενικότερης κουλτού-
ρας που επικρατεί στον δημόσιο τομέα, των πολιτικών παρεμβάσεων, της γρα-
φειοκρατίας, της έλλειψης δικαιοσύνης και αξιοκρατίας, της έλλειψης επαρκούς 
σύνδεσης ανάμεσα στη συνεισφορά των εργαζομένων και στις αμοιβές (Μακρυ-
δημήτρης, 1999· Μπουραντάς, 1999). Παρότι όμως η παρακίνηση στον δημόσιο 
τομέα έχει διαπιστωθεί ότι βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, είναι ωστόσο επιβεβλη-
μένη, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αποδοτικότητας και αποτελεσματι-
κότητας (Ακρίβος, 2008). 

Στον τομέα της επικοινωνίας, οι περισσότεροι υπάλληλοι θεωρούν ότι οι προϊ-
στάμενοί τους γνωρίζουν τα σημαντικά οφέλη της επικοινωνίας και συνεργα-
σίας στον οργανισμό και προσπαθούν σε μέτριο ή και υψηλό βαθμό να ενεργούν 
εποικοδομητικά προς την κατεύθυνση αυτή. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι (κατά 
την κρίση των υπαλλήλων) οι προϊστάμενοι πετυχαίνουν περισσότερο θετικά 
αποτελέσματα στους πιο εύκολα διαχειρίσιμους τομείς (σεβασμός, συνεργασία, 
προώθηση συλλογικού πνεύματος), ενώ στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων 
σημειώνουν αδυναμία χειρισμού (Πίνακας 1). Η αποτελεσματική διαχείριση κρί-
σεων είναι σίγουρα πιο απαιτητική διαδικασία, καθώς προϋποθέτει ικανότητες, 
επικοινωνιακές δεξιότητες, γνωστική κατάρτιση και εκπαίδευση, στοιχεία δηλαδή 
που δεν είναι εύκολο να συνυπάρχουν. Χωρίς να παραγνωρίζουμε την ανάγκη 
διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου σύγκρουσης σε κάθε οργανισμό, έτσι ώστε 
να δρα μόνο λειτουργικά και να προάγεται το δημιουργικό πνεύμα, η πρόοδος και 
η ετοιμότητα για αλλαγή (Σπυράκης και Σπυράκη, 2015), οι προϊστάμενοι πρέ-
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πει να επιδιώκουν τη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους, για να 
καταφέρνουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις συγκρούσεις στην υπηρεσία 
τους, εφαρμόζοντας κυρίως την τεχνική κερδίζω – κερδίζεις (Μπουραντάς, 2002).

Όσον αφορά τις καινοτομίες, οι περισσότεροι υπάλληλοι θεωρούν ότι οι προϊ-
στάμενοι προωθούν σε μέτριο βαθμό τις καινοτομίες στην υπηρεσία τους. Οι κανό-
νες, οι διοικητικές λεπτομέρειες και η γραφειοκρατία ίσως δυσκολεύουν τον/την 
προϊστάμενο/μένη να εστιάσει σε νέες ιδέες και να προωθήσει καινοτόμες πρα-
κτικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ψηφιακή υπογραφή, όπου 60% 
των υπαλλήλων δήλωσε ότι ο/η προϊστάμενός/μένη τους δεν την εφαρμόζει. Η 
αντίσταση στον τομέα αυτό φαίνεται ότι δεν κάμφθηκε επιτυχώς, ενδεχομένως 
επειδή οι προϊστάμενοι έχουν συνηθίσει τη χειρόγραφη υπογραφή, συνδέοντάς 
τη με ένα αίσθημα «άνεσης» στην καθημερινή τους πρακτική (Παπαλεξανδρή και 
Μπουραντάς, 2003β). Απολαμβάνοντας την υφιστάμενη κατάσταση, δεν επιθυμούν 
να αλλάξουν συνήθειες και προβάλλουν αντίσταση στην αλλαγή, παρότι μάλιστα 
η ψηφιακή υπογραφή προβλέπεται από τον σχετικό νόμο (ν. 3979/2011). Δεν 
πρέπει βέβαια να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι ενδέχεται να υπεισέρχονται 
και άλλοι παράγοντες, που δρουν ανασταλτικά στην εφαρμογή της, όπως λόγοι 
τεχνικοί (έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού υποστήριξης της ψηφιακής υπογρα-
φής) ή η μη παροχή επαρκούς επιμόρφωσης.

Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνάς μας προέκυψε ότι ορισμένες 
από τις αρχές και αρκετά από τα χαρακτηριστικά του ΝΔΜ εφαρμόζονται σε μέτριο 
βαθμό στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός της 
δημόσιας διοίκησης παραμένουν όμως θεμελιώδη ζητήματα και χρειάζεται να 
γίνουν σημαντικά βήματα για τον μετασχηματισμό της. Είναι ανάγκη να πραγ-
ματοποιηθούν τομές και ρήξεις με τη νοοτροπία, τις συνήθειες και πρακτικές 
του παρελθόντος, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους και την 
κοινωνική πρόοδο. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι δημόσιοι λειτουργοί πρέπει 
να έχουν το θάρρος, την ηθική και πνευματική τόλμη να κινούνται αντίθετα στο 
ρεύμα της εποχής, να μετατρέπουν τα πιθανά εμπόδια σε εργαλεία και μοχλούς 
ανάπτυξης, πετυχαίνοντας αποτελέσματα σημαντικής εμβέλειας (Μακρυδημή-
τρης, 1999· Μακρυδημήτρης, 2012). Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η σφαιρική 
και ριζική αναμόρφωση του διοικητικού συστήματος δεν είναι μόνο αποτέλεσμα 
δράσης των εκάστοτε προϊσταμένων, αλλά εξαρτάται και από τις αποφάσεις της 
κεντρικής διοίκησης ή της πολιτικής ηγεσίας (Κέφης, 2014). Τέλος, ο μετασχη-
ματισμός της κουλτούρας και η μετάβαση στον νέο τρόπο διοικητικής σκέψης, 
προϋποθέτει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες είναι μαθησιακού τύπου οργανώσεις 
(learning organizations), ώστε όχι μόνο να μπορούν να εντοπίζουν, αλλά και να 
υιοθετούν τις άριστες πρακτικές (Μιχαλόπουλος, 2003). 
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Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών  
και διδασκαλία της ελληνικής  
ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

Μαρία Αποστόλου
Κλασική Φιλόλογος ΑΠΘ, κάτοχος ΜΔΕ Επικοινωνίας και  

Ρητορικής των Μέσων του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκπαιδευτικός

Περίληψη

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών στη γλωσσική 
εκπαίδευση του δημοτικού σχολείου είναι σχεδια-
σμένο για μαθητές/τριες που έχουν ως μητρική ή 
πρώτη γλώσσα (Γ1) τα Ελληνικά. Τα τελευταία χρόνια 
ωστόσο παρατηρείται πως το μαθητικό δυναμικό στα 
ελληνικά σχολεία, και δη στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση, απαρτίζεται και από μαθητές αλλοδαπούς –
παιδιά μεταναστών ή προσφύγων– των οποίων η 
ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική ή η πρώτη 
γλώσσα. Συνεπώς, εκείνοι οι μαθητές/τριες διδά-
σκονται την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα. 
Τα διδακτικά βιβλία της γλώσσας του Δημοτικού 
εξυπηρετούν σαφέστατα τις ανάγκες της διδασκαλίας των μαθητών που έχουν 
ως πρώτη γλώσσα (Γ1) την ελληνική γλώσσα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι 
αν τα διδακτικά βιβλία της γλώσσας του Δημοτικού μπορούν να ανταποκριθούν 
στη γλωσσική διδασκαλία εκείνων των μαθητών που διδάσκονται την ελληνική 
γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα (Γ2). 

Λέξεις κλειδιά
Αναλυτικό 
Πρόγραμμα 
Σπουδών, γλωσσική 
εκπαίδευση, 
αλλόγλωσσοι 
μαθητές, ελληνική 
ως δεύτερη γλώσσα, 
διδακτικά βιβλία 
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Abstract

It is generally accepted that curriculum in the 
primary school as far as the learning of Greek 
language is concerned, is mainly designed for 
students who learn Greek as first or maternal 
language. However, it is widely becoming obvious 
that more and more students who attend classes in 
Greek primary school are immigrants or refugees. 
That means that those students learn Greek as 
a second language. What is more, they use the 
material for their learning process which is mainly 
addressed to students who speaks Greek as first or maternal language. So, it 
is becomes logical for one to wonder if the learning material can be applicable 
to those who learn Greek language as a second language. 

Συντομογραφίες

ΔΕΠΠΣ: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών

1. Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το εξής φαινόμενο: όλο και περισσότεροι 
αλλόγλωσσοι μαθητές (παιδιά προσφύγων ή μεταναστών) φοιτούν σε ελληνικά 
σχολεία. Αυτοί οι μαθητές/τριες καλούνται να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα, 
η οποία δεν είναι η μητρική τους, και να ενταχθούν σε ένα μονόγλωσσο σχολικό 
εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Όπως είναι γνωστό, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται στη μονόγλωσση 
εκπαίδευση και ειδικότερα στην αφομοιωτική μονογλωσσία, σύμφωνα με τη διά-
κριση του Baker, όσον αφορά τους τύπους της γλωσσικής εκπαίδευσης (Νικολάου, 
2003: 7). Σύμφωνα με αυτό το είδος της γλωσσικής εκπαίδευσης, οι αλλόγλωσσοι 
μαθητές/οι αλλόγλωσσες μαθήτριες καλούνται να αφομοιωθούν πλήρως στην ομι-
λούμενη πλειονοτική γλώσσα του μαθητικού πληθυσμού – δηλαδή την ελληνική.

Με βάση το ισχύον μοντέλο της μονόγλωσσης εκπαίδευσης στη χώρα, σχεδιά-
ζονται και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία στην 
πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία εξετάζει το 

Keywords
curriculum, lingual 
education, bilingual 
students, Greek 
language as a 
second or foreign 
language, teaching 
material
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Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της γλώσσας στο Δημοτικό 
συνδυαστικά με τα κριτήρια ελληνομάθειας για τους/τις μαθητές/τριες οι οποίοι 
διδάσκονται την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα.

2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Γλώσσας Δημοτικού

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Διαθέσιμο στο http://ebooks.
edu.gr/info/cps/2deppsaps_GlossasDimotikou.pdf), για τη διδασκαλία της ελλη-
νικής γλώσσας στο Δημοτικό, βασικός διδακτικός στόχος είναι να εξοικειωθεί ο/η 
μαθητής/τρια με την ελληνική γλώσσα και να έρθει σε επαφή τόσο σε προφορικό 
όσο και σε γραπτό επίπεδο με όλες τις εκφάνσεις της ελληνικής γλώσσας. 

Επιπροσθέτως, αξίζει να επισημανθεί πως ο επιδιωκόμενος στόχος είναι να 
έρθει ο/η μαθητής/τρια σε επαφή με την ελληνική γλώσσα στην ευρύτερή της 
έννοια, δηλαδή να έρθει σε επαφή με την ελληνική γλώσσα ως προς την πολιτι-
στική, κοινωνική, γεωγραφική της διάσταση. 

Προς την επίτευξη αυτού του στόχου, οι μαθητές/τριες οφείλουν –με την 
κατάλληλη διδακτική καθοδήγηση– να είναι σε θέση σε προφορικό επίπεδο να 
επιχειρηματολογούν, να υπερασπίζονται τη θέση, να περιγράφουν ένα τοπίο, έναν 
άνθρωπο, να αφηγούνται μια ιστορία κ.λπ. 

Σε ό,τι αφορά τον γραπτό λόγο, οι μαθητές/τριες οφείλουν να μπορούν να 
εκφράζονται με σαφήνεια και με επιχειρήματα. Ειδικότερα, εκείνοι/νες θα πρέπει 
να μπορούν να διακρίνουν τους διαλόγους, καθώς και τα λοιπά αφηγηματικά 
χαρακτηριστικά ενός λογοτεχνικού κειμένου. Στο σημείο αυτό, είναι απαραίτη-
το να αποσαφηνιστεί πως οι παραπάνω διδακτικοί στόχοι είναι γενικοί και πως 
αναλόγως της ηλικίας των μαθητών οι στόχοι εξειδικεύονται.

2.1. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι για την Ά  – Β́  Δημοτικού

Οι διδακτικοί στόχοι στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού επικεντρώνονται σε 
τρεις βασικούς άξονες, στον προφορικό λόγο (κατανόηση και παραγωγή), στον 
γραπτό λόγο (κατανόηση και παραγωγή) και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 
των μαθητών. Στον πρώτο άξονα, οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να είναι σε θέση 
να εξασκούνται στις διάφορες πτυχές του προφορικού λόγου. Εν ολίγοις, εκείνοι/
νες θα πρέπει να μπορούν να διηγούνται καθημερινές καταστάσεις και γεγονότα, 
να περιγράφουν διάφορα αντικείμενα ή και ανθρώπους, να αφηγούνται ιστο ρίες 
και να μπορούν να εκφράζουν διάφορα συναισθήματα, λ.χ. να εκφράζουν τη χαρά 
τους, τον θυμό τους, τη λύπη τους. 
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Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, μπορεί να αξιοποιηθεί πρόσθετο υλικό από 
άλλα διδακτικά βιβλία (μελέτη περιβάλλοντος, αισθητική αγωγή κ.λπ.), σύμφωνα 
πάντοτε με τις αναλυτικές οδηγίες του προγράμματος σπουδών. Σε ό,τι αφορά τον 
δεύτερο άξονα, ήτοι τον γραπτό λόγο, επιδίωξη είναι ο/η μαθητής/τρια να μπο-
ρεί να διαβάζει με ευχέρεια κείμενα γραπτού λόγου και κυρίως να κατανοεί το 
τι διαβάζει. Όσον αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου, το ζητούμενο είναι ο/η 
μαθητής/τρια να μπορεί να εκφράζεται σωστά και να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες 
λέξεις, όταν γράφει ένα κείμενο στην ελληνική γλώσσα. Το παραγόμενο κείμενο 
ποικίλλει και μπορεί να είναι είτε μια ιστορία είτε μια αφήγηση ενός γεγονότος, 
π.χ. ένα παραμύθι. Μέσω της επαφής με μια πληθώρα κειμένων, απώτερος στό-
χος είναι να εμπλουτίσει ο/η μαθητής/τρια το λεξιλόγιό του.

2.2. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι για τη Γ́  – Δ́  Δημοτικού

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) 
(Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/info/cps/2deppsaps_GlossasDimotikou.pdf), 
ο διδακτικός στόχος για τους/τις μαθητές/τριες αυτών των τάξεων του Δημοτικού 
είναι να μπορούν να διακρίνουν σε προφορικό επίπεδο την αφήγηση μιας ιστορίας 
από την περιγραφή, να είναι σε θέση να εκφράζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια 
για το τι σκέφτονται, τι αισθάνονται κ.λπ. Όσον αφορά την ανάγνωση, ως στόχος 
τίθεται το να είναι σε θέση οι μαθητές/τριες να διαβάζουν το κείμενο, χρησιμο-
ποιώντας τον κατάλληλο επιτονισμό και να προσαρμόζουν την ανάγνωσή τους 
στο ύφος που απαιτεί το εκάστοτε κείμενο (λογοτεχνικό, δημοσιογραφικό κ.λπ.). 

Στο επίπεδο παραγωγής λόγου, ο/η μαθητής/τρια θα πρέπει να μπορεί να 
συνθέσει ένα δικό του κείμενο στην ελληνική γλώσσα χρησιμοποιώντας σωστή 
στίξη, σωστή ορθογραφία. Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί ότι το ύφος του γραπτού 
κειμένου του/της μαθητή/τριας οφείλει να είναι προσαρμοσμένο σε ό,τι του ζητεί-
ται κάθε φορά (αφήγηση ιστορίας, περιγραφή, ενημέρωση, έκφραση ευχών και 
επιθυμιών κ.λπ). Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των παραπάνω διδακτικών στόχων 
είναι οι μαθητές/τριες να εμπλουτίσουν ακόμη περισσότερο το λεξιλόγιό τους, 
μαθαίνοντας περισσότερες και δυσκολότερες λέξεις από εκείνες που έμαθαν τα 
δύο πρώτα χρόνια. 

2.3. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι για την Έ  – ΣΤ́  Δημοτικού

Στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, το ΔΕΠΠΣ, σε ό,τι αφορά τον προ-
φορικό άξονα, προβλέπει τους διδακτικούς στόχους που προβλέπονται και στις 
προηγούμενες τάξεις. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως ο/η μαθητής/τρια κρίνεται 
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απαραίτητο να χρησιμοποιεί όλο και πιο πλούσιο λεξιλόγιο και για να εκφράζεται 
σε προφορικό επίπεδο και για να προσαρμόζεται στις περιστάσεις επικοινωνίας 
που του ζητούνται. 

Στον γραπτό του λόγο επιζητείται, εκτός των άλλων, ο/η μαθητής/τρια να 
μπορεί να πυκνώνει τον λόγο, να κάνει δηλαδή την περίληψη του κειμένου, 
ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει το νόημα του εκάστοτε 
κειμένου (λογοτεχνικό, ενημερωτικό κ.λπ.). Γίνεται σαφές πως οι μαθητές/τριες 
των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού εξοικειώνονται με μια πιο σύνθετη 
μορφή σύνταξης του λόγου (παρατακτική σύνδεση, υποτακτική σύνδεση, κύριες 
και δευτερεύουσες προτάσεις), έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν στον μέγιστο βαθμό 
στις δραστηριότητες που τους ζητούνται. 

3. Κριτήρια ελληνομάθειας για τη διδασκαλία  
της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

Ο γενικός στόχος για τη διδασκαλία μαθητών που διδάσκονται την ελληνική 
γλώσσα ως δεύτερη είναι, σύμφωνα με τις Κοιλιάρη και Χατζηπαναγιωτίδη 
(2008: 9), να μπορούν οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν την ελληνική γλώσσα 
όχι περιοριστικά, αλλά έχοντας υπόψη τους διάφορα πολιτιστικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας. 

Οι άξονες της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας εστιάζουν τόσο 
στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Προσδοκώμενος στόχος είναι οι μαθητές/
τριες να μπορούν να εφαρμόζουν βασικούς κανόνες επικοινωνίας τόσο στον προφο-
ρικό όσο και στον γραπτό λόγο και, εάν είναι δυνατόν, να εκφράζουν και τα συναι-
σθήματά τους στην ελληνική γλώσσα (Κοιλιάρη και Χατζηπαναγιωτίδη: 2008: 9-10).

Οι γενικοί διδακτικοί στόχοι για την ελληνομάθεια επικεντρώνονται σε δύο 
βασικούς άξονες, στον προφορικό λόγο (κατανόηση και παραγωγή) και στον 
γραπτό λόγο (κατανόηση και παραγωγή) (Κοιλιάρη και Χατζηπαναγιωτίδη: 17). 
Επιπροσθέτως, αυτοί οι στόχοι εξειδικεύονται ανάλογα με την ηλικία του/της 
μαθητή/τριας και το επίπεδο της ελληνομάθειας, το οποίο χωρίζεται σε τρία επί-
πεδα Α1, Α2 και Β1. 

Πέραν ωστόσο της εκμάθησης των κανόνων της γραμματικής και του συντακτι-
κού που εξοπλίζουν τον/τη μαθητή/τρια με τις απαραίτητες γνώσεις, έτσι ώστε να 
μπορεί να παράγει λόγο στην ελληνική γλώσσα, οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να 
αποκτούν και περαιτέρω γνώσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκμάθησης της ελλη-
νικής γλώσσας, επιζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να αποκτήσουν γνώσεις 
σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό, τη γεωγραφική διάσταση της Ελλάδας και γενι-
κότερες γνώσεις όσον αφορά την Ελλάδα (Κοιλιάρη και Χατζηπαναγιωτίδη: 17-18). 
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3.1. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι ελληνομάθειας στο επίπεδο Α1

Στο επίπεδο Α1, ο προσδοκώμενος διδακτικός στόχος είναι ο/η μαθητής/τρια να 
κατανοεί απλές φράσεις της ελληνικής γλώσσας –οι οποίες αφορούν το άμεσο 
περιβάλλον του–, δηλαδή να μπορεί να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις περιστάσεις 
της καθημερινής επικοινωνίας και βέβαια να κατανοεί μικρά και απλά κείμενα 
στα Ελληνικά (Κοιλιάρη και Χατζηπαναγιωτίδη: 19). Όσον αφορά την εκμάθη-
ση των γραμματικών κανόνων, ο/η μαθητής/τρια διδάσκεται τα άρθρα (οριστικό 
και αόριστο), ουσιαστικά, επίθετα, το ρήμα είμαι και έχω στον ενεστώτα, τοπικά 
επιρρήματα (πάνω, κάτω κ.λπ.). 

Η εκμάθηση των συγκεκριμένων γραμματικών κανόνων γίνεται με στόχο να 
διευκολυνθεί ο/η μαθητής/τρια στον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιεί την 
ελληνική γλώσσα. Η εκμάθηση των παραπάνω κανόνων θα βοηθήσει τον/τη 
μαθητή/τρια να επικοινωνήσει με τους οικείους του/της, να περιγράψει τον εαυτό 
του/της, να δώσει μια πληροφορία κ.λπ. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να επισημανθεί 
πως τα βιβλία της Γλώσσας της Β́  και Γ́  Δημοτικού περιέχουν τη διδασκαλία 
των προαναφερθέντων κανόνων της γραμματικής. 

3.2. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι ελληνομάθειας στο επίπεδο Α2

Στο επίπεδο Α2 της ελληνομάθειας κρίνεται σκόπιμο ο/η μαθητής/τρια να κατα-
νοεί απλά κείμενα της ελληνικής γλώσσας και τον ανάλογο επιτονισμό τους. 
Όσον αφορά τον γραπτό λόγο, οι μαθητές/τριες πρέπει να παράγουν κείμενο στην 
ελληνική γλώσσα με ευδιάκριτα γράμματα, χωρίς ορθογραφικά λάθη και χρησι-
μοποιώντας τα σωστά σημεία στίξης – ανάλογα με το ύφος του κειμένου και την 
περίσταση του λόγου (Κοιλιάρη και Χατζηπαναγιωτίδη: 24-25). 

Με βάση αυτό το επίπεδο ελληνομάθειας, επιδιώκεται ο/η μαθητής/τρια να 
μπορεί να παραγάγει λόγο στην ελληνική γλώσσα –είτε προφορικό είτε γραπτό–, 
στον οποίο να ζητά ή να δίνει πληροφορίες για τον χρόνο, να εκφράζει ευχή, επι-
θυμία και γενικότερα τα συναισθήματά του, να δίνει πληροφορίες για τον τόπο 
και να μπορεί να δίνει διαταγές (Κοιλιάρη και Χατζηπαναγιωτίδη: 25-28). 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι μαθητές/τριες διδάσκονται ακόμη περισσό-
τερους κανόνες γραμματικής. Ενδεικτικά, διδάσκονται το ρήμα στον στιγμιαίο 
μέλλοντα, την προστακτική έγκλιση του αορίστου, τις ερωτηματικές αντωνυμί-
ες (ποιος, ποια, ποιο), το ερωτηματικό επίρρημα πότε, την παθητική μετοχή του 
ρήματος. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να τονιστεί πως τα βιβλία της Γλώσσας της Δ́  
και της Έ  τάξης του Δημοτικού περιέχουν τους προαναφερθέντες κανόνες της 
γραμματικής. 
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3.3. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι ελληνομάθειας στο επίπεδο Β1

Στο επίπεδο ελληνομάθειας Β1, ο βασικός προσδοκώμενος διδακτικός στόχος 
είναι ο/η μαθητής/τρια να είναι σε θέση, όχι μόνο να παράγει προφορικό ή και 
γραπτό λόγο επιχειρηματολογώντας, αλλά και να μπορεί να αντικρούει το επι-
χείρημα του συνομιλητή του. Παράλληλα, ο/η μαθητής/τρια θα πρέπει να μπορεί 
να αξιολογεί τις γνώσεις που έχει ήδη αποκτήσει και να μπορεί να διαχειρίζεται 
και την όποια καινούργια γνώση αποκτά. Ταυτόχρονα, ο λόγος που θα παράγει 
ο/η μαθητής/τρια –γραπτός ή προφορικός– θα αφορά ένα θέμα της επικαιρότη-
τας (Κοιλιάρη και Χατζηπαναγιωτίδη: 30-32). 

Προς την επίτευξη αυτών των διδακτικών στόχων, ο/η μαθητής/τρια μαθαί-
νει πιο σύνθετους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες. Ενδεικτικά, μαθαίνει 
την παθητική φωνή των ρημάτων, την υποτακτική και την προστακτική έγκλιση, 
ποσοτικά επιρρήματα και ποσοτικές αντωνυμίες κ.λπ. Αξίζει να σημειωθεί πως 
τα διδακτικά βιβλία της γλώσσας της Έ  και ΣΤ́  Δημοτικού περιλαμβάνουν τους 
προαναφερθέντες κανόνες γραμματικής. 

4. Επίλογος

Εν κατακλείδι, παρατηρείται πως οι διδακτικοί στόχοι που τίθενται στο ΔΕΠΠΣ 
για τη γλωσσική εκπαίδευση στο Δημοτικό είναι πανομοιότυποι με τα βασικά 
κριτήρια ελληνομάθειας που τίθενται για τους μαθητές, οι οποίοι διδάσκονται 
την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα. Επιπλέον, οι γραμματικοί κανόνες 
τους οποίους διδάσκονται ανά επίπεδο (Α1, Α2, Β1) οι μαθητές/τριες που διδά-
σκονται την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, περιλαμβάνονται στα σχολικά βιβλία 
της Γλώσσας του Δημοτικού. Συνεπώς, υπό πολλές προϋποθέσεις τα βιβλία της 
Γλώσσας του Δημοτικού μπορούν να αξιοποιηθούν για τη γλωσσική εκπαίδευση 
των μαθητών που διδάσκονται την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.
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Η επίδραση της νοητικής αναπηρίας  
του παιδιού στον πατέρα
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Περίληψη

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα ποιο-
τικής έρευνας σε ευαίσθητα ζητήματα, που πραγ-
ματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 2018-2019 και 
στόχο είχε να διερευνήσει τις εμπειρίες έξι πατέρων 
που έχουν παιδιά με μέτρια και βαριά νοητική ανα-
πηρία. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε 
ότι οι πατέρες που συμμετείχαν φαίνεται να συμ-
βάλλουν στην οικογένεια κυρίως με την οικονομική υποστήριξη και τη σύνδεση 
με τον εξωτερικό κόσμο, ενώ η ενασχόληση με το παιδί κυμαίνεται σε χαμηλά 
επίπεδα. Η εργασία τους αποτελεί μέσο οικονομικής υποστήριξης της οικογέ νειας 
και στρατηγικής αντιμετώπισης του άγχους. Βιώνουν μια μορφή κοινωνικής 
απομόνωσης λόγω του κοινωνικού στιγματισμού και των δυσκολιών κοινωνι-
κής προσαρμογής των παιδιών τους. Οι ανάγκες του παιδιού τους αποτελούν 
προτεραιότητα. Οι εμπειρίες τους από τις διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες 
είναι κυρίως αρνητικές, ενώ κύρια πηγή υποστήριξής τους στην καθημερινότητα 
αποτελεί η σύζυγος. Παρ’ όλα τα συναισθήματα στεναχώριας, άγχους και αγω-
νίας που βιώνουν, αποτιμούν την εμπειρία τους από την ύπαρξη ενός παιδιού 
με νοητική αναπηρία ως θετική. 

Λέξεις κλειδιά
επιδράσεις, πατέρες, 
νοητική αναπηρία 
παιδιού, οικογένεια
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Abstract

This article presents the results of qualitative 
research on sensitive issues, conducted in the period 
2018-2019 and aimed to explore the experiences 
of six fathers who have children with moderate 
and severe intellectual disability. The analysis of 
the data showed that the participating fathers 
appeared to contribute to the family mainly through financial support and 
attachment to the outside world while occupation with their child was at 
a low level. Their work is a means of supporting the family financially and 
strategically managing stress. They experience a form of social isolation due to 
social stigma and the difficulties of social adjustment of their children. Their 
child’s needs are a priority. Their experiences with the various support services 
are mostly negative and their main source of support in everyday life is the 
spouse. Despite the feelings of sadness, anxiety and anxiety they experience, 
they value their experience of having a mentally disabled child as positive. 

1. Εισαγωγή

Η ύπαρξη ενός παιδιού με αναπηρία στην οικογένεια απαιτεί συνεχείς προσπά-
θειες των γονέων για προσαρμογή και για δημιουργία ενός βέλτιστου επιπέδου 
λειτουργίας του οικογενειακού συστήματος, προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
θεραπευτικές, κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού τους. 

Οι αντιδράσεις της μητέρας και του πατέρα απέναντι στην αναπηρία του παι-
διού δεν αναμένεται να είναι κοινές. Αυτό σχετίζεται με τις διαφορετικές αντιλή-
ψεις, στάσεις, γνώσεις απέναντι στην αναπηρία και τη γονεϊκότητα, καθώς και 
με τις διαφορετικές προσδοκίες και επιθυμίες για τα χαρακτηριστικά του παιδιού 
τους (Seligman & Darling, 2007, αναφ. στο Τσιμπιδάκη, 2015). Η βιβλιογραφία 
δείχνει ότι υπάρχουν διαφορές και ομοιότητες στην ανταπόκριση και στις στρα-
τηγικές αντιμετώπισης ανάμεσα στις μητέρες και τους πατέρες, όσον αφορά τη 
συνθήκη αναπηρίας των παιδιών τους (Towers, 2009). 

Μολονότι η διεθνής και η ελληνική έρευνα (Carpenter, 2008· Τσιμπιδάκη, 2015· 
Μαυρόγιαννη, 2009· Καστανιάς κ.ά., 2015) συνεχίζουν με ταχείς ρυθμούς τη μελέ-
τη του οικογενειακού συστήματος με παιδιά με αναπηρία, οι έρευνες που αφορούν 
μόνο τον πατέρα είναι περιορισμένες, σε αντίθεση με αυτές που αφορούν τη μητέρα. 
Παρόλο που πολλές έρευνες έχουν αναδείξει τον σημαντικό ρόλο του πατέρα στην 
οικογένεια που μεγαλώνει ένα παιδί με αναπηρίες (Seligman & Darling, 2007, αναφ. 

Keywords
effects, fathers, child 
with intellectual 
disability, family
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στο Τσιμπιδάκη, 2015), γνωρίζουμε ελάχιστα για το πώς επιδρά η αναπηρία του 
παιδιού στον πατέρα, τι σκέφτονται και πώς λειτουργούν οι πατέρες για τις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες των παιδιών τους, αλλά και πώς διαχειρίζονται τις δικές τους ανάγκες.

Επιπλέον, από την επισκόπηση των διεθνών και ελληνικών μελετών δεν 
εντοπίστηκε ποιοτική έρευνα που να περιλαμβάνει πατέρες με δείγμα παιδιών 
που να εστιάζει στη νοητική αναπηρία ως πρωτογενές και μοναδικό σύμπτωμα 
του παιδιού (συνήθως η νοητική αναπηρία του παιδιού αποτελεί δευτερογενές 
σύμπτωμα άλλων διαταραχών ή συνδρόμων ή οργανικών βλαβών (όπως π.χ. 
Σύνδρομο Down, αυτισμός, εγκεφαλοπάθειες). 

Έτσι, ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις εμπειρίες των πατέ-
ρων παιδιών μέτριας και βαριάς νοητικής αναπηρίας. Ειδικότερα, είχε ως στόχο 
να μελετήσει τις επιδράσεις της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στους πατέρες σε 
βασικούς τομείς της ζωής τους, όπως στην εκπλήρωση του πατρικού τους ρόλου, 
στην εργασία τους, στην κοινωνική τους ζωή. Η διερεύνηση των αναγκών τους, 
των πηγών υποστήριξης που χρησιμοποιούν, καθώς και το νόημα που αποδί-
δουν στην εμπειρία τους ως πατέρες παιδιών με νοητική αναπηρία αποτέλεσαν 
επίσης αντικείμενο της παρούσας έρευνας. Τέλος, η αξιολόγηση της εμπειρίας 
της συνέντευξης από τους πατέρες και των θεμάτων που αυτή μελέτησε, ήταν 
επίσης ένας επιπλέον στόχος της έρευνας.

2. Μέθοδος

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια ποιοτική έρευνα. Η αξιοποίηση της ποιοτικής 
μεθοδολογίας προέκυψε από τον βασικό σκοπό και στόχο της έρευνας, που είναι 
η κατανόηση των εμπειριών των πατέρων που έχουν παιδί με νοητική αναπη-
ρία, δίνοντας έμφαση στην υποκειμενική οπτική των πατέρων που συμμετέχουν. 
Επιπλέον, αποτελεί μια ποιοτική έρευνα σε ευαίσθητα ζητήματα. Ο όρος ευαίσθητα 
αφορά, μεταξύ άλλων, συμπεριφορές και στάσεις πολύ ιδιαίτερες και προσωπικές 
και παραπέμπει σε ζητήματα ιδιωτικής σφαίρας, όπως ο προσωπικός βίος και η 
οικογένεια (Καλλινικάκη, 2010). 

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων προσεγγίστηκε μέσω της Θεματικής 
ανάλυσης, η οποία δίνει έμφαση στα θέματα και στο περιεχόμενο των λεχθέντων 
(Τσιώλης, 2015). Στην ταξινόμηση ακολουθήθηκε η διατμηματική (cross-sectional) 
ή κατηγορική (categorical) κωδικοποίηση των δεδομένων (Ιωσηφίδης, 2008). 
Στην κωδικοποίηση ακολουθήθηκε ένας συνδυασμός επαγωγικής και παραγω-
γικής ανάλυσης (Τσιώλης, 2015). Η συλλογή των ποιοτικών δεδομένων έγινε 
μέσω της ημιδομημένης συνέντευξης που, σύμφωνα με τον Kvale (1996), είναι ο 
κατάλληλος τρόπος για να εξασφαλίσει ο ερευνητής περιγραφές του τρόπου που 
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γίνεται αντιληπτός ο κόσμος από το άτομο. Η ποιοτική αυτή συνέντευξη στηρί-
χθηκε σε προκαθορισμένους ερευνητικούς άξονες, ενώ οι ερωτήσεις σχεδιάστη-
καν κατόπιν μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας (βλ. Υπόμνημα).

3. Ερευνητικοί άξονες

• 1ος Άξονας: Πατρικός ρόλος. Στον πρώτο άξονα, οι πατέρες καλούνται να απα-
ντήσουν σε ερωτήσεις που διερευνούν τους τρόπους με τους οποίους συμμε-
τέχουν στην οικογενειακή ζωή και ειδικότερα με το είδος ενασχόλησής τους 
με το παιδί με νοητική αναπηρία. 

• 2ος Άξονας: Επιδράσεις της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στην εργασία 
του πατέρα. Στον δεύτερο άξονα γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των επι-
δράσεων της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στην εργασία του πατέρα. Διε-
ρευνώνται κυρίως στοιχεία όπως η απόδοση, οι επαγγελματικές ευκαιρίες, η 
ευελιξία στο ωράριο.

• 3ος Άξονας: Επιδράσεις της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στην κοινωνι-
κή ζωή του πατέρα. Στον τρίτο άξονα γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των 
επιδράσεων της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στην κοινωνική ζωή του 
πατέρα. Διερευνώνται κυρίως τυχόν αλλαγές στην ποιότητα, στον χρόνο και 
στο είδος κοινωνικής ζωής του πατέρα.

• 4ος Άξονας: Ανάγκες – Πηγές υποστήριξης του πατέρα. Στον συγκεκριμένο 
άξονα γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των αναγκών των πατέρων που σχε-
τίζονται με τη νοητική αναπηρία του παιδιού, των πηγών και το είδος της 
υποστήριξης που αναζητά και δέχεται ο πατέρας.

• 5ος Άξονας: Νοηματοδότηση της αναπηρίας από τον πατέρα. Ο τελευταίος 
άξονας μελετά το πώς νοηματοδοτούν οι πατέρες την εμπειρία να έχουν ένα 
παιδί με νοητική αναπηρία.

• 6ος Άξονας: Ερωτήσεις ανατροφοδότησης της συνέντευξης. Αυτός ο άξονας 
έχει σκοπό να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά ως προς το είδος των θεμάτων 
και των ερωτήσεων που είναι λειτουργικές για τους πατέρες. 

4. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα

Οι πατέρες που συμμετείχαν στην έρευνα αναζητήθηκαν από δύο Ειδικές Σχολικές 
Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μαγνησίας, ακολουθώντας 
τη δεοντολογία της έρευνας. Στην ποιοτική έρευνα δεν υπάρχουν αριθμητικοί 



TΕΥΧΟΣ 7  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.242

περιορισμοί και σταθεροί κανόνες ως προς το μέγεθος. Έτσι, οι συμμετέχοντες 
στην έρευνα ήταν 6 πατέρες, ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινά χαρακτηριστικά των 
οποίων ήταν: α) να έχουν ένα βιολογικό παιδί με μέτρια/βαριά νοητική αναπηρία, 
η οποία να μη σχετίζεται με άλλο οργανικό νόσημα ή σύνδρομο, β) τα παιδιά να 
είναι ηλικίας μεταξύ 13-18 ετών, γ) να ανήκουν σε πυρηνική και ακέραια οικο-
γένεια, δ) οι βιολογικοί γονείς να είναι Έλληνες.

Σύμφωνα με τις γνωματεύσεις του ΚΕΕΔΥ (τώρα ΚΕΣΥ) του νομού, δύο παιδιά 
είχαν μέτρια νοητική αναπηρία και τέσσερα βαριά. Από αυτά, τα τρία παιδιά είναι 
ηλικίας 13 ετών, δύο παιδιά είναι 16 ετών και ένα παιδί είναι ηλικίας 18 ετών.

Άλλα δημογραφικά στοιχεία που πρέπει να επισημανθούν είναι ότι ο μέσος 
όρος ηλικίας των πατέρων είναι 57 ετών (48-61 ετών). Το μορφωτικό τους επί-
πεδο κυμαίνεται από αποφοίτους Δημοτικού μέχρι και αποφοίτους τεχνικού και 
επαγγελματικού Λυκείου, ενώ όλοι διαβιούν σε επαρχιακή πόλη της Ελλάδας. 
Ειδικότερα, οι τέσσερις πατέρες κατοικούν στην πόλη, ενώ οι δύο πατέρες σε χωριά. 

5. Περιορισμοί

Τόσο το μορφωτικό επίπεδο όσο και ο γεωγραφικός τόπος είναι μεταβλητές που 
μπορεί να επηρεάζουν τις αντιλήψεις, τις στάσεις και συμπεριφορές που μελετά 
μια έρευνα. Η παρούσα πραγματοποιήθηκε με πατέρες από έναν συγκεκριμένο 
γεωγραφικό τόπο, την πόλη και την επαρχία του νομού Μαγνησίας, με συγκεκρι-
μένα κοινωνικοπολιτιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία πιθανόν να διαφοροποιού-
νται από τους πατέρες των μεγάλων αστικών κέντρων (όπως της Θεσσαλονίκης 
ή της Αθήνας) ως προς τις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές και τις στάσεις τους 
απέναντι στα ερωτήματα που προσπαθεί να απαντήσει αυτή η έρευνα.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη μελέτη δεν εξέτασε διεξοδικά την επίδραση των 
διάφορων βαθμών αναπηρίας στον πατέρα, όπως είναι η διερεύνηση της μέτριας 
μορφής αναπηρίας σε σύγκριση με τη βαριά και τις τυχόν διαφορές τους στην 
επίδρασή τους στον πατέρα. 

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω περιορισμούς και δεδομέ-
νου του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων και των απαντήσεων των πατέρων, 
οι οποίες είναι υποκειμενικές, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με τις παραπάνω επιφυλάξεις και δεν είναι δυνατή η ασφαλής 
γενίκευση των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη πληθυσμιακή ομάδα των πατέρων 
παιδιών με μέτρια και βαριά νοητική αναπηρία. 
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6. Αποτελέσματα

Οι πατέρες που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν την ευκαιρία να αφηγηθούν τις 
εμπειρίες τους όσον αφορά τη συνθήκη της νοητικής αναπηρίας του παιδιού τους 
στο πέρασμα του χρόνου. Αποκάλυψαν τον μεγάλο συναισθηματικό αντίκτυπο 
του να είσαι ο πατέρας ενός παιδιού με νοητική αναπηρία. Μια αλληλεπίδραση 
παραγόντων που σχετίζονται με τον εσωτερικό κόσμο των ανδρών, των οικογε-
νειών τους και του εξωτερικού κόσμου καθορίζουν τη φύση και την έκταση αυτού 
του αντίκτυπου των επιπτώσεων.

Από την επεξεργασία των δεδομένων των πατέρων που συμμετείχαν φάνηκε 
ότι οι αντιλήψεις αυτών των ανδρών για τον πατρικό τους ρόλο στην οικογέ-
νεια στηρίζονται στα παραδοσιακά κοινωνικά προσδιορισμένα πρότυπα των δύο 
φύλων. Ο πατέρας περιγράφεται ως ο αρχηγός της οικογένειας, ο καθοδηγητής, 
ο προστάτης και ο βασικός οικονομικός υποστηρικτής, ενώ η γυναίκα ως η κύρια 
υπεύθυνη για τη φροντίδα των παιδιών και τη φροντίδα του σπιτιού. Ο πατέρας 
συμβάλλει στην οικογένεια κυρίως με την οικονομική υποστήριξη και διεκπε-
ραιώνει εξωτερικές εργασίες, όπως ψώνια και υπηρεσίες. 

Σχετικά με την ενασχόλησή του με το παιδί, αυτή κινείται σε χαμηλά επίπεδα. 
Παράγοντες χαμηλής ενασχόλησης φαίνεται να αποτελούν: 1) η παραδοσιακή κοι-
νωνικά κατασκευασμένη αντίληψη για τον πατρικό ρόλο, που αποσυνδέει τον άνδρα 
από την ενασχόλησή του με το παιδί, 2) οι δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής και 
επικοινωνίας του παιδιού, 3) η έλλειψη ψυχοεκπαίδευσης των πατέρων για τη δια-
χείριση ενός παιδιού με νοητική αναπηρία. Οι πατέρες του δείγματος δεν έχουν την 
κύρια ευθύνη της καθημερινότητας του παιδιού, ωστόσο διαθέτουν υψηλό αίσθη-
μα ευθύνης, που φανερώνεται από το μεγάλο ενδιαφέρον για τη μάθηση και την 
ανάπτυξη των παιδιών τους, καθώς και την αγωνία που έχουν για το μέλλον τους. 

Οι επιδράσεις στην εργασία εστιάζονται κυρίως στην απώλεια επαγγελματικής 
και οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, για πολλούς πατέρες, η εργασία χρησιμο-
ποιείται ως στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους, διαφυγής από την κατάσταση 
που αντιμετωπίζουν και επιστροφής στην κανονικότητα. 

Η κοινωνική ζωή των πατέρων συνδέεται στενά με αυτήν της οικογένειας 
και του παιδιού. Βιώνουν ως έναν βαθμό μια μορφή κοινωνικής απομόνωσης. 
Οι λόγοι ποικίλλουν και συνδέονται με την αυξημένη ανάγκη του παιδιού για 
εποπτεία, με τα προβλήματα συμπεριφοράς και τις δυσκολίες κοινωνικής προ-
σαρμογής του παιδιού, με τη μείωση κοινωνικών προσκλήσεων από γνωστούς 
και φίλους. Απέναντι στον κοινωνικό στιγματισμό προσπαθούν να προστατεύ-
σουν τα παιδιά τους με την επιλεκτικότητα των χώρων που κινούνται και των 
ανθρώπων που συναναστρέφονται.

Σε σχέση με τις προσωπικές ανάγκες τους, δυσκολεύονται να τις αναγνωρίσουν. 
Εστιάζουν στις ανάγκες των παιδιών τους και η πιθανή αναζήτηση υποστήριξης από 
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επαγγελματικές υπηρεσίες περιστρέφεται γύρω από την απόκτηση γνώσεων για την 
κατάσταση του παιδιού, για τεχνικές διαχείρισης συμπεριφοράς και πρακτικές βελτίω-
σης της ανάπτυξής του. Το σημαντικότερο πρόσωπο υποστήριξης αποτελεί η σύζυγος. 

Η εμπειρία για τους περισσότερους πατέρες είχε μια μετασχηματιστική επίδραση 
στη ζωή τους σχετικά με τις προσωπικές και κοινωνικές αξίες και τους μελλοντι-
κούς σχεδιασμούς. Οι περισσότεροι πατέρες, αν και βιώνουν πόνο, στεναχώρια και 
άγχος, κατάφεραν κατά τη διάρκεια των χρόνων να έχουν μια εποικοδομητική 
προσέγγιση στην αναπηρία και βρήκαν τρόπους να την αντιμετωπίσουν και να 
την αποδεχθούν. Στην τελική αποτίμηση αξιολογούν την εμπειρία τους ως θετική. 

Τέλος, σύμφωνα με τα δεδομένα, η διαδικασία και οι περιοχές διερεύνησης 
της συγκεκριμένης μελέτης κάλυψε τα θέματα για τα οποία ήθελαν να μιλήσουν 
οι πατέρες και αποτιμούν την εμπειρία τους αυτή ως θετική.

7. Συζήτηση

Η έννοια της πατρικής εμπλοκής στην οικογένεια έχει αλλάξει στο πέρασμα των 
χρόνων από την ηθική καθοδήγηση στην οικονομική υποστήριξη, από το πρότυπο 
φύλου (κυρίως στα αγόρια) στη συζυγική στήριξη, για να καταλήξει στις μέρες μας 
στον πατέρα τροφό (nurturant), που τρέφει «σωματικά και συναισθηματικά» τα παι-
διά του (Lamb, 1987). Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον μεταβαλ-
λόμενο πατρικό ρόλο και στο «νέο είδος πατέρα», ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην 
καθημερινή φροντίδα και στο μεγάλωμα του παιδιού του (Μαυρόγιαννη, 2009). 

Ωστόσο, από την επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τον λόγο των 
πατέρων που συμμετείχαν στην έρευνα, φάνηκε ότι οι αντιλήψεις αυτών των αντρών 
για τον πατρικό τους ρόλο στην οικογένεια στηρίζεται στα παραδοσιακά κοινωνικά 
προσδιορισμένα πρότυπα των δύο φύλων. Πράγματι, η παραδοσιακή κατανομή των 
αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της οικογένειας έχει διαπιστωθεί ότι ενισχύεται από την 
αναπηρία του παιδιού, με τους πατέρες να επικεντρώνονται περισσότερο στις σχέσεις 
με τον εξωτερικό κόσμο, ενώ οι μητέρες να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις καθη-
μερινές εργασίες στο σπίτι και την οικογένεια (Breslau et al., 1982). 

Συνεπώς, και η ενασχόληση των πατέρων που συμμετείχαν στην έρευνα με 
τα παιδιά τους κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από τα 
αποτελέσματα της έρευνας της Μαυρόγιαννη (2009) σε πατέρες παιδιών με ειδι-
κές ανάγκες, όσο και από τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, που έδειξαν ότι οι 
πατέρες δεν έχουν την κύρια φροντίδα των παιδιών τους και του σπιτιού, ανεξάρ-
τητα από τη μεταβλητή εργασία, τη δική τους ή των συζύγων τους (Bristol et al., 
1988· Roach et al., 1999· Willoughby & Glidden, 1995, αναφ. στο MacDonald & 
Hastings, 2010). Σύμφωνα με τον Sterns (1991), η συμμετοχή της μητέρας στην 
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αγορά εργασίας δεν συνεπάγεται μεγαλύτερη εμπλοκή του πατέρα στη φροντί-
δα του παιδιού, όπως προκύπτει από την έρευνά του. Και όταν αυτή παρέχεται 
από τον πατέρα, περιορίζεται στην εποπτεία του παιδιού (Towers, 2009). Ωστό-
σο, σύμφωνα με άλλες έρευνες, ορισμένοι πατέρες επιθυμούν να ασχολούνται 
και να εμπλέκονται περισσότερο με τη φροντίδα των παιδιών. Ζητούν ευελιξία 
από τους παρόχους υπηρεσιών και εργοδοτών, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μεγαλύτερη συμμετοχή τους (Carpenter & Towers, 2008). 

Επίσης, οι πατέρες φαίνεται να μην έχουν την κύρια ευθύνη της καθημερινό-
τητας του παιδιού. Αυτό επιβεβαιώνεται από συγκριτικές έρευνες μητέρων και 
πατέρων παιδιών με αναπηρία (Bristol et al., 1988· Erickson & Upshur, 1989· 
Roach et al., 1999, αναφ. στο Μαυρόγιαννη, 2009). Ωστόσο, διαθέτουν ένα υψηλό 
αίσθημα ευθύνης, το οποίο αναδεικνύεται μέσα από ενέργειες που αποσκοπούν 
στη διεκδίκηση κατάλληλων πόρων και υπηρεσιών γι’ αυτά και την αγωνία που 
έχουν για το μέλλον τους (Amato & Rivera, 1999, αναφ. Μαυρόγιαννη, 2009· 
Hastings, 2002a, 2002b, αναφ. στο MacDonald & Hastings, 2008). Δείχνουν 
να ενδιαφέρονται για τη μάθηση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών τους 
(Young & Roopnarine, 1994, αναφ. στο Μαυρόγιαννη, 2009) και φροντίζουν για 
την ψυχαγωγία, τις κοινωνικές συναναστροφές και τα ερεθίσματα, ευρήματα που 
επιβεβαιώνονται και στην έρευνα των Simmerman et al. (2001). 

Σχετικά με τον βαθμό και το είδος της αλληλεπίδρασής τους με το παιδί με 
νοητική αναπηρία, οι περισσότεροι πατέρες βιώνουν δυσκολίες. Παράγοντες που 
συμβάλλουν σε αυτό φαίνεται να αποτελούν οι δυσκολίες κοινωνικής προσαρμο-
γής και δεξιοτήτων επικοινωνίας του παιδιού και η έλλειψη ψυχοεκπαίδευσης 
των πατέρων για τη διαχείριση ενός παιδιού με νοητική αναπηρία (Carpenter & 
Towers, 2008· Μαυρόγιαννη, 2009). 

Από την άλλη, ένας από τους κύριους τρόπους με τους οποίους οι πατέρες υπο-
στηρίζουν τις οικογένειές τους είναι η εργασία (Carpenter & Towers, 2008). Τείνουν 
να υπογραμμίζουν κυρίως τον οικονομικό τους ρόλο στην οικογένεια (Towers, 
2009). Αλλά η ύπαρξη ενός παιδιού με αναπηρία στην οικογένεια μπορεί να απο-
τελέσει παράγοντα μείωσης ευκαιριών της επαγγελματικής και οικονομικής τους 
ανάπτυξης (Carpenter & Towers, 2008). Επίσης, για κάποιους πατέρες η εργασία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους, διαφυγής 
από την κατάσταση που αντιμετωπίζουν και επιστροφής στην κανονικότητα (Bray 
et al., 1995· Herbert και Carpenter, 1994, αναφ. στο Davys et al., 2017), καθώς οι 
άλλες πλευρές της κοινωνικής τους ζωής φαίνεται να υπολειτουργούν. 

Η κοινωνική ζωή των πατέρων συνδέεται στενά με αυτήν της οικογέ νειας 
και του παιδιού. Οι πατέρες παιδιών με βαριά κυρίως αναπηρία φαίνεται να 
βιώνουν μια μορφή κοινωνικής απόσυρσης. Οι επισκέψεις σε φίλους και συγ-
γενείς, δημόσιους χώρους εστίασης και εκδηλώσεων φαίνεται να μειώνονται 
σε συχνότητα και σε διάρκεια. Για κάποιους πατέρες, αυτό οφείλεται στις αυξη-
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μένες ανάγκες επιμέλειας του παιδιού, που τους αναγκάζει να μένουν περισ-
σότερες ώρες μέσα στο σπίτι, μειώνοντας τον ελεύθερο προσωπικό τους χρό-
νο (Davis et al., 2009). Επίσης, οφείλεται στα προβλήματα συμπεριφοράς και 
στις δυσκολίες επικοινωνίας των παιδιών τους, που δεν μπορούν να συμπε-
ριφερθούν κατάλληλα σε διάφορες κοινωνικές συνθήκες, οπότε μειώνονται 
οι ευκαιρίες κοινωνικών συναναστροφών. Οι συναναστροφές με τους φίλους 
έχουν μειωθεί, καθώς οι τελευταίοι έρχονταν σε αμηχανία, επειδή δεν ξέρουν 
πώς να αντιδράσουν απέναντι σε παιδιά με νοητική αναπηρία (ό.π.). Έρευνες 
διαπιστώνουν πως η υψηλότερου βαθμού νοητική έκπτωση συνοδεύεται και 
από μεγαλύτερους περιορισμούς στην κοινωνική αλληλεπίδραση των γονέων 
(Fisman & Wolf, 1991· Hedov et al., 2000· Emerson, 2003· Seltzer et al., 2001· 
Olsson & Hwang, 2001, αναφ. στο Καστανιάς κ.ά., 2015).

Επιπλέον, ένας σημαντικός λόγος κοινωνικής απόσυρσης είναι ο στιγματισμός 
που βιώνουν από την τοπική κοινότητα. Φαίνεται ότι η στάση της τοπικής κοι-
νωνίας απέναντι στην αναπηρία του παιδιού αποτελεί έναν βασικό παράγοντα 
άγχους και παράγοντα μειωμένης συμμετοχής του πατέρα στην κοινωνική ζωή 
(Shin et al., 2006). Απέναντι στον κοινωνικό στιγματισμό, προσπαθούν να προ-
στατεύσουν τα παιδιά τους με την επιλεκτικότητα των χώρων που κινούνται και 
των ανθρώπων που συναντούν. 

Παρ’ όλες όμως τις δυσκολίες που βιώνουν οι πατέρες, φαίνεται να μην ανα-
γνωρίζουν τις προσωπικές τους ανάγκες (Towers, 2009). Οι απαντήσεις τους 
φανερώνουν την έλλειψη των κοινωνικών προσδοκιών, όσον αφορά το ότι οι 
άντρες χρειάζεται να λάβουν υποστήριξη για τον πατρικό τους ρόλο. Οι περισ-
σότεροι ισχυρίζονται ότι οι επαγγελματικές υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί για να 
υποστηρίζουν τα παιδιά και αυτό αποτελεί προτεραιότητα και για τους ίδιους. Η 
καλή στήριξη του παιδιού τους, υπογραμμίζουν, τους βοηθά έμμεσα να εκπλη-
ρώσουν και τον δικό τους ρόλο μέσα στην οικογένεια (Carpenter & Towers, 
2008· Sullivan, 2002· Dabrowska & Pisula, 2010, αναφ. στο Boström & Broberg, 
2014). Η αναζήτηση πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του 
παιδιού και την περαιτέρω βελτίωσή του αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο για τη 
συνεργασία με επαγγελματικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (Vadasy et al., 1985· 
Rivard & Smith, 2014, αναφ. στο Davys et al., 2017· Bailey et al., 1999· Farmer 
et al., 2004· Perrin et al., 2000, αναφ. στο Χατζηγεωργιάδου, 2009). Η ανάγκη 
για μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση από την πολιτεία και η δωρεάν πρόσβαση 
σε θεραπευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες τονίζονται ιδιαίτερα (Davis, 2009).

Η συναισθηματική υποστήριξη από επαγγελματίες ψυχικής υγείας δεν υπάρχει 
στις προσδοκίες τους (Sullivan, 2002· Dabrowska & Pisula, 2010, αναφ. στο Boström 
& Broberg, 2014). Ως εμπόδια αναφέρονται η έλλειψη πληροφόρησης για το πού 
πρέπει να απευθυνθούν, η οικονομική επιβάρυνση, οι αρνητικές εμπειρίες που βίω-
σαν από τους ειδικούς επαγγελματίες κατά το παρελθόν, για τους οποίους τονίζουν 
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την έλλειψη κατάλληλης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και την έλλειψη από 
μέρους τους ανάλογης ευαισθησίας και τακτ που απαιτεί η ειδική συνθήκη τους. 

Η υποστήριξη από την εκτεταμένη οικογένεια και τους φίλους δεν φαίνεται να 
αποτελεί προσδοκία για τους πατέρες. Ωστόσο, άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι 
ειδικά η υποστήριξη από την εκτεταμένη οικογένεια αποτελεί ανάγκη για αυτούς, 
ανεξάρτητα από το είδος και την αποτελεσματικότητά της (Pelchat et al., 2003). 
Ως κύρια πηγή συναισθηματικής και πρακτικής υποστήριξης αναφέρουν όλοι οι 
πατέρες τη σύζυγό τους, με την οποία διευθετούν τα θέματα της καθημερινότη-
τας, συζητούν και μοιράζονται προβληματισμούς και αγωνίες σχετικά με το παι-
δί (Saloviita et al., 2003· Carpenter & Towers, 2008· αναφ. στο Towers, 2009). 

Για τους περισσότερους πατέρες, η ύπαρξη ενός παιδιού με αναπηρία έκανε 
κάποιους μετασχηματισμούς στις ζωές τους, οδηγώντας τους να επανεξετάσουν 
τις αξίες και τις προτεραιότητές τους σε ό,τι αφορά μελλοντικούς σχεδιασμούς, 
προσωπικές και κοινωνικές αξίες. Όλοι οι πατέρες περιγράφουν τον τρόπο με 
τον οποίο η κατάσταση του παιδιού άλλαξε την προοπτική τους στη ζωή. Πριν 
από τη διάγνωση, είχαν περισσότερο ή λιγότερο καθορισμένες ιδέες για το τι θα 
μπορούσαν να περιμένουν από τη ζωή. Μετά τη διάγνωση, αμφισβήτησαν τα 
αρχικά τους σχέδια, παραιτήθηκαν από κάποια ή έγιναν πιο ευέλικτοι στις αλλα-
γές και τόνισαν ότι έπρεπε να βρουν νέους τρόπους σκέψης για το μέλλον τους 
(Boström & Broberg, 2014). Οι πατέρες έχουν άγχος για την ανάπτυξη του παι-
διού και το μακροπρόθεσμο μέλλον τους, γεγονός που φανερώνει την επίδραση 
που έχει το παιδί σε αυτούς, αλλά και τη συναισθηματική δέσμευση απέναντι στα 
παιδιά τους, ανεξάρτητα από τον βαθμό και το είδος της καθημερινής ενασχό-
λησης μαζί τους (Towers & Swift, 2006, αναφ. στο Μαυρόγιαννη, 2009). Παρ’ 
όλες τις δυσκολίες που βιώνουν, τα συναισθήματα άγχους, στεναχώριας, πόνου 
και απογοήτευσης, η τελική αποτίμηση της εμπειρίας τους αξιολογείται ως θετι-
κή (Stainton & Besser, 2009). 

Οι πατέρες, στα πλαίσια της βιβλιογραφίας, συχνά απεικονίζονται ως τα μέλη 
της οικογένειας που είναι οι ισχυροί, οι απρόθυμοι να εκφράσουν τα συναισθή-
ματά τους και απρόθυμοι γενικά να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους. Όμως, στην 
παρούσα μελέτη, οι πατέρες φάνηκε να μιλούν ανοιχτά για την εμπειρία τους να 
είναι πατέρες παιδιών με νοητική αναπηρία· ανάλογα ευρήματα επιβεβαιώνονται 
και από τους Carpenter και Herbert (1997), (αναφ. στο Towers, 2009). 

Αν λάβουμε υπόψη ότι η κοινωνική ταυτότητα του πατέρα, έτσι όπως αυτή 
έχει διαμορφωθεί μέσα στον χρόνο και μέσα από τα στερεότυπα των δύο φύλων, 
συμπαρασύρει και τις οικογενειακές αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν οι πατέρες, 
οι οποίες όμως δεν ενισχύουν τόσο την ενασχόληση με το παιδί, που είναι τόσο 
σημαντική, θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσει μια στρατηγική αλλαγής αυτής της 
νοοτροπίας, με προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ίδιων και 
της ευρύτερης κοινωνίας. Δεδομένης της αναγνώρισης της σημαντικής συμβολής 
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των πατέρων στην ανάπτυξη των παιδιών με νοητική αναπηρία, υπογραμμίζουμε 
την αναγκαιότητα ανάπτυξης στρατηγικών για την προώθηση της πολύπλευρης 
εμπλοκής με τα παιδιά τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση, μπορούν να συμβάλ-
λουν και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η συμβουλευτική διαδικασία μπορεί να 
βοηθήσει τον πατέρα να κατανοήσει καλύτερα τον ρόλο του ως γονέα και να τον 
ενθαρρύνει να ανακαλύψει τις ανάγκες του, να εκφράσει τις ανησυχίες του σε 
ένα «ασφαλές» περιβάλλον. Η έμφαση που δίνει η κοινωνική εργασία στα δυνατά 
σημεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να υιοθετηθεί μια προσέγγιση 
στην προσπάθεια αύξησης της θετικής ενασχόλησης των πατέρων στις οικογέ-
νειες των παιδιών με νοητική αναπηρία (Hawkins et al., 1993, αναφ. στο Quinn, 
1999). Άλλωστε, η σχέση πατέρα-παιδιού εντάσσεται στο πλαίσιο της προάσπι-
σης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αφενός, τα παιδιά έχουν το δικαίωμα της 
γονικής φροντίδας και αφετέρου, οι πατέρες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
είναι μέρος της ζωής των παιδιών τους (Αρβανίτης κ.ά., 2007, αναφ. στο Μαυ-
ρόγιαννη, 2009).

H πολιτεία και οι ειδικοί επαγγελματίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την 
πατρότητα, όχι μόνο ως ζήτημα ικανοποίησης ατομικών αναγκών και δικαιω-
μάτων, αλλά και ως έναν εθνικό πόρο, ένα κοινωνικό κεφάλαιο που πρέπει να 
αξιοποιηθεί (Towers, 2009). 
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Υπόμνημα

Η ημι-δομημένη συνέντευξη για τη διερεύνηση των εμπειριών του πατέρα οργα-
νώνεται με βάση τους ερευνητικούς άξονες και περιλαμβάνει τις ερωτήσεις που 
περιγράφονται παρακάτω:
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1ος Άξονας: Πατρικός ρόλος.
Θα θέλατε να μας περιγράψετε τις υπευθυνότητες ή τους ρόλους που έχετε 

μέσα στην οικογένειά σας;
Διαφέρουν σε σχέση με τις υπευθυνότητες ή τους ρόλους της μητέρας και πού; 
Η ύπαρξη ενός παιδιού με νοητική αναπηρία άλλαξε αυτές τις υπευθυνότητες 

ή αυτούς τους ρόλους; Εάν ναι, με ποιον τρόπο;
Ποια είναι τα βασικά πράγματα που κάνετε εσείς για το παιδί σας ή με το παιδί σας;
Υπάρχουν άλλοι ρόλοι ή υπευθυνότητες που θα θέλατε να έχετε, αλλά είναι 

δύσκολο να τους αναλάβετε στην πράξη; Εάν ναι, ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες;

2ος Άξονας: Επιδράσεις της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στην εργασία του πατέρα.
Έχοντας ένα παιδί με νοητική αναπηρία, έχει επηρεαστεί η εργασία σας/η επαγ-

γελματική σας ζωή; Εάν ναι, με ποιον τρόπο;

3ος Άξονας: Επιδράσεις της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στην κοινωνική ζωή του 
πατέρα.

Έχοντας ένα παιδί με νοητική αναπηρία, έχουν συμβεί αλλαγές στην κοινω-
νική σας ζωή; 

4ος Άξονας: Ανάγκες – Πηγές υποστήριξης του πατέρα.
Για ποια θέματα συνήθως αναζητάτε υποστήριξη ως πατέρας;
Πού απευθύνεστε για υποστήριξη;
Πήρατε την υποστήριξη που προσδοκούσατε; 
Θα ζητούσατε υποστήριξη από την Κοινωνική Λειτουργό του σχολείου που 

φοιτά το παιδί σας; Δικαιολογήστε την απάντησή σας;
Ποιες πηγές υποστήριξης θεωρείτε ότι είναι πιο βοηθητικές, προκειμένου να 

ωφεληθείτε εσείς, η σχέση σας με το παιδί σας και κατ’ επέκταση ολόκληρη η 
οικογένεια; 

Έχετε κάτι να προτείνετε εσείς;

5ος Άξονας: Νοηματοδότηση της αναπηρίας από τον πατέρα.
Τελικά τι σημαίνει για έναν πατέρα να έχει ένα παιδί με νοητική αναπηρία;

6ος Άξονας: Ερωτήσεις ανατροφοδότησης της συνέντευξης.
Νιώσατε άνετα με τις ερωτήσεις που τέθηκαν;
Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιοχές που παραλείψαμε σε αυτήν την έρευνα και 

ήταν σημαντικό για σας να μιλήσετε; 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας!!!
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Περίληψη

Στις μέρες μας, γίνεται έντονα λόγος για την έννοια 
της διαφορετικότητας, την αποδοχή και την ένταξη 
των ατόμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά στην 
κοινωνική ζωή. Στην παρούσα εργασία, προσεγγί-
ζοντας την έννοια «Άτομο με ειδικές ανάγκες» και 
τις διάφορες αντιλήψεις που αφορούν τα πλεονε-
κτήματα αλλά και τους προβληματισμούς για την ένταξη των ΑΜΕΑ στο Γενικό 
σχολείο, θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τον ρόλο που διαδραματίζει ο 
εκπαιδευτικός στην ένταξη αυτή, καθώς και τις διάφορες διδακτικές πρακτικές 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, θα αναφερ-
θούμε στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια επιτυχημένη ένταξη των ΑΜΕΑ 
στο Γενικό σχολείο, για τα μοντέλα ένταξης που επικρατούν, καθώς και για τις 
διάφορες τεχνικές ένταξης των παιδιών, οι οποίες εξαρτώνται κάθε φορά από τις 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών. 

Abstract

Nowadays, there is a strong emphasis on the concept of diversity, acceptance 
and integration of people with different characteristics in social life.  
In this paper, approaching the concept of “People with Special Needs’’ and the 
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various perceptions concerning the advantages and 
concerns of the inclusion of people with disabilities 
in the General School, we will try to understand 
the role that the teacher plays in this integration, 
as well as various teaching practices that can be 
used in this direction.

We will also refer to the conditions required for a successful integration of 
the disabled in the General School, for the integration models that prevail as 
well as for the various integration techniques of the children which depend 
each time on the special educational needs of the students.

1. Η ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες  
στο σχολείο

1.1. Άτομο με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και ένταξη

Έχουν διατυπωθεί ποικίλοι ορισμοί για το φαινόμενο της αναπηρίας, προερχό-
μενοι από διαφορετικές οπτικές αντίληψης του προβλήματος. 

Σύμφωνα με τον Δελλασούδα (2003) και τον Κρουσταλάκη (1997), τα παιδιά 
με τα παρακάτω χαρακτηριστικά ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών αναγκών:

Μαθησιακές δυσκολίες. Προβλήματα λόγου/ομιλίας. Νοητική υστέρηση. Κοι-
νωνικο-συναισθηματικές διαταραχές. Σοβαρές διαταραχές όρασης και τύφλωση. 
Κινητικές δυσλειτουργίες. Κώφωση ή βαρηκοΐα. Αυτισμό. Προβλήματα υγείας που 
χρήζουν μακρόχρονης θεραπείας και δυσχεραίνουν την ομαλή ένταξη του παιδιού 
στο κανονικό σχολείο. Εξαιρετική ευφυΐα.

Ως ένταξη ορίζεται η διαδικασία που στηρίζεται στην εκτίμηση της διαφορε-
τικότητας, την αποδοχή και την παροχή υποστήριξης και βοήθειας παιδιών με 
προβλήματα προσαρμογής στο κανονικό σχολείο και με μαθησιακές δυσκολίες, 
με σκοπό τη συμμετοχή τους με ίσους όρους σε σχέση με τους/τις συμμαθητές/
τριές τους στις μαθησιακές και κοινωνικές δραστηριότητες (Stainback, Stainback 
& Ayres, 1996, στο Χατζηγιάννογλου, 2006: 38). 

Αποτελέσματα ερευνών κατέδειξαν τη θετική επίδραση των μαθητών/τριών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Γενικό σχολείο τόσο σε μαθησιακό όσο και 
σε κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν από τους 
ερευνητές τα παρακάτω συμπεράσματα από την ένταξη των ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στο Γενικό σχολείο. Παρατηρήθηκαν τα εξής:
• Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξή τους.
• Αύξηση της κοινωνικής συμπεριφοράς και ικανότητας.

Keywords
disabled, 
integration, models, 
techniques, teacher
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• Βελτίωση κινήτρων και αυτοσεβασμού.
• Κοινωνικοποίηση με συνομηλίκους και αύξηση της φυσικής αλληλεπίδρα-

σής τους με μαθητές/τριες χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Salend & 
Garrick, 1999: 4).

• Ανάπτυξη κοινωνικών επαφών και φιλικών σχέσεων (Fryxell & Kennedy, 
1995: 259).

• Συμβολή στην εξάλειψη της διάκρισης.
• Παροχή κατάλληλων προτύπων.
• Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης.
• Διεύρυνση των εμπειριών τους.
• Κοινωνική ολοκλήρωση μέσω της ομαδικής εργασίας και συνεργασίας με 

τους/τις συμμαθητές/τριές τους.
• Κοινωνική ανάπτυξή τους, καθώς φεύγουν από το προστατευμένο περιβάλλον 

του Ειδικού σχολείου και δρουν σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον (McLeskey & 
Waldron, 2002: 48).

• Αύξηση ευκαιριών για ακαδημαϊκές σπουδές και θετική επίδραση στον κοι-
νωνικο-συναισθηματικό τομέα για τους/τις μαθητές/τριες χωρίς ειδικές μαθη-
σιακές ανάγκες (McLeskey & Waldron, 2002: 48).

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι προβληματισμοί από πλευράς των εκπαιδευτικών 
σχετικά με την ένταξη των παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες στο Γενικό σχολείο. Οι 
επιφυλάξεις τους αφορούν: 
• Τον περισσότερο χρόνο που χρειάζεται να αφιερώσει ο εκπαιδευτικός, προκει-

μένου να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας –το οποίο 
θα ανταποκρίνεται επαρκώς στις μαθησιακές ανάγκες του παιδιού με αναπη-
ρία– και να παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή. 

• Τον αριθμό των μαθητών/τριών, ο οποίος πρέπει να μειωθεί στη γενική τάξη, 
όταν μέσα σε αυτήν φοιτούν μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

• Τις μαθησιακές και ψυχολογικές επιπτώσεις στο παιδί με ειδικές ανάγκες λόγω, 
αφενός, της χαμηλότερης ποιότητας εκπαίδευσης στη γενική τάξη συγκριτικά 
με την ειδική και αφετέρου, την απόρριψη αυτών των παιδιών από τους/τις 
μαθητές/τριες με τυπική ανάπτυξη.

• Την ελλιπή κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή.
• Τη σοβαρότητα της μειονεξίας λόγω της ανυπαρξίας εξειδικευμένου προσω-

πικού στη γενική αγωγή.
• Τις αλλαγές που απαιτούνται στον ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος επωμίζεται 

την ευθύνη της κάλυψης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/
τριών του και καλείται να συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής 
(Γενά, 2002· Scruggs & Mastropieri, 1996· Bender, Vail & Scott, 1995· Τάφα, 
1995· Ρήγα, 1995· Epstein & Elias, 1996, στο Χατζηγιάννογλου, 2006: 42-44).
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1.2. Η στάση του εκπαιδευτικού ως προς την ένταξη

Η στάση των εκπαιδευτικών επηρεάζει καθοριστικά την επιτυχία της ένταξης των 
παιδιών με ειδικές ανάγκες στο Γενικό σχολείο και στη γενική τάξη. Η θετική 
στάση απέναντι στην ένταξη καθορίζει τη μαθησιακή και κοινωνική ανάπτυξη 
του/της μαθητή/τριας με ιδιαίτερες ανάγκες (Χατζηγιάννογλου, 2006: 49). 

Η στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με την ένταξη έχει βαρύτητα πάνω σε 
κάθε τύπο ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης και φανερώνει τις συναισθηματικές 
και κοινωνικές αντιλήψεις τους. Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τη στάση τους ως 
προς την ένταξη, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) στους «μεταρρυθμιστές», που 
υπερασπίζονται την πλήρη ένταξη των μαθητών/τριών, β) στους «μετριοπαθείς 
μεταρρυθμιστές», που υποστηρίζουν τη μερική ένταξη υπό όρους και γ) στους 
«παραδοσιακούς», οι οποίοι πρεσβεύουν την πλήρη φοίτηση των μαθητών/τριών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μόνο στα ειδικά σχολεία (Πέννα, 2008: 71). Οι 
έρευνες των Krawitz, Theis-Scholz και Thuemmel έδειξαν ότι οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί ακολουθούν μετριοπαθή μεταρρυθμιστική στάση (57%), ενώ ακο-
λουθούν οι παραδοσιακοί δάσκαλοι με ένα μικρό ποσοστό (12,7%) και τελευταίοι 
έρχονται οι μεταρρυθμιστές (3,2%) (Μιχαλοπούλου,1992: 66-67).

2. Από την ειδική στη γενική τάξη – Προϋποθέσεις, 
μοντέλα και τεχνικές ένταξης

2.1. Προϋποθέσεις της ένταξης

Σύμφωνα με τον Muth, για να είναι επιτυχημένη η ένταξη απαιτούνται επτά βασι-
κές προϋποθέσεις, που είναι οι εξής: η έγκαιρη διάγνωση των ειδικών εκπαιδευ-
τικών αναγκών των παιδιών, η εκπαίδευση των δασκάλων κατά το διάστημα των 
σπουδών τους σε θέματα ειδικής αγωγής, η τοποθέτηση δασκάλων ειδικής αγωγής 
για γενικά σχολεία, η εξατομικευμένη διδασκαλία, που βασίζεται στην ευέλικτη 
σχέση μαθητή-δασκάλου, ο μειωμένος αριθμός του μαθητικού δυναμικού, ο κατάλ-
ληλος τεχνολογικός εξοπλισμός και η αναίρεση της πίεσης των μαθητών/τριών 
για υψηλές επιδόσεις. Ένα τέτοιο σύστημα ένταξης βασίζεται στη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής και στη συνακόλουθη συμβουλευτι-
κή προς τους γονείς, τους δασκάλους και τους μαθητές/τριες. Η ετοιμότητα των 
δασκάλων για την ένταξη των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
καθορίζεται σημαντικά από το πλαίσιο των προϋποθέσεων που προαναφέρθη-
καν (Πέννα, 2008: 98-99).
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2.2. Μοντέλα ένταξης

Οι πρώτες προσπάθειες για την ένταξη των μαθητών/τριών με ιδιαίτερες ανάγκες 
στη γενική τάξη διαμόρφωσαν στη γερμανική εκπαίδευση τρία μοντέλα έντα-
ξης: α) Ατομική ένταξη. β) Ένταξη σε κομβικά σχολεία και γ) ένταξη σε σχολεία 
κοντά στην κατοικία. 

Α. Ατομική ένταξη: Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών δια-
μορφώνουν τις ώρες διδασκαλίας και εμπλοκής του βοηθητικού προσωπικού. Ο 
αριθμός των μαθητών/τριών δεν μειώνεται στην τάξη και η επιπρόσθετη υπο-
στήριξη εξαρτάται από τις ανάγκες των παιδιών. Το μοντέλο αυτό αφορά μεμο-
νωμένες περιπτώσεις παιδιών και δεν προξενεί ουσιαστικές αλλαγές. 

Β. Ένταξη σε κομβικά σχολεία: Στο μοντέλο αυτό, στο σύνολο των δεκαπέντε 
παιδιών του μαθητικού δυναμικού, τα πέντε το πολύ έχουν ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες. Η διδασκαλία γίνεται από δύο εκπαιδευτικούς που συνεργάζονται 
μόνιμα. Είναι το λεγόμενο Σύστημα Δύο Δασκάλων (ΣΔΔ). 

Γ. Ένταξη σε σχολεία κοντά στην κατοικία: Πρόκειται για ένταξη στα δημοτικά 
σχολεία της περιφέρειας, όπου στο σύνολο των είκοσι παιδιών της τάξης, τα δύο 
έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ευθύνη της τάξης ανήκει στον δάσκα-
λο γενικής εκπαίδευσης. Ο ειδικός εκπαιδευτικός αναλαμβάνει την υποστήριξη 
των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πρόκειται για συνεργα-
τικό μοντέλο ένταξης. Στο μοντέλο αυτό, η σύνθεση των τάξεων διέπεται από 
κανονικότητα, όλες οι τάξεις και οι δάσκαλοι εμπλέκονται στην εργασία ένταξης, 
διατηρείται η εξατομικευμένη παιδαγωγική υποστήριξη και υποστηρίζονται οι 
κοινωνικές σχέσεις των μαθητών/τριών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες και εκτός του σχολικού χώρου (Link, 2000, στο Πέννα, 2008: 100, 117). 

2.3. Τεχνικές ένταξης

Έρευνες των Stainback, Courtnage & Jaben (1985) έδειξαν ότι ο δάσκαλος της 
γενικής αγωγής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τις παιδαγωγικές του πρα-
κτικές ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών της τάξης του, συμβάλλοντας αποτε-
λεσματικά στη μαθησιακή, στην κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη, 
καθώς εντάσσονται στη γενική τάξη. 

2.3.1. Διδακτικές πρακτικές
Οι διδακτικές πρακτικές διαφέρουν ως προς τις ανάγκες του/της κάθε μαθητή/τριας 

και οδηγούν στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Περιλαμβάνουν: – Διδακτικές μεταβλητές, όπως εκπαίδευση σε δεξιό τητες 
μελέτης. – Τροποποίηση στο κείμενο, όπως επισήμανση των σημαντικότερων στοι-
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χείων ή διδακτική χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. – Μνημονικές τεχνικές, όπως οι 
λέξεις-κλειδιά και τα ακρωνύμια. – Η διεθνής βιβλιογραφία επισημαίνει τη χρησιμό-
τητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία των παιδιών με ειδικές ανάγκες, 
καθώς δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να συνδυάζει την ομαδο-συνεργατική και 
την εξατομικευμένη διδασκαλία, παρέχει άμεση ανατροφοδότηση και αναπτύσσει τις 
πολύπλευρες δεξιότητες των μαθητών/τριών. Βελτιώνει τις μαθησιακές δεξιότητες των 
παιδιών με δυσκολίες όρασης μέσω της μεγέθυνσης των γραμμάτων και εικόνων που 
προσφέρει, καθώς και των παιδιών με δυσκολίες στην ακοή μέσω ειδικών προγραμ-
μάτων εξάσκησης και κατανόησης του γραπτού λόγου (Χατζηγιάννογλου, 2006: 63). 

Για παιδιά με ήπιες διαταραχές συμπεριφοράς και μάθησης προτείνονται από τη 
Γένα (2004: 205) οι εξής διδακτικές τεχνικές: – Η άμεση διδασκαλία του δασκαλο-
κεντρικού συστήματος, όπου ο δάσκαλος στοχεύει στην κατάκτηση συγκεκριμένων 
αντικειμένων μάθησης και σταδιακά αποσύρει τη βοήθειά του. – Η διδασκαλία με 
ακρίβεια, η οποία απαιτεί συνεχή έλεγχο στις επιδόσεις του/της μαθητή/τριας και 
ανάλογη αναπροσαρμογή της διδασκαλίας. – Οι ανακαλυπτικές διδακτικές μεθό-
δοι, όπου ο/η μαθητής/τρια μόνος του ερευνά και πειραματίζεται.

Για μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες προτείνονται οι παρακάτω τεχνι-
κές διδασκαλίας:

– Τροποποίηση του διδακτικού υλικού. – Ερμηνεία δυσνόητων εννοιών. – Περι-
ληπτική απόδοση του νοήματος. – Χρήση γραφημάτων. – Συνεργατική μάθηση 
(Munk, Bruckert, & Call, 1998: 73-78).

Για παιδιά με υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής προτείνονται οι εξής 
τεχνικές:

– Θετική ενίσχυση με υλικές ανταμοιβές. – Ποικιλία και εναλλαγή δραστηριο-
τήτων. –  Χρήση οπτικών μέσων. –  Ενσωμάτωση της κίνησης στη διαδικασία 
μάθησης. – Οπτική επαφή με το παιδί και διαρκής έλεγχος. – Απομάκρυνση αντι-
κειμένων που διασπούν την προσοχή (Fiore, Becker & Nero, 1993: 163-173). 

Αποτελεσματικές τεχνικές για μαθητές/τριες με δυσκολίες συμπεριφοράς είναι 
οι εξής:

– Θετική διαπροσωπική σχέση δασκάλου-μαθητή/τριας και θετική ενίσχυση. – 
Ανάθεση ρόλων ευθύνης στους συγκεκριμένους μαθητές/τριες. – Συνεργασία με 
ειδικούς επιστήμονες. – Προσαρμογή της μεθοδολογίας στις εκπαιδευτικές ανά-
γκες. – Εμπλοκή της οικογένειας στην εκπαίδευση αυτών των μαθητών/τριών. 
– Αυτορυθμιστική και αυτοδιαχειριστική ικανότητα του/της μαθητή/τριας (Day-
Hairston, 2000· Γενά, 2000α, στο Χατζηγιάννογλου, 2006: 65). 

Σύμφωνα με έρευνες του Strange (2002), ο εκπαιδευτικός που διεκπεραιώνει 
αποτελεσματικά τα ζητήματα πειθαρχίας μειώνει στο ελάχιστο τον χρόνο διευ-
θέτησής τους, αυξάνει στο μέγιστο τον διδακτικό χρόνο και ορίζει σαφείς κανό-
νες, τους οποίους εφαρμόζει πιστά, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των μαθητών/
τριών του. Η παρακολούθηση κατάλληλων προγραμμάτων στην τηλεόραση και 
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η ανάγνωση ποικίλων κειμένων ευνοούν τη μαθησιακή δεξιότητα παιδιών με 
προβλήματα λόγου. Συμπεριφορικές τεχνικές, όπως η συστηματική ανατροφο-
δότηση, η συνεχής μέτρηση της επίδοσης και η ανάλυση έργου, βοηθούν στην 
ανάπτυξη της μαθησιακής ικανότητας παιδιών με γνωστικές δυσλειτουργίες. 

Για τα χαρισματικά παιδιά ενδείκνυται η χρήση θεραπευτικών βιβλίων, που 
βελτιώνει την αυτοεκτίμηση του παιδιού (Clark, 1992: 515). 

Επίσης, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την επίδοση των 
μαθητών/τριών του χρησιμοποιώντας οπτικό υλικό, υποβάλλοντας ερωτήσεις, 
επιβραβεύοντας τις προσπάθειες των μαθητών/τριών του. Οι μαθητές/τριες μπο-
ρούν να σημειώσουν πρόοδο στη μαθησιακή τους επίδοση κάνοντας χρήση της 
περίληψης και σημειώνοντας τα βασικά σημεία της παράδοσης του μαθήματος, 
δημιουργώντας και ελέγχοντας υποθέσεις και προσδιορίζοντας ομοιότητες και 
διαφορές στο διδακτικό υλικό, σύμφωνα με έρευνες των Marzano, Pickering και 
Pollock (2001) (Χατζηγιάννογλου, 2006: 67). Η επιτυχία των παραπάνω διδα-
κτικών τεχνικών προϋποθέτει την ύπαρξη περιβάλλοντος σεβασμού, αποδοχής, 
ασφάλειας και θετικής αλληλεπίδρασης (Rogers & Renard, 1999: 34-37). 

2.3.1α. Διδασκαλία από συνομηλίκους
Πρόκειται για μια εκπαιδευτική προσέγγιση στην οποία ένας/μία μαθητής/

τρια, που γνωρίζει επαρκώς το υλικό που πρέπει να διδαχθεί, διδάσκει έναν/μία 
αρχάριο/ια μαθητή/τρια. Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση ο «εκπαιδευτής» να βρίσκε-
ται στο ίδιο μαθησιακό επίπεδο με τον εκπαιδευόμενο, καθώς πολλές φορές η 
επιλογή γίνεται τυχαία μέσα στη σχολική τάξη. Επίσης, μπορεί ο «εκπαιδευτής» 
να είναι παιδί με αναπηρία. 

Αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι η διδασκαλία από συνομηλίκους είναι πιο 
αποτελεσματική μαθησιακά για τους/τις μαθητές/τριες με ιδιαίτερες ανάγκες συγκρι-
τικά με την παραδοσιακή διδασκαλία του εκπαιδευτικού (Brice-Heath & Magniola, 
1991). Συγκεκριμένα, με τη διαδικασία αυτή, ο «εκπαιδευτής» εξασκείται περισσότερο 
στη διδακτική ενότητα, αυξάνει την αυτοεκτίμησή του και αλληλεπιδρά κοινωνικά 
με τους συνομιλήκους του. Επίσης, ο εκπαιδευτικός, αν και απαιτείται να αφιερώσει 
πολλαπλάσιο χρόνο για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών του ώστε να μπορούν 
να διδάσκουν και παρόλο που μπορεί να συναντήσει τη δυσαρέσκεια των γονέων, 
κατανοεί καλύτερα τον τρόπο που λειτουργούν οι μαθητές/τριές του μέσα στην τάξη, 
ειδικά αυτοί με ιδιαίτερες ανάγκες, και γίνεται πιο αποτελεσματικός απέναντί τους 
(Levin, Glass & Meister, 1987: 50-72· Cross & Walker-Knight, 1997: 269-277).

2.3.1β. Συνεργατική μάθηση
Πρόκειται, σύμφωνα με τον Slavin (1987), για μια διδακτική μέθοδο στην οποία 

μαθητές/τριες με διαφορετικές επιδόσεις εργάζονται συνεργατικά σε ομάδες, με 
σκοπό να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες χωρίζο-
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νται σε ανομοιογενείς τετραμελείς ομάδες που απαρτίζονται από δύο μέτριους, 
έναν καλό και έναν/μία αδύνατο/τη μαθητή/τρια. Η έκθεση του αδύνατου και των 
μέτριων μαθητών/τριών σε ένα ανώτερο επίπεδο δράσης και σκέψης ευνοεί την 
κοινωνική, γνωστική και ηθική ανάπτυξή τους. Είναι σημαντικό κατά τη σύστα-
ση της ανομοιογενούς ομάδας ο εκπαιδευτικός να προσμετράει τις προτιμήσεις 
των μαθητών/τριών του, ώστε να προλαβαίνει την απόρριψη μαθητών/τριών με 
ιδιαίτερες ανάγκες από κάποια ομάδα που δεν τους αποδέχεται. 

Η συνεργατική μάθηση συντελεί στην ενσωμάτωση των ατόμων με ιδιαίτε-
ρες ανάγκες στην ομάδα της τάξης και, συνεπώς, βελτιώνει την αυτοεκτίμηση 
και τη μαθησιακή τους επίδοση και δημιουργεί θετική αλληλεξάρτηση ανάμεσα 
στα μέλη της ομάδας (Ματσαγγούρας, 2003: 54-60, 89-91). Τα μειονεκτήματα 
της συνεργατικής μάθησης είναι οι συγκρούσεις ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, 
η φασαρία στην τάξη, η δυσκολία αξιολόγησης της ατομικής προσπάθειας των 
μαθητών/τριών και ο επιπρόσθετος χρόνος εργασίας που απαιτείται από τον 
εκπαιδευτικό για να εκπαιδεύσει τους/τις μαθητές/τριές του σε αυτή τη μέθοδο 
(Ματσαγγούρας, 1987, στο Χατζηγιάννογλου, 2006: 78).

2.3.1γ. Συνεργατική διδασκαλία
Πρόκειται για εκπαιδευτική πρακτική στην οποία συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί 

της ειδικής και της γενικής αγωγής μέσα στη γενική τάξη, ώστε να διδαχθούν παιδιά 
με ειδικές ανάγκες. Στη μέθοδο αυτή, είτε ο ένας δάσκαλος διδάσκει και ο άλλος βοη-
θάει τους/τις μαθητές/τριες είτε σχεδιάζουν από κοινού τη διδασκαλία και διδάσκουν 
σε διαφορετικές ομάδες μαθητών/τριών. Η συνεργατική διδασκαλία προσφέρει εξατο-
μικευμένη διδασκαλία και αλληλοϋποστήριξη των εκπαιδευτικών, διευρύνει τη διδα-
κτική μεθοδολογία, απαλείφει τον στιγματισμό των μαθητών/τριών με ειδικές δυσκο-
λίες και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση ζητημάτων πειθαρχίας. 
Ωστόσο, ο χρόνος που χρειάζεται για την εφαρμογή της συνεργατικής διδασκαλίας 
και τα προβλήματα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών αποτελούν τα σημαντι-
κότερα μειονεκτήματα στη μέθοδο αυτή (Cross & Walker-Knight, 1997: 269-277). 

2.3.2. Λοιπές τεχνικές
Άλλες τεχνικές σχετίζονται με τον τρόπο που αξιολογούνται τα παιδιά με ειδι-

κές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύμφωνα με τους Black & William (1998), η πρόο-
δος των μαθητών/τριών δεν πρέπει να συγκρίνεται με αυτή των συνομηλίκων 
τους, αλλά με τη βελτίωση των ατομικών τους εργασιών, ώστε να αποφεύγεται ο 
ανταγωνισμός μεταξύ τους. Τα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες πρέπει να κάθονται 
σε συγκεκριμένα σημεία της τάξης. Για παράδειγμα, τα παιδιά με δυσκολίες όρα-
σης σε σημεία με καλό φωτισμό, τα παιδιά με δυσκολίες λόγου μακριά από τον 
εκπαιδευτικό και κοντά στους συμμαθητές/τριές τους και τα παιδιά με αυτισμό 
στο κέντρο του σχήματος Π των θρανίων (Carbone, 2001: 72-81).
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Επίλογος

Η ένταξη των ΑΜΕΑ στο Γενικό σχολείο βασίζεται κατά κύριο λόγο στη στάση του 
εκπαιδευτικού και στον ρόλο του μέσα στη γενική τάξη. Οι βασικές παράμετροι 
που θα πρέπει να υπολογίζει ο εκπαιδευτικός για να απευθύνεται ισάξια σε όλους 
τους/τις μαθητές/τριες είναι η γνώση νέων μεθόδων ένταξης και η εφαρμογή 
τους, καθώς και η επιλογή της κατάλληλης διδακτικής τεχνικής, που θα ευνοεί 
όλους τους/τις μαθητές/τριες και κυρίως αυτούς που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες.
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Σχέσεις σχολείου – οικογένειας. Εμπόδια 
και πρακτικές ενίσχυσης της συνεργασίας

Ελένη Παπαδοπούλου
MEd, Εκπαιδευτικός (ΠΕ06)

Περίληψη

Η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν τους σημα-
ντικότερους παράγοντες ανάπτυξης και κοινωνικο-
ποίησης του παιδιού. Τα τελευταία χρόνια, γίνεται 
ολοένα και πιο φανερό ότι η συνεργασία σχολείου 
– οικογένειας λειτουργεί θετικά στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, στη διαμόρφωση της προσωπικότητας 
των μαθητών αλλά και στη σχολική επιτυχία.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει την αξία της συνεργασίας σχο-
λείου – οικογένειας, τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξή της, τα εμπό-
δια που υπάρχουν για την επίτευξή της και τις πρακτικές που θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν στην ενίσχυσή της.

Abstract

Family and school are the most important agents 
of development and socialization for a child. In 
recent years it has become increasingly clear that 
school-family collaboration is beneficial to the 
educational process, the shaping of the students’ 
personality and the school success.

Λέξεις κλειδιά
γονεϊκή εμπλοκή, 
σχολείο, οικογένεια, 
συνεργασία, καλές 
πρακτικές
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involvement, school, 
family, collaboration, 
good practices
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The purpose of this study is to highlight the value of school-family cooperation, 
the benefits of its development, the obstacles to achieving it and the practices 
that could help strengthen it.

1. Εισαγωγή

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων σχολείου 
– οικογένειας είναι η γονεϊκή εμπλοκή. Αν και ο όρος είναι πολυδιάστατος, θα 
μπορούσαμε να καταλήξουμε στην αποδοχή ότι η γονεϊκή εμπλοκή αφορά ένα 
ευρύ φάσμα συμπεριφορών και πρακτικών των γονέων τόσο στο σπίτι όσο και 
στο σχολείο, με στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης (Greenwood & 
Hickman, 1991).

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο η γονεϊκή εμπλοκή θεωρείται σημα-
ντικός παράγοντας για την ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών, ενώ παράλληλα 
αναδεικνύεται ως σημαντικό αντίδοτο για τα προβλήματα που παρουσιάζονται 
στο σχολείο (Fan & Chen, 2001). Συμβάλλει επίσης στη σχολική επίδοση των 
μαθητών, στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους και στην πρόληψη και αντιμετώ-
πιση των δυσκολιών προσαρμογής (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009).

Τα εμπόδια για την επίτευξη της συνεργασίας οικογένειας και σχολείου είναι 
πολλά και πολυπαραγοντικά. Όμως, είναι ένα πεδίο που αξίζει να εξεταστεί από 
όλους τους εμπλεκομένους, με στόχο να αναπτυχθεί αυτή η συνεργασία προς 
όφελος των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

2. Γονεϊκή εμπλοκή

Οι Fantuzzo et al. (2000) υποστηρίζουν ότι η γονεϊκή εμπλοκή διαδραματίζε-
ται στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου, αλλά και της επικοινωνίας 
σχολείου – οικογένειας. H Epstein (2001) διακρίνει 6 τύπους γονεϊκής εμπλο-
κής. 1. Ενημέρωση των γονέων. Αφορά την ενημέρωση και επιμόρφωση των 
γονέων σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία, την ανάπτυξη και στήριξη των 
παιδιών σε μεταβατικές περιόδους. 2. Επικοινωνία. Το σχολείο αναλαμβάνει σε 
τακτά διαστήματα να ενημερώνει τους γονείς για το πρόγραμμα του σχολείου 
και την πρόοδο των μαθητών. 3. Εθελοντική εργασία των γονέων στο σχολείο. 
4. Μάθηση στο σπίτι. Το σχολείο φροντίζει για την εκπαίδευση των γονέων στην 
υποστήριξη των μαθητών, όσον αφορά τις κατ’ οίκον εργασίες. 5. Συμμετοχή των 
γονέων στη λήψη αποφάσεων που συνδέονται με το σχολείο. 6. Συνεργασία με 
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την κοινότητα. Το σχολείο παρέχει πληροφορίες για υπηρεσίες και δραστηριό-
τητες της τοπικής κοινωνίας.

Οι μητέρες εμπλέκονται περισσότερο στην εκπαίδευση των παιδιών. Οι πατέρες 
έχουν χαμηλότερη εμπλοκή, που οφείλεται, όπως θεωρούν οι ίδιοι, στην έλλειψη 
χρόνου, στις πολλές υποχρεώσεις και στο ότι η εκπαίδευση των παιδιών είναι 
παραδοσιακά γυναικεία υπόθεση (Γεωργίου, 2000).

Ο τύπος του γονέα και οι απόψεις του για την εκπαίδευση και την επίδοση 
των παιδιών σχετίζεται με τον βαθμό της γονεϊκής εμπλοκής. O αυθεντικός τύπος 
γονέα ενδυναμώνει την πολιτιστική κληρονομιά των παιδιών, ώστε να αποφεύ-
γουν εμπόδια και να πετυχαίνουν τους στόχους τους, και έχει αυξημένη γονεϊ-
κή εμπλοκή (Mandara, 2008). Παράλληλα, όταν οι γονείς δίνουν μεγάλη αξία 
στην εκπαίδευση και στις ικανότητες του παιδιού, συμβάλλουν στην αύξηση της 
σχολικής επίδοσης και της αναγνωστικής ικανότητας (Ryan et Adams, 1995). 
Επιπλέον, όταν οι γονείς αποδίδουν την επίδοση του παιδιού τους στην προσπά-
θεια του ίδιου και όχι στην τύχη, εμπλέκονται περισσότερο στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (Phillipson, 2009).

Τα οφέλη της γονεϊκής εμπλοκής είναι πολλά και αφορούν τόσο τους μαθη-
τές όσο και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Συγκεκριμένα, τα οφέλη της 
γονεϊκής εμπλοκής για τους μαθητές είναι ότι:
• Συμβάλλει στη βελτίωση της επίδοσης (Coleman, 1998).
• Βελτιώνει τις στάσεις των μαθητών απέναντι στο σχολείο (Trusty, 1996).
• Συμβάλλει στην αυξημένη παρακολούθηση στο σχολείο (Greenwood & Hickman, 

1991) και στη μείωση του ποσοστού της πρόωρης εγκατάλειψης (Drake, 1995).
• Μειώνει τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολείο (Trusty, 

1996) και προάγει τη βελτίωση της συμπεριφοράς, την κινητοποίηση και 
αυτοεκτίμηση των μαθητών (Haynes, Comer & Hamilton-Lee, 1989).

• Συμβάλλει στην κοινωνική προσαρμογή των μαθητών (Eccles & Harold, 1996).

Τα οφέλη της γονεϊκής εμπλοκής για τους γονείς σχετίζονται κυρίως με την 
κατανόηση και βελτίωση των σχέσεών τους με τα παιδιά τους και το σχολείο. Έτσι, 
οι γονείς που ασχολούνται με τη μάθηση των παιδιών τους γνωρίζουν καλύτερα 
τις δυνατότητές τους και τις αδυναμίες τους και αναπτύσσουν καλύτερες σχέσεις 
με αυτά (Epstein, 1992). Παράλληλα, γνωρίζοντας τις δυσκολίες των παιδιών 
τους, είναι περισσότερο πρόθυμοι να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο 
τους (Epstein & Dauber, 1991).

Οι εκπαιδευτικοί ωφελούνται από τη γονεϊκή εμπλοκή, εφόσον έχουν τη δυνα-
τότητα να γνωρίσουν καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών τους και να λάβουν 
υποστήριξη στο έργο τους και τις πρακτικές που ακολουθούν (Μυλωνάκου-Κεκέ, 
2009).
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3. Εμπόδια στη συνεργασία σχολείου – οικογένειας

Η συνεργασία οικογένειας – σχολείου είναι συχνά δύσκολη, καθώς η σχέση 
γονέων – εκπαιδευτικών επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Τέτοιοι παρά-
γοντες είναι το περιβάλλον προέλευσης των γονέων, το κοινωνικο-οικονομικό ή 
εκπαιδευτικό τους επίπεδο, η προσωπικότητά τους, το στυλ επικοινωνίας τους, 
οι πιέσεις από το εργασιακό τους περιβάλλον, αλλά και οι αξίες και οι προσδο-
κίες τους (Keyes, 2002).

Πολλές φορές υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες που δυσχεραίνουν τη 
συνεργασία οικογένειας – σχολείου. Η μονογονεϊκότητα, ο φόρτος εργασίας και 
το ωράριο εργασίας δεν επιτρέπουν στους γονείς να διαθέσουν χρόνο για συνερ-
γασία με το σχολείο (Μπόνια κ.ά., 2007). Το ίδιο το σχολείο επίσης ενδέχεται να 
θέτει εμπόδια στη γονεϊκή εμπλοκή, που μπορεί να οφείλονται στην αναλογία 
των μαθητών – εκπαιδευτικών, στη δυσκολία πρόσβασης σε αυτό, στο σχολικό 
κλίμα αλλά και στη στάση του διευθυντή (Μπρούζος, 2009). Στα μεγάλα σχολεία, 
όπου υπάρχει σύνθετος τρόπος οργάνωσης και έλλειψη προσωπικής επαφής, η 
γονεϊκή εμπλοκή είναι μικρότερη (Hoover-Dempsey et al., 2002). Ο διευθυντής, 
λοιπόν, του σχολείου έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο, αφού είναι αυτός που οργα-
νώνει, συντονίζει τις δραστηριότητες και καθορίζει την αλλαγή, την εξέλιξη και 
βελ τίωση του σχολείου (Σαΐτης, 2007). Συχνά, όμως, λόγω ελλιπούς επαγγελμα-
τικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, δεν υποστηρίζεται αρκετά, ώστε να προω-
θήσει τη συνεργασία σχολείου – οικογένειας (Σαΐτης και Γουναρόπουλος, 2001).

Στην Ελλάδα, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν με καχυποψία 
ο ένας τον άλλον, ενώ η μεταξύ τους επικοινωνία είναι επιφανειακή έως ανύ-
παρκτη (Μπρούζος, 2009). Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν 
πιστεύουν στην αξία της γονεϊκής εμπλοκής (Coleman, 1991) και τη θεωρούν 
απειλή στο επαγγελματικό τους κύρος (Crozier, 1999). Έρευνες στην Ελλάδα 
(Μπόνια κ.ά., 2008) έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί κρατούν θετική στάση για 
τη σχέση σχολείου – οικογένειας. Όμως, το πλαίσιο που ορίζουν ως συνεργασία 
με τους γονείς φαίνεται να είναι περιορισμένο σε συζητήσεις με τους γονείς και 
σε συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις του σχολείου (Μανωλίτσης, 2004). Αυτό που 
εμποδίζει τη συνεργασία γονέων – εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι περισσότερο 
η έλλειψη χρόνου των εκπαιδευτικών και η ανεπαρκής κατάρτισή τους σε τεχνι-
κές ανάπτυξης της συνεργασίας με τους γονείς ( Carey et al., 1998).
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4. Πρακτικές ενίσχυσης της συνεργασίας σχολείου – 
οικογένειας

Αρχικά, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι τα σχολεία είναι υπεύθυνα για τη δημιουρ-
γία ευνοϊκών συνθηκών που θα επιτρέψουν τη συνεργασία οικογένειας – σχο-
λείου (Heystek, 20003). Ο διευθυντής/ντρια και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου 
θα πρέπει να θέσουν τη συνεργασία με τους γονείς ως βασικό σκοπό τους, προ-
κειμένου να διαμορφώσουν ένα κοινό όραμα (Kalin & Steh, 2010). Αυτό μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ενημέρωσης των γονέων από τον διευθυντή 
σχετικά με τις προσδοκίες του, για την αποστολή του σχολείου και για το όραμά 
του γι’ αυτό (Πασιαρδής, 2004). Ο ίδιος, στην προσωπική επικοινωνία, πρέπει 
να διακρίνεται για την ενσυναίσθηση, φιλικότητα, αντικειμενικότητα, ευθύτητα, 
συνέπεια και ειλικρίνειά του, ώστε να δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης στους 
γονείς (Ζαβλανός, 2003).

Για να επιτύχει τη συνεργασία με τους γονείς, το σχολείο θα πρέπει να ενθαρ-
ρύνει την επικοινωνία με αυτούς από πολύ νωρίς. Από την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για τη λειτουργία του σχολείου, 
τον κανονισμό του, τον τρόπο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, τις κατ’ οίκον 
εργασίες και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά 
τους στην ομαλή ένταξή τους στο σχολείο.

Η επικοινωνία μπορεί να εδραιωθεί με την τακτική αποστολή σημειωμάτων 
με πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου, αλλά και ενημέρωση 
για θέματα που σχετίζονται με προγράμματα του σχολείου, στα οποία συμμετέ-
χουν τα παιδιά τους. Ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάπτυξη της επικοινωνίας 
οικογένειας – σχολείου είναι οι συγκεντρώσεις γονέων και οι συναντήσεις με 
τους γονείς μεμονωμένα.

Σύμφωνα με τον Μπρούζο (2007), η πρώτη συνάντηση με τους γονείς σε επίπε-
δο σχολείου ή τάξης είναι καθοριστική και θα πρέπει να γίνεται πριν προκύψουν 
προβλήματα. Αλλιώς, η συνάντηση μπορεί να καταλήξει σε απόδοση ευθυνών, 
εφόσον δεν έχει εδραιωθεί η απαραίτητη επικοινωνία και εμπιστοσύνη ανάμεσα 
στις δύο πλευρές. Σε αυτή τη συνάντηση θα πρέπει να παρέχονται πληροφο ρίες 
για τη λειτουργία του σχολείου, τη μαθησιακή διαδικασία και να απαντώνται 
ερωτήματα των γονέων (Μπρούζος, 2007).

Η συνάντηση με τους γονείς μεμονωμένα γίνεται συνήθως όταν πια έχει 
προκύψει το πρόβλημα και καλούνται οι δύο πλευρές να το αντιμετωπίσουν. Ο 
χώρος της συνάντησης και τα μη λεκτικά μηνύματα των εκπαιδευτικών επηρεά-
ζουν την πορεία και την έκβασή της. Έτσι, καλό θα ήταν αυτή η συνάντηση να 
γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο, χωρίς την παρουσία άλλων εκπαιδευτικών και χωρίς 
θόρυβο. Τα μη λεκτικά μηνύματα που εκπέμπουν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς 
μεταδίδουν μηνύματα για τη διάθεση συνεργασίας και μπορούν να αποτρέψουν 
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ή να προτρέψουν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Η ερμηνεία της μη λεκτικής 
συμπεριφοράς εξαρτάται από την ικανότητα του ατόμου να έρχεται στον ρόλο 
του πομπού του μηνύματος (Κοντάκος και Πολεμικός, 2000).

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίσει να οικοδομηθεί μια ατμόσφαιρα εμπι-
στοσύνης και συμβιβασμού, αποφεύγοντας να επιπλήττει τους γονείς και να έχει 
υπεροπτική στάση, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο τους διαύλους επικοινωνίας 
(Μπρούζος, 2007). 

Μπορούν όμως οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
μιας αγαστής συνεργασίας με τους γονείς; Έρευνα των Μπόνια, Μπρούζου, Κοσσυ-
βάκη (2008) κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν έλλειψη εκπαίδευσης σε θέματα 
γονεϊκής εμπλοκής και πολλές φορές και οι ίδιες οι αντιλήψεις που έχουν για τη 
σημασία της γονεϊκής εμπλοκής διαφέρουν από εκείνες των γονέων, με αποτέλε-
σμα να δυσχεραίνεται η επίτευξή της. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών, όπως διαπιστώθηκε και από την έρευνα της Laloumi-Vidali 
(1997). Σύμφωνα με την Epstein (1992), καθοριστικός παράγοντας για την επί-
τευξη της συνεργασίας εκπαιδευτικών – γονέων στο μέλλον είναι η βελτίωση των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωσή 
τους θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη επικοινωνιακών και συμμετοχικών 
δεξιοτήτων (Kalin & Steh, 2010).

Σημαντική για τους εκπαιδευτικούς είναι επίσης η γνώση για τους μαθητές 
τους. Σύμφωνα με τη θεωρία του πλαισίου συμπεριφοράς (Barker & Wright, 1955), 
η συμπεριφορά των ατόμων καθορίζεται από τις συνθήκες στις οποίες εκδηλώ-
νεται. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί, γνωρίζοντας τις συνθήκες που διαβιούν οι 
μαθητές τους και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους, θα μπορούσαν 
να προβλέψουν τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές και να παρέμβουν.

Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι στις τυχόν γλωσ-
σικές, κοινωνικές, πολιτισμικές διαφοροποιήσεις των μαθητών τους και να λαμ-
βάνουν μέτρα για να διευκολύνουν την επικοινωνία με τους γονείς. Επιπλέον, θα 
ήταν καλό να διαφοροποιούνται οι ώρες των συγκεντρώσεων και των γιορτών, 
ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν περισσότεροι γονείς.

Το σχολείο γενικότερα μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας με 
τους γονείς, υλοποιώντας προγράμματα για γονείς σε τακτική βάση, με τη μορφή 
σεμιναρίων και εργαστηρίων, οργανωμένων από ειδικούς πάνω σε θέματα που 
αφορούν τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, ζητήματα 
εφηβείας, εθισμού στο διαδίκτυο και στις ουσίες κ.ά. Προς την κατεύθυνση αυτή, 
το πρόγραμμα «Σχολές γονέων», μέσω των οποίων παρέχεται η υποστήριξη των 
γονέων των μαθητών, έχει να επιδείξει θετικά αποτελέσματα και θα πρέπει να συνε-
χιστεί και να υποστηριχθεί από όλους τους φορείς (Αθανασούλα – Ρέππα, 2008).

Αυτά τα προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν και με την εθελοντική συμ-
μετοχή γονέων που ειδικεύονται σε κάποιον τομέα. Οι γονείς όμως θα ήταν καλό 
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να εμπλέκονται γενικότερα σε εθελοντικές εργασίες στον χώρο του σχολείου. Με 
αυτόν τον τρόπο, γνωρίζουν από κοντά τις δυσκολίες που υπάρχουν, κατανοούν 
καλύτερα τους εκπαιδευτικούς και αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος μιας κοινής 
συμμαχίας μαζί τους.

Σημαντικό επίσης είναι το σχολείο να πραγματοποιεί εκδηλώσεις και εκθέσεις, 
όπου οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη δουλειά των παιδιών τους, 
τα θέματα που έχουν ασχοληθεί και τις ιδιαίτερες κλίσεις που έχουν αναπτύξει.

5. Συμπεράσματα

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο φανερή η αξία της συνεργασίας γονέων 
– σχολείου. Πλήθος ερευνών έχουν καταδείξει τη θετική συνεισφορά της στην 
ανάπτυξη και ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών, στην κατανόηση εκ μέρους των 
γονέων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των δυσκολιών που αυτή συνεπάγε-
ται για μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και στη βελτίωση των γνώσεων των 
εκπαιδευτικών για τους μαθητές τους και επομένως στη δυνατότητα παροχής 
καλύτερης εκπαίδευσης.

Η συνεργασία όμως πολλές φορές αντιμετωπίζει εμπόδια τόσο από γονείς όσο 
και από εκπαιδευτικούς, που οφείλονται κυρίως σε αντικειμενικές δυσκολίες, 
στις διαφορετικές αντιλήψεις των δύο πλευρών για την αξία της συνεργασίας 
και στην ελλιπή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα συνεργασίας οικο-
γένειας – σχολείου.

Το σχολείο όμως έχει την ευθύνη, εξαιτίας του θεσμικού του ρόλου, να διευ-
κολύνει τη συνεργασία με την οικογένεια, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για 
τακτική ενημέρωση των γονέων και συμπερίληψή τους σε κοινές δράσεις και 
αποφάσεις. Τέλος, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα συνεργασίας με 
τους γονείς θα συμβάλλει στην επίτευξη μιας συνεργασίας κατά την οποία γονείς 
και εκπαιδευτικοί θα συνεισφέρουν συμπληρωματικά στη μάθηση και ανάπτυξη 
των παιδιών.
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Περίληψη

Το σχολείο, όπως είναι γνωστό από τη βιβλιογρα-
φία, αποτελεί αναπόσπαστο και ενεργό κομμάτι της 
κοινωνίας, με αποτέλεσμα να την επηρεάζει αλλά 
και να επηρεάζεται από αυτή. Προς σ’ αυτήν την 
κατεύθυνση, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους 
εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν ενεργά 
στη λήψη των εκπαιδευτικών αποφάσεων, κάτι που 
θα ενισχύσει το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης. 
Το παρόν άρθρο, λοιπόν, θα μελετήσει το μοντέλο 
αυτό όσον αφορά τη λήψη των αποφάσεων, την 
επίδρασή του στο σχολικό περιβάλλον και στη διαδικασία μάθησης, ενώ, τέλος, 
θα αναφερθούν τα πλεονεκτήματά του έναντι των υπόλοιπων μοντέλων, καθώς 
και οι παράγοντες που εμποδίζουν την εφαρμογή του.
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Abstract

Τhe school, as it is known by the bibliography, 
consists an inextricable and active part of the 
society as its outcome is both to affect and be 
affected by society’s function. Ιn this direction, 
all the involved members should participate in 
decision making as it reinforces the collaborative 
agency in educational management. In this paper, 
we will discuss how collaborative leadership is 
associated with decision making, its effect on school 
environment and learning process and finally we 
will examine the advantages compared to the other 
types of school management and the factors which prevent its implementation.

1.  Eισαγωγή

Όσο και αν δεν είναι ευρύτερα κατανοητό, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε έναν 
εκπαιδευτικό οργανισμό μπορούν να προκαλέσουν πολλαπλές επιδράσεις, ακόμη 
και σε πρόσωπα και καταστάσεις που φαινομενικά δεν σχετίζονται με αυτόν. Έτσι, 
λοιπόν, σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, με τα ζητήματα εκπαιδευτικής 
πολιτικής να βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο της προσοχής των κέντρων εξου-
σίας, η λήψη αποφάσεων δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός προσώπου, οπότε 
η συμμετοχή όσων εμπλέκονται, όχι απλώς πρέπει να είναι επιθυμητή, αλλά να 
θεωρείται επιβεβλημένη.

Στην παρούσα μελέτη, αφού γίνουν οι απαραίτητες εννοιολογικές αποσα-
φηνίσεις, θα γίνει σύνδεση της λήψης αποφάσεων με το συμμετοχικό μοντέλο 
διοίκησης, θα καταγραφεί η θετική τους επίδραση στις σχέσεις μεταξύ των συμ-
βαλλόμενων φορέων, αλλά και στην ίδια τη μαθησιακή διαδικασία που αποτελεί, 
άλλωστε, το ζητούμενο. Ωστόσο, αν και σε θεωρητική βάση φαντάζει εύκολη η 
εφαρμογή του συμμετοχικού μοντέλου διοίκησης στη λήψη αποφάσεων, πολλές 
φορές καθίσταται δύσκολη μέχρι και αδύνατη, μιας και παρεμποδίζεται από εξω-
γενείς, ακόμη και από ενδογενείς παράγοντες.

Κeywords
collaborative 
leadership, decision 
making, school 
environment, 
learning 
process, teacher 
empowerment, 
school culture
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2. Λήψη αποφάσεων και συμμετοχικό μοντέλο 
διοίκησης

2.1. Λήψη αποφάσεων και εκπαίδευση

Σύμφωνα με την Αθανασούλα-Ρέππα (2008), η εκπαιδευτική απόφαση σχετίζεται 
με την ελεύθερη βούληση επιλογής μιας ενέργειας από ένα μονομελές όργανο, το 
οποίο διαθέτει και τη σχετική εξουσία για να το πράξει. Ανάλογα τη μορφή που 
διαθέτει, το όργανο στοχεύει στην επίτευξη στόχων που αφορούν: α) τη συμπερι-
φορά των εμπλεκομένων στον εκπαιδευτικό οργανισμό, είτε μιας ομάδας εξ αυτών 
είτε ενός ατόμου, β) τα μέσα που χρησιμοποιεί κάθε εκπαιδευτική μονάδα, γ) τις 
σχέσεις της εκπαιδευτικής μονάδας με παράγοντες εκτός αυτής.

Οι εκπαιδευτικές μονάδες, ωστόσο, αποτελούνται από πολλαπλά υποσυστήμα-
τα. Κάθε υποσύστημα, ανάλογα με τη λειτουργική του δομή, περιέχει ένα πλήθος 
αποφάσεων που σχετίζονται με αυτό. Ο Parsons (1960, όπως αναφέρεται στους 
Mohrman et al., 1978) διακρίνει τρία είδη αποφάσεων μέσα στα εξής υποσυστή-
ματα: α) αποφάσεις που σχετίζονται με την αποδοχή της εκπαιδευτικής μονάδας 
από το ευρύτερο κοινωνικό σύστημα (θεσμικό υποσύστημα), β) αποφάσεις που 
σχετίζονται με ζητήματα όπως η προμήθεια και η διάθεση των πόρων (διαχειρι-
στικό υποσύστημα), γ) αποφάσεις που σχετίζονται με τον πυρήνα της εκπαιδευ-
τικής μονάδας, τη λειτουργία της κ.ά. (τεχνικό υποσύστημα).

Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων αποτελεί επίσημη στρατηγική παρέμβα-
σης, η οποία προωθείται από την εκπαιδευτική πολιτική κάθε χώρας, ενώ επι-
τρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να εμπλέκονται άμεσα στις αποφάσεις που λαμ-
βάνονται. Ο ρόλος όσων εμπλέκονται είναι κάτι παραπάνω από συμβουλευτικός, 
αφού μπορούν να επηρεάσουν μέχρι και να καθορίσουν την τελική απόφαση, 
ενώ οφείλουν να θεωρούν εξίσου σημαντικά τα ζητήματα που απασχολούν την 
εκπαιδευτική μονάδα (Somech, 2010).

2.2. Η λήψη αποφάσεων στο συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης

Oι George & Shewey (1993, όπως αναφέρεται στους Clark & Clark, 2002) διέ-
κριναν την ανάγκη ύπαρξης κλίματος συνεργασίας εντός της σχολικής μονάδας. 
Σε έρευνά τους, απέδειξαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της μακροπρόθεσμης αποτε-
λεσματικότητας των προγραμμάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια και του επιμερισμού 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι ερωτώ-
μενοι συμφώνησαν ότι «ένα μοντέλο λήψης αποφάσεων το οποίο είναι επίσημο, 
συστηματικό και παρέχει αυθεντική συνεργασία μεταξύ διευθυντών, δασκάλων, 
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μαθητών και γονέων, συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα των σχολικών προ-
γραμμάτων».

Ωστόσο, η απορία παραμένει· τι μπορεί να οριστεί ως συμμετοχικό μοντέλο 
διοίκησης; Mια ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι αυτή του Mokoena (2012, όπως 
αναφέρεται στον Κοτίκα, 2019), η οποία προσδιορίζει ως συμμετοχικό μοντέλο 
διοίκησης τη διαδικασία εκείνη επιμερισμού των εξουσιών μεταξύ των υφισταμέ-
νων ενός εκπαιδευτικού οργανισμού και των ιεραρχικά ανωτέρων. Με αυτόν τον 
τρόπο, απαλείφονται οι αγκυλώσεις στη διοίκηση της μονάδας και η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων συντελείται μέσω της συνεργασίας των μελών της ομάδας.

Το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης προσφέρει, λοιπόν, τη δυνατότητα στους 
διαχειριστές της εκπαίδευσης να μοιράσουν εθελοντικά την εξουσία τους με όσους 
σχετίζονται με τη σχολική μονάδα, εξασφαλίζοντας, από τη μία, επαγγελματικό 
έλεγχο των σχολείων και, από την άλλη, παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέ-
δου. Σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, ρισκάρουν να διευθετήσουν εκ νέου τη 
λήψη αποφάσεων με τη χρήση εξαναγκαστικών μέτρων (Lindelow et al., 1989).

3. Η επίδραση του συμμετοχικού μοντέλου διοίκησης 
στην εκπαιδευτική μονάδα

3.1. Συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης και σχολικό περιβάλλον

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων που αναφέρθηκε 
πιο πάνω, έχει παρατηρηθεί ότι η ευρύτερη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 
αυξάνει τον αριθμό των απόψεων και των ενδιαφερόντων που εκφράζονται και 
λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη διάρκεια λήψης μιας απόφασης. Αυτό επιτρέπει 
να λαμβάνονται όλο και καλύτερες αποφάσεις, ενώ παράλληλα βελτιώνει την 
επικοινωνία εντός της σχολικής μονάδας, παρέχοντας νέα κανάλια ανταλλαγής 
πληροφοριών και ιδεών και συνεισφέροντας κυρίως στη μεταφορά πληροφοριών 
από τη βάση στην κορυφή της ιεραρχίας (Lindelow et al., 1989).

Επιπλέον, το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες 
αποφάσεις και σε αυξημένη αποτελεσματικότητα, επειδή επιτρέπει στο σχολείο 
να αξιοποιήσει καταλλήλως τους ανθρώπινους πόρους του· πιο συγκεκριμένα 
μπορεί να συμβάλλει στην εξειδίκευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 
δασκάλων στην επίλυση προβλημάτων (Lindelow et al., 1989). Η θετική επίδρασή 
του είναι δεδομένη, αφού ενισχύονται οι σχέσεις μεταξύ διευθυντών και δασκά-
λων, οι οποίες οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης, 
ενώ τους βοηθάει να μειώσουν τις συγκρούσεις καθώς και τα επίπεδα άγχους 
και εξάντλησης (Clark & Clark, 2002).
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Ως αποτέλεσμα του συνεργατικού κλίματος εντός σχολικής μονάδας, παρα-
τηρείται ότι αναπτύσσεται ευαισθησία ως προς τους ρόλους και τις ευθύνες που 
αναλαμβάνει το καθένα από τα εμπλεκόμενα μέλη. Αυτό επιτρέπει την ενίσχυση 
της πεποίθησης ότι κάθε επαγγελματίας της εκπαίδευσης έχει σημαντικά καθή-
κοντα να επιτελέσει, πεποίθηση που, όταν συνοδεύεται από τον επιμερισμό των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων, επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται 
ότι τους παρέχεται υποστήριξη στο έργο τους (Cook & Friend, 1993).

Tέλος, το συμμετοχικό μοντέλο επιτρέπει να λάβουν χώρα νέες ιδέες και 
μετασχηματισμοί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αν όσοι συμμετέχουν στην 
ασκούμενη πολιτική της σχολικής μονάδας, έχουν εμπλακεί επιπλέον και στην 
ανάπτυξή της, το πιο πιθανό είναι να την κατανοήσουν καλύτερα. Έτσι, λοιπόν, 
τους διακατέχει ένα αίσθημα «ιδιοκτησίας» και επομένως νιώθουν ότι εμπλέκο-
νται ενεργά στην επιτυχή εκτέλεσή της (Lindelow et al., 1989).

3.2. Συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης και διαδικασία μάθησης

Μελέτες έχουν δείξει ότι το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης σημείωσε θετικά 
αποτελέσματα τόσο στη μαθησιακή διαδικασία όσο και στην αυτομόρφωση των 
εκπαιδευτικών. Ο White (1992, όπως αναφέρεται στους Clark & Clark, 2002) 
υποστηρίζει ότι η συμμετοχική λήψη αποφάσεων επέτρεψε στους εκπαιδευτικούς 
να μοιράζονται τις ιδέες τους και να πειραματίζονται με διάφορες διδασκαλικές 
στρατηγικές. Επιπλέον, ενίσχυσε την κατανόησή τους σχετικά με το πώς μαθαί-
νουν οι μαθητές τους και τον βαθμό που η διδασκαλική διεργασία επηρεάζει το 
έργο τους (Smylie, Brownlee-Conyers & Crowson, 1991, όπως αναφέρεται στους 
Clark & Clark, 2002).

Επιπροσθέτως, όσον αφορά τη σύνδεση της γνώσης με τις συμμετοχικές διερ-
γασίες, οι αποφάσεις που λαμβάνονται ενισχύουν τη δημιουργία προγραμμάτων 
ανάπτυξης προσωπικού, ομάδων και δικτύων υποστήριξης εκπαιδευτικών, καθώς 
και προγραμματισμένου χρόνου για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να σχεδιάζουν από 
κοινού. Tέλος, η συμμετοχική λήψη αποφάσεων μπορεί να δημιουργήσει ουσια-
στικές σχέσεις μεταξύ των δασκάλων, αφού μπορούν να συζητούν ανεπίσημα 
τις αποφάσεις αυτές, ανατροφοδοτώντας ο ένας τον άλλο (Smylie et al., 1996).

Όσον αφορά τη θετική επίδραση που έχει το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης 
στις επιδόσεις των μαθητών, τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι διφορούμενα· 
ενώ υπάρχουν έρευνες που δείχνουν θετική συσχέτιση μεταξύ συνεργασίας και 
θετικών επιδόσεων των μαθητών, υπάρχουν και κάποιες άλλες που αδυνατούν 
να το αποδείξουν (Smylie et al., 1996). Aυτό συμβαίνει γιατί η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε πολλές περιπτώσεις είναι χρονοβόρα και επώδυνη, κάτι που έχει 
βλαπτικές επιπτώσεις στην εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας (Hannaway, 
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1993, όπως αναφέρεται στους Clark & Clark, 2002). Ωστόσο, στις έρευνες εκεί-
νες που δείχνουν θετική συσχέτιση, η εστίαση της συμμετοχικής λήψης απο-
φάσεων γίνεται στη διδασκαλία και σε γνωστικά ζητήματα, κάτι που δείχνει να 
επιδρά θετικά στη λειτουργία της τάξης, ενώ εξασφαλίζει υψηλούς βαθμούς για 
την πλειοψηφία των μαθητών (Clark & Clark, 2002).

4. Eμπόδια εφαρμογής συμμετοχικού μοντέλου 
διοίκησης

Έλλειψη επικοινωνίας. Η έλλειψη επικοινωνίας αποτελεί ένα από τα συνήθη 
εμπόδια στη συνεργατική λήψη αποφάσεων. Το εμπόδιο αυτό ενισχύεται από 
την έλλειψη διαθέσιμου χρόνου για τη διεξαγωγή συναντήσεων μεταξύ των συμ-
μετεχόντων. Ωστόσο, ακόμη και σε σχολικές μονάδες που αναγνωρίζεται αυτή 
η δυσκολία και εξασφαλίζεται τελικά ο απαιτούμενος χρόνος, τέτοιου είδους 
συναντήσεις λαμβάνουν χώρα σπάνια. Άλλες φορές ο χρόνος διεξαγωγής τους 
δεν βολεύει όσους εμπλέκονται, άλλες φορές διεξάγονται σε καθεστώς χρονικής 
πίεσης, ενώ στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν παρευρίσκεται το σύνολο 
των μελών της ομάδας (Mostert, 1996).

Αντίσταση σε συμμετοχικές πρακτικές. Ένα κοινό πρόβλημα επίσης είναι η 
αντίσταση κάποιων επαγγελματιών της εκπαίδευσης σε προσπάθειες συνεργα-
σίας. To γενικότερο αίσθημα συνεργασίας δεν υποστηρίζει επιθέσεις ή προσπά-
θειες χειραγώγησης όσων δεν θέλουν να εμπλακούν σε ομαδική εργασία. Mελέ-
τες, άλλωστε, έχουν δείξει πως αν και ο εξαναγκασμός ατόμων στο συμμετοχικό 
μοντέλο διοίκησης ωφέλησε αρχικά, τελικά προκάλεσε μακροπρόθεσμα μεγαλύ-
τερη βλάβη απ’ ό,τι καλό. Γι’ αυτό τον λόγο, προτιμότερη λύση είναι οι απρόθυ-
μοι να πείθονται είτε μέσω του σχεδιασμού της συλλογικής εργασίας είτε μέσω 
της ενθάρρυνσής τους να ασχοληθούν σε μεταγενέστερη φάση (Mostert, 1996).

Επαναπροσδιορισμός των ρόλων. Πέρα απ’ όσα ειπώθηκαν πιο πάνω, παρατη-
ρείται σοβαρή δυσκολία στους δασκάλους να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους 
εκτός τάξης. Πολλοί εξ αυτών το βρίσκουν αδύνατο να εξοικειωθούν με τη νέα 
αυτή περίεργη κατάσταση, άλλοι θεωρούν ότι δεν έχουν προετοιμαστεί αρκετά 
για να ανταποκριθούν στον νέο τους ρόλο, ενώ υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι 
παραπονιούνται ότι το σχολείο θα έπρεπε να αυξήσει τον φόρτο εργασίας του 
αντί να ενσωματώνει τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων στα επαγγελματικά τους 
καθήκοντα. Aυτές οι παρανόησεις ενισχύουν την πεποίθηση ότι οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να επανεκπαιδευτούν, ώστε να οργανώσουν νέες στάσεις και ρόλους 
προς την κατεύθυνση της λήψης αποφάσεων (Jung Lin, 2014).
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Ο διευθυντής αγνοεί τον ρόλο του. O διευθυντής, τουλάχιστον με βάση τα ελλη-
νικά πρότυπα, αγνοεί συνειδητά τον ρόλο του και επιλέγει να είναι ο συνδετικός 
κρίκος μεταξύ της εξουσίας στην οποία λογοδοτεί και της σχολικής μονάδας που 
πιστεύει ότι εκπροσωπεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επαναπαύεται στα στερεό-
τυπα που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με τον ρόλο του και να μην αναπτύσσει τις 
κατάλληλες δεξιότητες, ώστε το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης να γίνει πραγ-
ματικότητα (Koυσουλός et al., 2004).

Έλλειψη ενσυναίσθησης και διάθεσης συμβιβασμού. Tέλος, τα μέλη της ομάδας 
θα πρέπει, όσο είναι εφικτό, να εκφράζουν τις απόψεις τους στις ποικίλες τοπο-
θετήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων. 
Χρήζεται αναγκαίο για τους διδάσκοντες, μιας και έχουν εκπαιδευτεί να λαμβά-
νουν ατομικές αποφάσεις άσχετες πολλές φορές με τα πιστεύω των υπολοίπων. 
Έτσι, λοιπόν, μπορεί να υπάρξει πραγματική απειλή στα θεμέλια του συμμετο-
χικού μοντέλου διοίκησης, αφού έχει παρατηρηθεί πως ακόμη και δάσκαλοι με 
αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες εμποδίζουν την επιτυχή λειτουργία του 
συγκεκριμένου μοντέλου και έρχονται σε σύγκρουση με τα υπόλοιπα μέλη της 
ομάδας. Η ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται σχετίζεται, λοιπόν, με την 
προθυμία των συμμετεχόντων να συμβιβάζονται και να σέβονται τις διαφορετι-
κές απόψεις (Mostert, 1996).

5.  Συμπεράσματα

Το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης στη λήψη αποφάσεων αποτελεί ένα ζήτημα 
που απασχολεί τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες. Αν και, όπως είδαμε πιο 
πάνω, προσφέρει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς τόσο για την εξομάλυνση των 
μεταξύ τους σχέσεων όσο και για τη γεφύρωση του χάσματος που υπάρχει με τους 
διευθυντές, παρατηρείται πολύ συχνά αδυναμία εφαρμογής του, λόγω της ελλι-
πούς εκπαίδευσης που παρέχεται στους εμπλεκομένους (Koυσουλός et al., 2004).

O ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός στην εφαρμογή του συμμετο-
χικού μοντέλου διοίκησης. Από τη μία, είναι υπεύθυνος για την εκπαιδευτική 
διαδικασία μέσω του σχεδιασμού, της εξάσκησης, των εργαλείων και των συνερ-
γασιών, ενώ, από την άλλη, καλείται να συνδέσει τα θεσμικά συστήματα με τους 
ανθρώπους με τους οποίους δουλεύει, επηρεάζοντας τον καθένα εξ αυτών τόσο 
συλλογικά όσο και ατομικά. Άλλωστε, οι αποτελεσματικοί ηγέτες είναι πάντα 
ξεκάθαροι στους στόχους που θέτουν, στόχους που βλέπουν μέσα από τα μάτια 
εκείνων που καθοδηγούν (Hank, 2009).

Πλην όμως της εκπαίδευσης που θα επιτρέψει στην ομάδα να λειτουργήσει 
θετικά και να συμβάλει στη λήψη ορθών αποφάσεων, το συμμετοχικό μοντέλο 
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διοίκησης δεν μπορεί να αποκοπεί από την κουλτούρα που συνοδεύει το σχολείο, 
καθώς και το περιβάλλον στο οποίο ανήκει. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να διατηρεί στε-
νές σχέσεις με τα παραπάνω, ενεργοποιώντας τους κατάλληλους μηχανισμούς 
αλλά και συντηρώντας κλίμα διαλόγου με τους συμβαλλόμενους φορείς. Μόνο 
έτσι, το συμμετοχικό μοντέλο θα καταφέρει να εκπληρώσει τον σκοπό του, που 
δεν είναι άλλος από την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
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Σχέσεις μαθητών – εκπαιδευτικών  
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της σχολικής αγωγής και της μάθησης
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Περίληψη

Οι ραγδαίες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν όλα τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση τις διαπρο-
σωπικές τους σχέσεις. Ο/η εκπαιδευτικός καλείται 
να ανταποκριθεί στις εξελίξεις αυτές, συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα, με την ορθή χρήση ατομικών, ψυχολο-
γικών και κοινωνικών παραγόντων, στην πολύπλευ-
ρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/
τριών τους. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται τη διαρκή 
αυτομόρφωση και επιμόρφωση του/της εκπαιδευτικού, προκειμένου αυτές να 
αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα στην αλληλεπίδραση μεταξύ 
μαθητών/τριών – εκπαιδευτικών.

Στο εισαγωγικό μέρος του άρθρου γίνεται προσδιορισμός των σχέσεων μαθητών/
τριών – εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της σχολικής αγωγής και της μάθησης. Στη 
συνέχεια, αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις 
στη σχολική τάξη. Αναπτύσσονται επίσης θέματα διαχείρισης αυτών των σχέσεων 
και της σχολικής τάξης εν γένει. Τέλος, παρουσιάζονται συμπερασματικά βασικές 
θέσεις που αφορούν την αμφίδρομη σχέση μαθητή/τριας – εκπαιδευτικού, τόσο 
από τη μελέτη της βιβλιογραφίας όσο και από προσωπικές εμπειρίες και βιώματα. 
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σχολική κοινότητα, 
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αλληλεπίδραση, 
σχολική αγωγή, 
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Abstract

The rapid political, social, economic and technological 
developments are affecting all members of the school 
community and consequently their interpersonal 
relationships. The teacher is called upon to respond 
to these developments, while contributing to the 
proper use of individual, psychological and social 
factors in the multifaceted development of their 
students’ personalities. This implies the continuous 
self-education and training of the teacher in order 
to be used as effectively as possible in the relationship of interaction between 
students and teachers.

In the introductory part of the article, the relationships of teacher and students 
in the context of school education and learning are defined. The following are 
the factors that affect the interpersonal relationships of the classroom. Issues 
of managing these relationships and the classroom in general are also being 
developed. Finally, key positions concerning the two-way teacher-student 
relationship are presented, both from the study of the literature and from 
personal experiences.

1. Εισαγωγή: Προσδιορισμός των διαπροσωπικών 
σχέσεων στο πλαίσιο της σχολικής αγωγής  
και της μάθησης

Βασικός στόχος της σύγχρονης Παιδαγωγικής είναι, όχι μόνο η ακαδημαϊκή επι-
μόρφωση του ατόμου, αλλά και η κοινωνική και ηθική ολοκλήρωσή του μέσω της 
υιοθέτησης βασικών αρχών ηθικής, όπως σεβασμού, συμμετοχής και συνεργασίας.

Σύμφωνα με τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης, η ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας του/της μαθητή/τριας είναι βασική προτεραιότητα (ΔΕΠΠΣ, ΦΕΚ, 
τεύχος Β́ , αρ. φύλλου 303/13/03/03) και ο/η εκπαιδευτικός δεν αποτελεί φορέα 
μόνο γνώσεων. Στα καθήκοντά του/της περιλαμβάνεται η διανοητική, η συναι-
σθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του/της μαθητή/τριας.

Η μαθησιακή και κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών/τριών καθορίζεται 
άμεσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε αυτούς 
και στον/στην εκπαιδευτικό. Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις δημιουργούν ένα 
φιλικό κλίμα στη σχολική τάξη, η διδακτική διαδικασία γίνεται πιο ελκυστική 
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interpersonal 
relationships, 
interaction, school 
education, learning



ΣΧΈΣΈΙΣ ΜΑΘΗΤΏΝ – ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΏΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΏΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 281

και η στάση των μαθητών/τριών έναντι της μάθησης βελτιώνεται. Γεγονός που 
επηρεάζει θετικά και την επίδοσή τους. Οι μαθητές/τριες που συμπαθούν τον/
την εκπαιδευτικό λαμβάνουν ενεργό μέρος στις δραστηριότητες της τάξης και 
δεν δημιουργούν προβλήματα με τη συμπεριφορά. 

Εξάλλου, στόχος της εκπαίδευσης είναι η αξιοποίηση των δεξιοτήτων των 
μαθητών/τριών, ώστε να διαχειρίζονται προς όφελός τους και αποτελεσματικά 
τις γνωστικές, κοινωνικο-διαπροσωπικές και συναισθηματικές διαστάσεις της 
προσωπικότητάς τους. Ο μαθητής/τρια, μέσω της εκπαίδευσής του, θα γίνει 
ικανός να ρυθμίζει μόνος του τη συμπεριφορά του, την κοινωνικότητα και την 
ενσυναίσθησή του, ώστε να γίνει ανεξάρτητος και ευπροσάρμοστος στις νέες 
συνθήκες της ζωής του (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Σε ένα τέτοιο αποτελεσμα-
τικό εκπαιδευτικό κλίμα καλείται ο/η εκπαιδευτικός να παίξει έναν τόσο καθο-
ριστικό ρόλο.

2. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη  
των διαπροσωπικών σχέσεων

Η σχολική τάξη είναι μια κοινωνική ομάδα, τα μέλη της οποίας βρίσκονται διαρ-
κώς σε μια αμφίδρομη επικοινωνία. Βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων είναι, αφενός, τα ατομικά γνωρίσμα-
τα των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών και αφετέρου, η συναισθηματική 
νοημοσύνη που διαθέτει ο καθένας. Η δεύτερη κρίνεται ως η σημαντικότερη, 
αφού θεωρείται ότι είναι (Coleman, 2004) η ικανότητα του ατόμου να κατα νοεί, 
να χειρίζεται με σοφία τις ανθρώπινες σχέσεις και να προσαρμόζεται σε νέες 
καταστάσεις. Πολλές φορές, η συναισθηματική νοημοσύνη αποδεικνύεται ισχυ-
ρότερη της νοημοσύνης.

2.1. Τα ατομικά γνωρίσματα των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών

Αυτά είναι:
Το φύλο: Ο/η εκπαιδευτικός, συχνά ασυνείδητα, συμπεριφέρεται διαφορετικά 

στους μαθητές/τριες, ανάλογα με το φύλο τους, ενισχύοντας έτσι τις στερεότυ-
πες παραδοχές. 

Η επίδοση: Οι καλοί μαθητές/τριες ανταμείβουν με την πρόοδό τους τις προ-
σπάθειες του εκπαιδευτικού και επιβεβαιώνουν την επαγγελματική του επάρκεια, 
ενώ οι μαθητές/τριες χαμηλής επίδοσης αποτελούν γι’ αυτόν δείκτη της προσω-
πικής του αποτυχίας. 
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Η ηλικία των εκπαιδευτικών: Οι μεγαλύτεροι εκπαιδευτικοί, λόγω της ρουτίνας 
που νιώθουν, δεν κατανοούν εύκολα τις ανάγκες των μαθητών/τριών, οι σχέσεις 
μαζί τους γίνονται τυπικές, αντιστέκονται επίσης σε όποια καινοτομία.

Οι σχέσεις μεταξύ των διδασκόντων, του διευθυντή, των γονέων: Οι αρμονικές 
σχέσεις εκπαιδευτικών – μαθητών/τριών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις 
παραπάνω σχέσεις. Το θετικό κλίμα αυτών των σχέσεων μεταδίδεται στη συνέ-
χεια και στη σχολική τάξη. 

Το σχολικό περιβάλλον: Η αρχιτεκτονική του σχολείου, η διαρρύθμιση και 
διακόσμηση των σχολικών αιθουσών, ο αύλειος χώρος προδιαθέτουν θετικά ή 
αρνητικά όσον αφορά τη μάθηση και επηρεάζουν το ψυχοκοινωνικό κλίμα.

Ο ρόλος της οικογένειας. H συνεργασία των γονέων με τον/την εκπαιδευτικό 
τονώνει την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Αντίθετα, η ένταση μεταξύ γονέων και 
εκπαιδευτικού μπορεί να αποβεί εις βάρος των διαπροσωπικών σχέσεων του 
εκπαιδευτικού με τους μαθητές/τριες (Χατζηδήμου, 2000). 

Αξιοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία, ο/η εκπαιδευτικός, μπορεί να προσαρ-
μόζει τις παιδαγωγικές του ενέργειες στην ατομικότητα του κάθε μαθητή/τριας.

Ο Dewey οραματιζόταν ένα σχολείο που θα σχετίζεται άμεσα με το κοινωνικό 
περιβάλλον, με τη ζωή (σχολείο εμπειρίας), αφού, κατά την άποψή του, το σχολείο 
δεν είναι προετοιμασία για τη ζωή, αλλά η ίδια η ζωή. Αυτή η μορφή του προοδευ-
τικού σχολείου που εισηγείται ο Dewey είναι σήμερα πολύ επίκαιρη. Δυστυχώς, το 
όραμα του Dewey δεν πραγματοποιήθηκε, αφού «το υπαρκτό» σχολείο κατηγορεί-
ται ότι αρρωσταίνει τους μαθητές/τριες και γι’ αυτό ζητείται ο εξανθρωπισμός του 
(Μπρούζος, 1998: 49). Ένας σημαντικός παράγοντας που θα συμβάλλει καθοριστικά 
σε αυτόν τον τομέα (εξανθρωπισμό), είναι η μεγιστοποίηση της συναισθηματικής 
νοημοσύνης σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής κοινότητας.

2.2. Η συναισθηματική νοημοσύνη

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι βασικός παράγοντας που επηρεάζει καθορι-
στικά την αμφίδρομη σχέση μαθητή/τριας – εκπαιδευτικού.

Οι προσπάθειες για τον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων συναίσθημα και 
νοημοσύνη ξεκινούν από την αρχαιότητα και φθάνουν μέχρι σήμερα. Ο Πλάτω-
νας, ως εκφραστής της πρώτης ψυχοσωματικής θεωρίας για τα συναισθήματα, 
πρόβαλε την αλληλεπίδραση και συσχέτισή τους, καθώς και τον ρόλο που δια-
δραματίζει για την ανθρώπινη συμπεριφορά η ικανότητα ελέγχου και ρύθμισής 
τους (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2011: 47-61).

Η νοηματοδότηση της συναισθηματικής νοημοσύνης εδράζεται στο εννοιολογικό 
περιεχόμενο του όρου «κοινωνική νοημοσύνη», που για πρώτη φορά χρησιμοποίη σε 
ο Thorndike (Thorndike, 1920· Thorndike & Stein, 1937) στις αρχές του 19ου αιώνα, 
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για να χαρακτηρίσει «την ικανότητα που έχει ένα άτομο να καταλαβαίνει τους άνδρες 
και τις γυναίκες, τα αγόρια και τα κορίτσια και να χειρίζεται με σοφία τις ανθρώπινες 
σχέσεις» (Πλατσίδου, 2004: 27-28· Maridaki-Kassotaki, 2004).

3. Τρόποι διαχείρισης των σχέσεων μαθητών/τριών – 
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της σχολικής αγωγής  
και της μάθησης

Πλήθος μελετών που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια εξετάζουν τη σπουδαιότητα 
του παράγοντα «συναισθηματική νοημοσύνη» στις σχολικές ή ακαδημαϊκές επιδόσεις 
των νέων. Αν και διίστανται τα συμπεράσματα των μελετών, οι κυρίαρχες απόψεις σε 
αυτές υποστηρίζουν την άμεση σχέση ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη και 
τις ακαδημαϊκές ή σχολικές επιδόσεις (Βουτυρά, 2009, Maridaki-Kassotaki, 2004).

Η ενσυναίσθηση έχει δύο διαστάσεις: τη γνωστική ικανότητα των συναισθη-
μάτων του άλλου και τη συναισθηματική ικανότητα διαχείρισης των συναισθη-
μάτων των άλλων (Buie, 1981· Ergan, 1994). Μέσω της διερεύνησης των ατομι-
κών συναισθημάτων, προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται τα διάφορα είδη 
συναισθημάτων και έπειτα αντιστοιχίζονται με τις καταστάσεις (Black, Phillips, 
1982). Ο Αμερικανός ψυχολόγος Carl Rogers θεωρεί ότι ενυπάρχει στο άτομο 
η δυναμική για την ανάπτυξή του, αρκεί να ελευθερωθεί μέσω της σχέσης του 
με άτομο (π.χ. εκπαιδευτικό, γονέα) που του δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον, μη 
κριτική αποδοχή και κατανόηση.1 

Οι δραστηριότητες της μάθησης που εστιάζουν την προσοχή των εκπαιδευο-
μένων στη ζωή και στις συμπεριφορές διακεκριμένων ενσυναίσθητων ατόμων, 
όπως για παράδειγμα η Μητέρα Theresa, έχει αποδειχθεί ότι αυξάνουν την επιθυ-
μία των εκπαιδευομένων και ιδιαίτερα των ατόμων μικρής ηλικίας να θέλουν να 
μοιάσουν σε αυτούς και να υιοθετήσουν τη συμπεριφορά τους (Bandura, 1997).

Σύμφωνα με τον Bandura, τα πρότυπα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της 
συμπεριφοράς του ατόμου. Στη διαδικασία μίμησης προτύπων, σημαντικό παρά-
γοντα αποτελούν η ποιότητα των προτύπων (γόητρο, δύναμη, τρόπος αντιμετώ-
πισης καταστάσεων), τα χαρακτηριστικά του παρατηρητή που επιλέγει τα προς 
μίμηση πρότυπα και ο τρόπος που αυτός τα φιλτράρει. Η θεωρία του Bandura έχει 
εφαρμοστεί στη διδασκαλία διαμόρφωσης συγκεκριμένων στάσεων των μαθη-

1. Η θεωρία του Rogers, που ταυτίζεται με την ουμανιστική σχολή της Ψυχολογίας, εκφράζεται στην 
υπόθεση «εάν… τότε», στηρίζεται σε μια βαθύτερη θεώρηση της ανθρώπινης φύσης στην οποία, εάν 
υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις στη συμπεριφορά ενός ατόμου (πατέρα, εκπαιδευτικού), όπως συμ-
φωνία, παραδοχή, κατανόηση, ενσυναίσθηση, τότε θα επέλθει και αναπτυξιακή αλλαγή στο άτομο, 
βλ. Ε. Γεωργαντά, Θεωρίες της προσωπικότητας: Τι είναι ψυχοθεραπεία.
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τών/τριών.2 Εξάλλου, οι μαθητές/τριες ασυνείδητα πολλές φορές μιμούνται τις 
συμπεριφορές των δασκάλων τους. Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί πρέπει 
να προσέχουν ποιες αξίες και ιδέες προωθούν μέσω της προσωπικότητάς τους.

Στόχος όμως του/της εκπαιδευτικού δεν είναι να παράγει μόνο μέσω της διδα-
σκαλίας μια συμπεριφορά, αλλά να βοηθήσει κάθε μαθητή/τρια να δει τον εαυτό 
του/της ως υπεύθυνο άτομο που μοιράζεται και συμπάσχει. Έτσι, ενισχύεται η 
αυτοαντίληψη του μαθητή/τριας και η καλλιέργεια ηθικών αξιών (Kohn, 1991).

Μια σημαντική μέθοδος που συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη της λεκτικής τους επι-
κοινωνίας όσο και στην ανάπτυξη ηθικής συμπεριφοράς και αξιών είναι το να θέτουν 
οι εκπαιδευτικοί ηθικά διλήμματα στους μαθητές/τριες, όσον αφορά την εξεύρεση 
λύσεων, όπως και προβληματισμούς, στοχεύοντας στην εκ μέρους τους αναζήτηση 
εναλλακτικών τρόπων συμπεριφοράς σε κρίσιμα θέματα. Οι μαθητές/τριες ενθαρ-
ρύνονται να παρουσιάζουν την άποψή τους μέσω του διαλόγου, ενώ ταυτόχρονα 
αυξάνεται η ικανότητα της ενσυναίσθησης μέσω της εξέτασης υποθετικών ιστοριών.

Ο Thomas Gordon (1970) ασχολήθηκε με το θέμα της επικοινωνίας στο σχο-
λείο και διαπίστωσε ότι ορισμένες συμπεριφορές δυσχεραίνουν την επικοινωνία. 
Αυτές είναι: η προσταγή, η απειλή, το κήρυγμα, η εκλογίκευση, η συμβουλή, η 
κριτική, ο αδιάκριτος έπαινος, η εσπευσμένη παρηγοριά, η αυθαίρετη ερμηνεία, η 
γελιοποίηση, η υπεκφυγή, οι ακατάλληλες ερωτήσεις.

Ο Gordon (2002) διακρίνει τέσσερα είδη ακρόασης που πρέπει να διαθέτει ο/η 
εκπαιδευτικός: Την παθητική, κατά την οποία ο/η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει το 
παιδί να μιλάει δείχνοντάς του ταυτόχρονα ότι το αποδέχεται, την ανταπόκριση 
κατανόησης, κατά την οποία με λεκτικές φράσεις δείχνει ότι καταλαβαίνει το παι-
δί, την παρότρυνση να πει περισσότερα ο μαθητής, έτσι δείχνει ότι ενδιαφέρεται 
γι’ αυτό χωρίς να το κρίνει και, τέλος, την ενεργητική ακρόαση, η οποία είναι πιο 
αποτελεσματική, διότι δείχνει ότι καταλαβαίνει επαναλαμβάνοντας τα λόγια του 
παιδιού για αποφυγή τυχόν παρανοήσεων.

Στο σχολείο, τα άτομα αλληλεπιδρούν διαρκώς, οι ρόλοι είναι πολλοί και μεταλ-
λάσσονται. Ορισμένα μαθήματα, όπως η Λογοτεχνία, συμβάλλουν στην επικοινωνία. 
Εξάλλου, με την ενεργητική μάθηση, που είναι ένας σύγχρονος τρόπος μάθησης σε 
σχέση με την παραδοσιακή διάλεξη, παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές/τριες 
να παράγουν κυρίως παρά να λαμβάνουν πληροφορίες ως παθητικοί δέκτες. Σε 
ένα τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον αναδεικνύονται η αυτο-αποτελεσματικό τητα, η 
αυτοεκτίμηση και σε συνδυασμό με άλλες διδακτικές τεχνικές προωθείται η ανά-
πτυξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου μάθησης, συμπεριφοράς και επικοινωνίας. 
Οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν ανώτερου επιπέδου νοητικές δεξιότητες, όπως η 
ανάλυση, η σύνθεση, η αξιολόγηση, γίνονται περισσότερο συνεργάσιμοι εφόσον 
εργάζονται ομαδικά (Ματσαγγούρας, 2004· Μακρή-Μπότσαρη, 2001).

2. Α. Κουκουτίμπα, Σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες της εγκληματικότητας. Θεωρίες μάθησης και σχολείο.
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Τα ενεργητικά περιβάλλοντα μάθησης διασφαλίζουν δυνατότητες αυτοπραγ-
μάτωσης μέσω της ενίσχυσης της αυτο-αποτελεσματικότητας, τόσο σε θέματα 
επίδοσης όσο και σε θέματα προσαρμογής σε νέα δεδομένα. Με τις παραπάνω 
δυνατότητες προωθείται ο αναστοχασμός ως προς τη γνώση και την εμπειρία του 
μαθητή/τριας, έτσι ώστε να καταστεί ικανός για αυτορύθμιση κατά τη δημιουργία 
νέας γνώσης (Bandura, 1997· Ματσαγγούρας, 2004· Μακρή-Μπότσαρη, 2001).

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση των παιδιών με μαθησια-
κά προβλήματα, προβλήματα προσαρμογής, κοινωνικής συμπεριφοράς. Για τον 
λόγο αυτό, απαιτείται η συνεκτίμηση όλων των παραγόντων εκ μέρους του/της 
εκπαιδευτικού, προκειμένου να συμβάλλει θετικά στην προαγωγή της ψυχικής 
υγείας και μάθησης (Χατζηχρήστου και Hopf, 1992).

Παρόλο που υπάρχουν στην Ελλάδα μεταπτυχιακά τμήματα ψυχολογίας και 
συμβουλευτικοί σταθμοί νέων, η έλλειψη σχολικών ψυχολόγων έχει ως αποτέ-
λεσμα μεγάλο μέρος της ευθύνης να αφήνεται στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με τα σοβαρά και ήπια προβλήματα των μαθη-
τών/τριών (Χατζηχρήστου, 2004).

4.  Επίλογος (Συμπεράσματα – Προτάσεις)

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο/η εκπαιδευτικός στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι οι σχέσεις του με τους μαθητές/τριες κυρίως, 
αλλά και με τους γονείς των μαθητών/τριών. Για την εξασφάλιση ενός πνεύματος 
συνεργατικότητας και σωστής επικοινωνίας με τους μαθητές/τριες, ο/η εκπαι-
δευτικός θα πρέπει να ξεπεράσει τις δυσκολίες που συναντά στην επικοινωνία 
του με μαθητές/τριες και γονείς. 

Στόχος του/της εκπαιδευτικού είναι η ανάπτυξη ενός δημοκρατικού κλίματος 
στη σχολική τάξη μέσω της ενίσχυσης του διαλόγου με τους μαθητές/τριές του. 
Στο παραδοσιακό σχολείο, ο καθηγητής επιβαλλόταν με το κύρος του και την αυθε-
ντία του. Στην εποχή μας έχουν εκλείψει οι αυθεντίες. Ο σύγχρονος εκπαιδευτι-
κός επιβάλλεται με το κύρος που του προσφέρει η επιστημονική και παιδαγωγική 
κατάρτισή του. Κύριο μέλημά του είναι αυτά που διδάσκει να ανταποκρίνονται 
στις αφομοιωτικές ικανότητες των μαθητών/τριών του, ώστε να αναπτύσσουν την 
κριτική τους σκέψη και ικανότητα, την ατομική και κοινωνική τους συνείδηση. Ο 
σύγχρονος εκπαιδευτικός δεν θα πρέπει να είναι απότομος, να απειλεί ή να ειρω-
νεύεται, να χάνει την ψυχραιμία του, να χρησιμοποιεί απρεπείς χαρακτηρισμούς, να 
κάνει κατάχρηση συστάσεων και υποδείξεων, να μεγαλοποιεί ασήμαντα πράγματα, 
να εξάγει πρόωρα συμπεράσματα (για επίδοση ή διαγωγή), να αυτοπροβάλλεται, 
να αλλάζει διάθεση και να μεταπίπτει από την αυστηρότητα στην άκρα επιείκεια.
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Πολλά προβλήματα δημιουργούνται επίσης από κακό σχεδιασμό και διαχείριση 
της διδακτικής ώρας. Ο/η καθηγητής/τρια πρέπει να είναι πάντα σε ετοιμότητα, 
να έχει υπόψη του πάντα ένα σχέδιο για κάθε ενδεχόμενο (π.χ. προβληματικές 
συμπεριφορές) και να έχει προγραμματίσει μια πιθανή αντίδραση. Εκείνο όμως 
που διαταράσσει ιδιαίτερα τις σχέσεις καθηγητή/τριας – μαθητή/τριας είναι η 
αξιο λόγηση. Η παραδοσιακή μορφή εξέτασης με τον «κατάλογο» προκαλεί άγχος. 
Ο/η καθηγητής/τρια οφείλει να εξετάζει καθημερινά όσο το δυνατό περισσότερους 
μαθητές/τριες με κατάλληλες ερωτήσεις και μέσω ενός εποικοδομητικού διαλόγου.

Οι σχέσεις καθηγητή/τριας – μαθητών/τριών διαταράσσονται και από τη δια-
φορετική στάση που τηρούν ορισμένοι καθηγητές/τριες κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος. Η χαλαρότητα του ενός/μιας καθηγητή/τριας στο μάθημά τους και 
η ανεκτικότητα σε ορισμένες εκτροπές δημιουργεί προβλήματα στον καθηγητή/
τρια της επόμενης ώρας, που είναι πιο τυπικός στις σχέσεις του με τους μαθη-
τές/τριες. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο στην παιδαγωγική συνεδρίαση 
του Συλλόγου των διδασκόντων, με την έναρξη του σχολικού έτους, να δίνεται 
μια κοινή γραμμή σε θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά και την τήρηση του 
σχολικού κανονισμού εκ μέρους των μαθητών/τριών. 

Στις υποχρεώσεις του/της εκπαιδευτικού συγκαταλέγεται και η υποχρέωσή 
του/της να ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες για τη φοίτηση, επίδοση και 
διαγωγή των μαθητών/τριών τους. Όπως είναι γνωστό, ο ν. 1566/88 έχει διευ-
ρύνει τον ρόλο και τη συμβολή των γονέων στην όλη σχολική διαδικασία. Οι 
εκπαιδευτικοί θα συνεργαστούν με τους γονείς σε δύο επίπεδα: ένα ατομικό, που 
αφορά τις σχέσεις ενός καθηγητή/τριας με τους γονείς των μαθητών/τριών του 
κι ένα συλλογικό, που αφορά τις σχέσεις του Συλλόγου των καθηγητών με τους 
γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών. Επομένως, η αρμονική συνεργασία 
του Συλλόγου Γονέων και του σχολείου κρίνεται εποικοδομητική και ευεργετική 
για τη σχολική αγωγή και μάθηση των νέων.

Τέλος, κρίνεται αναγκαία η διαρκής αυτομόρφωση και επιμόρφωση του/της 
εκπαιδευτικού, προκειμένου να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα 
στην αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών/τριών – εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο των 
καλών διαπροσωπικών σχέσεων, ο/η εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες ξεπερ-
νούν τις τυπικές συμπεριφορές που απορρέουν από τους ρόλους τους, πάντα 
όμως υπό το πρίσμα ενός αμοιβαίου σεβασμού. Συζητούν, έχουν τη συναίσθηση 
ενός κοινού δεσμού, που είναι στην ουσία η έκφραση κοινών ενδιαφερόντων. 
Μεταξύ τους υπάρχει αρμονική συνεργασία και αποδοχή.

Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών – μαθητών/τριών έχουν σημα-
ντική επίδραση στον παιδαγωγικό και διδακτικό ρόλο του σχολείου, γι’ αυτό και 
κρίνεται σκόπιμο ο/η κάθε εκπαιδευτικός να στοχεύει στην επίτευξη τέτοιων σχέ-
σεων και να λαμβάνει υπόψη του τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. 
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Περίληψη

Ο άνθρωπος, από την πρώτη στιγμή της γέννησής 
του και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, νιώθει την 
τεράστια ανάγκη να επικοινωνεί με το περιβάλλον 
του. Μέσω αυτής της επικοινωνίας του, εκφράζει τις 
επιθυμίες και ανάγκες του, τα συναισθήματα και τις 
σκέψεις του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσω 
λεκτικής όσο και μη λεκτικής επικοινωνίας ή εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας. 
Δηλαδή ο άνθρωπος καθίσταται ικανός να μεταδώσει ένα μήνυμα-πληροφορία 
μέσω της χρήσης του λόγου και της ομιλίας. Παράλληλα, κατά τη μετάδοση ενός 
μηνύματος σημαντικότατο ρόλο έχει το ύφος που θα χρησιμοποιήσει, η χροιά της 

Λέξεις κλειδιά
επικοινωνία, λεκτική, 
γλώσσα, ακουστική 
δυσλεξία
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φωνής του και γενικότερα τα προσωδιακά και επιτονικά στοιχεία. Η γλώσσα, ως 
κοινός παρονομαστής του λόγου και της ομιλίας, αποτελεί έναν κοινό κώδικα 
επικοινωνίας σε μια γλωσσική κοινότητα. Ο τρόπος βέβαια που χρησιμοποιείται 
διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αρκετοί επιστήμονες, στο διάβα της ιστορίας 
και της χρονικής εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, ασχολήθηκαν με τομείς που 
αφορούν τη γλώσσα, τη μορφή και την ανάπτυξή της, τον τρόπο χρήσης της κ.λπ. 
μέσω παρατηρήσεων, ερευνητικών πειραμάτων και μελετών. Έτσι, συνδυάζοντας 
τα αποτελέσματα και τις γνώσεις τους, ανέπτυξαν θεωρίες οι οποίες αποτελούν 
σημείο αναφοράς και είναι ιδιαίτερα βοηθητικές και χρήσιμες σε κλάδους που 
ασχολούνται με τη γλώσσα και τους επιμέρους τομείς της (π.χ. κλάδος γλωσσο-
λογίας, λογοθεραπείας κ.λπ.).

Abstract

Man from the first moment of his birth and 
throughout of his life, he feels the enormous need 
to communicate with his environment. Via of 
communication, expresses his desires and needs, 
emotions and his thoughts. This can be achieved 
both verbally and non-verbally communication or 
alternatives communication ropes. That is, man becomes capable of transmitting 
a message-information through the use of speech and its speech. At the same 
time, the transmission of a message plays a very important role style to use, 
the tone of voice and more generally the prosodic and epithets. Language as a 
common denominator of speech and speech is one common communication code 
in a language community. The way of course used varies from person to person. 
Enough scientists in the diava of history and the evolution of human species, 
they dealt with areas concerning the language, its form and development, the 
way of using it, etc. through observations, research experiments and studies. 
So combined making them results and their knowledge developed theories 
which are point reference and are particularly helpful and useful in industries 
that deal with language and its individual sectors (e.g. branch of linguistics, 
speech therapy, etc.).

Keywords
communication, 
verbal, language, 
auditory dyslexia
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1. Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται ένα θέμα αρκετά σημαντικό, τη δυσλεξία και 
συγκεκριμένα τη μελέτη ενός παιδιού με ακουστική δυσλεξία, σκιαγραφώντας 
τη συνολική εικόνα και το ιδιαίτερο προφίλ του. Ο στόχος μας είναι να βελτιώ-
σουμε και να ενισχύσουμε σε σημαντικό βαθμό τις ελλειμματικές του δεξιότητες, 
κυρίως στον τομέα της φωνολογικής επίγνωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά 
στις διδακτικές και υποστηρικτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Αρχικά, λοιπόν, θα εστιάσουμε τη μελέτη μας στην ανάλυση και παρουσίαση 
της συνολικής εικόνας του μαθητή, με ιδιαίτερη αναφορά στα χαρακτηριστικά 
που εντοπίσαμε και που συνθέτουν την εικόνα της ακουστικής δυσλεξίας. Στη 
συνέχεια θα παραθέσουμε πληροφορίες, κατατοπίζοντας τον αναγνώστη για το 
περιεχόμενο και την εννοιολογική τοποθέτηση σχετικά με το θέμα της ακουστι-
κής δυσλεξίας. Τέλος, θα προτείνουμε τρόπους ενδυνάμωσης των ελλειμματικών 
δεξιοτήτων του μαθητή, παραθέτοντας κάθε μορφή υποστηρικτικής και διδα-
κτικής παρέμβασης που θα βελτιώσει τις δεξιότητές του και θα ενδυναμώσει τη 
φωνολογική του επίγνωση.

Επιδίωξή μας είναι η κατανόηση του περιεχομένου της ακουστικής δυσλε-
ξίας αλλά και η εμβάθυνση της μελέτης, με απώτερο στόχο την άμεση, έγκαιρη 
και συστηματική παρέμβαση, που θα βελτιώσει και θα περιορίσει τέτοιου είδους 
ελλείμματα στη φωνολογική επίγνωση του μαθητή. Άλλωστε, η στάση εκπαιδευ-
τικών, γονιών και άλλων φορέων που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία και 
ο τρόπος που χειρίζονται αυτή τη μαθησιακή δυσκολία, αλλά και τη συμπεριφορά 
των παιδιών, επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη μαθησιακή τους πορεία και την 
ψυχοκοινωνική τους ένταξη (Al-Yagon, 2007: 210-211· Chapman & Boersma, 
1979: 250· Heaton, 1996: 23).

2. Προφίλ μαθητή με ακουστική δυσλεξία

Για να διεκπεραιώσουμε την παρούσα εργασία, γνωρίσαμε από κοντά τον Χρή-
στο, μαθητή της Γ́  τάξης του Δημοτικού, που διαμένει στην ίδια περιοχή που 
βρίσκεται και το σχολείο. Προέρχεται από μια ολιγομελή οικογένεια, έχει μόνο 
έναν μικρότερο αδερφό, ο οποίος φοιτά στο ίδιο σχολείο, χωρίς να παρουσιάζει 
κάποια μαθησιακή δυσκολία, ενώ οι γονείς του είναι εκπαιδευτικοί στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση.

Ο Χρήστος διαθέτει φυσιολογική νοημοσύνη, αλλά παρουσιάζει δυσκολίες 
στη σειροθέτηση, στις σχολικές γνώσεις, στη γραφική και λεπτή κινητική δεξιό-
τητα. Τα αποτελέσματα για τον ίδιο είναι πιο θετικά και ενθαρρυντικά σε θέματα 
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λεπτής αντιληπτικής διεργασίας, σε ζητήματα που απαιτούν αφαιρετική ικανότη-
τα, ενώ διακρίνεται για την κοινωνικότητά του και τις φιλικές σχέσεις με όλους 
στο σχολικό περιβάλλον.

Όσον αφορά τη μαθησιακή του εκτίμηση, παρατηρούμε ότι η αναγνωστική 
του ικανότητα είναι αρκετά φτωχή και περιορισμένη. Κομπιάζει όταν διαβάζει, 
αρκετές φορές προτονίζει ή αλλάζει τη δομή των προτάσεων κατά την ανάγνωση. 
Γράφει με το αριστερό χέρι, κάνει αρκετά ορθογραφικά λάθη ή λάθη που σχετίζο-
νται με αντιμεταθέσεις ή με τη σύγχυση συμφώνων και φωνηέντων, καθώς δεν 
είναι και λίγες οι φορές που παραλείπει γράμματα και συλλαβές από τις λέξεις.

Ο προφορικός του λόγος είναι αρκετά περιορισμένος και φτωχός. Χρησιμοποιεί 
στερεότυπες εκφράσεις και λέξεις (Μαλανδράκη, 2008), ενώ δείχνει να δυσκο-
λεύεται να χρησιμοποιήσει σύνθετες ή πολύπλοκες λέξεις. Αργεί να διαβάσει ή 
διαβάζει κομπιάζοντας με μια άχρωμη χροιά της φωνής του, που υποδηλώνει 
την αβεβαιότητα και την ανασφάλειά του.

Κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης και γραφής παρατηρούμε αρκετούς ανα-
γραμματισμούς, όπως λορόι αντί ρολόι, παραλείψεις γραμμάτων, π.χ. Πνος αντί 
πόνος, σύγχυση γραμμάτων που ουσιαστικά μοιάζουν, όπως το «δ» με το «μ», 
π.χ. δένω αντί μένω. Αρκετά είναι και τα προβλήματα τονισμού καταλήξεων, που 
δυσκολεύουν τον αναγνώστη μέσα σ’ ένα κείμενο με δυσανάγνωστους ή ακα-
τάστατους γραφικούς χαρακτήρες. Τέλος, παρουσιάζει διαταραχές ενοποίησης, 
όπως επίσης και χαμηλή-αυθόρμητη ικανότητα γραφής (Μαρκοβίτης και Τζου-
ριάδου, 1991· Δράκος, 1999).

Μέσα στην τάξη, όπως μας διαβεβαίωσαν και οι δάσκαλοί του, δυσκολεύε-
ται σε θέματα που έχουν σχέση με χωροχρονικό προσανατολισμό, ενώ αδυνατεί 
πολλές φορές να εκτελέσει μια σειρά από προφορικές εντολές. Χαρακτηρίζεται 
για την αταξία του, χάνει συχνά προσωπικά του είδη, ενώ μονίμως παρουσιάζει 
μισοτελειωμένες τις σχολικές του εργασίες (Πολυχρονοπούλου, 1989).

Ο ίδιος μάς δήλωσε ότι κουράζεται πολύ όταν διαβάζει, ενώ διαμαρτυρήθη-
κε για την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, καθώς θέλει να ασχολείται με τον εαυτό 
του και τα αθλήματα που τον ενδιαφέρουν. Ήταν αρκετά συνεργάσιμος μαζί μας, 
αλλά, όπως διαπιστώσαμε, φάνηκε να διακατέχεται από ανησυχία για το σχολείο 
και διακρίναμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία κατά την αναφορά του στους γονείς και 
στον αδερφό του. Τέλος, όνειρό του είναι να ασχοληθεί με τουριστικά επαγγέλ-
ματα, όπως μας τόνισε, που θα του προσφέρουν αρκετά χρήματα, μιας και θέλει 
να αμείβεται καλά, όταν μεγαλώσει και θα εργάζεται.
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3. Ακουστική δυσλεξία

Η ακουστική δυσλεξία σχετίζεται με ένα σοβαρό έλλειμμα ικανότητας του ατό-
μου να προβαίνει σε ακριβείς αναπαραστάσεις διακριτών ήχων της ομιλούμενης 
γλώσσας, καθώς και σε μείξη-σύνθεση ήχων, να κατονομάζει με ευχέρεια πρό-
σωπα, πράγματα και καταστάσεις, να τηρεί την ακουστική ακολουθία πληροφο-
ριών, τηρώντας τη σωστή διάταξη και σειρά εμφάνισής τους (Vellutino, 1981).

Τα παιδιά με ακουστική δυσλεξία διαθέτουν κανονική ακοή, δεν διαθέτουν 
όμως την ικανότητα να συνδυάζουν ήχους και σύμβολα που συνιστούν τη βάση 
της ανάγνωσης και της γραφής. Κάνουν αρκετά ορθογραφικά λάθη, παρουσιά-
ζουν μεγάλη καθυστέρηση στη γραφή καθ’ υπαγόρευση. Ενδεικτικά, ένα παιδί με 
ακουστική δυσλεξία χρειάζεται, στην καλύτερη των περιπτώσεων, 3-5 λεπτά της 
ώρας για να γράψει καθ’ υπαγόρευση μια απλή πρόταση (Jordan, 1972).

Δυσκολεύεται επίσης να αναγνωρίσει την ομοιοκαταληξία ανάμεσα σε δύο 
λέξεις ενός κειμένου, ενώ είναι γενικότερα τα προβλήματα ορθογραφημένης 
γραφής, τα οποία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αποδίδονται στις διαταραχές 
της βραχύχρονης μνήμης. Παρουσιάζονται δηλαδή δυσκολίες στη μνημονική 
εγγραφή και ανάκληση γραμμάτων, αλλά και στην αντιστοιχία ήχου-συμβόλου. 
Επομένως, μια λέξη που διδάχθηκε σήμερα λόγω της διαταραχής στη μνήμη, 
αύριο θα έχει ξεχαστεί.

Συνεπώς, για να κατανοήσουμε καλύτερα τη φύση αυτού του ελλείμματος, θα 
μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε με εκείνη της «τονικής κώφωσης» στον χώρο 
της μουσικής, μιας και το άτομο δυσκολεύεται να διακρίνει με ευχέρεια τις διαφο-
ρές ήχων (Στασινός, 2009). Γι’ αυτό χαρακτηρίζεται και ως η πλέον δύσκολη στην 
αντιμετώπισή της διαταραχή γραπτού λόγου. Και αυτό γιατί είναι αποκομμένη από 
τις συσχετίσεις ήχων και συμβόλων, που συνυφαίνονται με τις βασικές δεξιότητες 
ανάγνωσης και γραφής. Παρ’ όλα αυτά, όμως, τα άτομα με ακουστική δυσλεξία κατα-
φεύγουν σε εναλλακτικές-αντισταθμιστικές τακτικές, αξιοποιώντας την οπτική δίοδο 
επικοινωνίας. Η δυσφωνητική δυσλεξία και, σύμφωνα με τους Johnson & Myklebust 
(1967), η ακουστική δυσλεξία σχετίζεται με ελλειμματικές δεξιότητες στη διάκριση 
και μείξη ήχων και ένα γνωστικό έλλειμμα στη φωνητική ανάλυση (Στασινός, 2009). 

4. Τρόποι παρέμβασης 

Συχνά δάσκαλοι και καθηγητές θέλουν να βοηθήσουν το δυσλεκτικό παιδί της 
τάξης, αλλά δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν (Bourcier, 2002). Ο πολυπολικός 
χαρακτήρας της δυσλεξίας επηρεάζει το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο του 
σύγχρονου εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να εστιάσει και να διαχωρίσει τα 
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ελλείμματα που συγκεντρώνει ο εκάστοτε μαθητής. Στην περίπτωσή μας, πρέπει 
να εστιάσει στο γεγονός ότι ο μαθητής μας με διαγνωσμένη ακουστική δυσλε-
ξία έχει ανάγκη από ενδυνάμωση της φωνολογικής ενημερότητας, με στόχο να 
υπερνικήσει τα ελλείμματα που παρουσιάζει. Άλλωστε, η έγκαιρη και συστημα-
τική εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών παρέμβασης επιφέρουν άμεσα 
αποτελέσματα για την υπέρβαση του προβλήματος.

Είναι πράγματι αποτελεσματικό και απαραίτητο ένα παρεμβατικό πρόγραμμα 
που θα απευθύνεται ευθέως στις διαγνωσμένες ειδικές του δυσκολίες, με έντονο 
το στοιχείο της εξατομίκευσης παρόμοιων στρατηγικών (Στασινός, 2009). Προη-
γουμένως όμως πρέπει να έχει προηγηθεί επαρκής χαρτογράφηση των ελλειμ-
μάτων του στο πεδίο της μάθησης. Προέχει επίσης το εξατομικευμένο πρόγραμ-
μα διδασκαλίας να περιλαμβάνει αποτελεσματικούς τρόπους μάθησης (learning 
styles), σ’ ένα σχολείο φιλικό προς τον ίδιο και τη δυσλεξία.

Σύμφωνα με τη διδακτική προσέγγιση των Orton – Gilligham – Stillman, θα 
μπορούσε ο εκπαιδευτικός της τάξης να εφαρμόσει μια πολυ-αισθητηριακή διδα-
σκαλία, συνδέοντας οπτικές – ακουστικές και κιναισθητικές λειτουργίες για να 
υπάρξει πρόσβαση στη γνώση. Θα μπορούσε αρχικά ο μαθητής να εκπαιδευτεί 
στην ακοή φθόγγων που αντιστοιχούν σ’ ένα γράμμα ή συνδυασμούς γραμμάτων 
στο πλαίσιο συλλαβών ή λέξεων, έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να διακρίνει ήχους 
των γραμμάτων και στη συνέχεια να εισάγεται για άσκηση μια σειρά λέξεων, 
ανάμεσα στις οποίες υπάρχει αντιστοιχία φωνημάτων και γραμμάτων. Καλλιερ-
γούνται έτσι οι δεξιότητες κωδικοποίησης των λέξεων και της ορθογραφημένης 
γραφής. Συνεπώς, ο δάσκαλος θα διδάσκει κάθε νέο γράμμα του αλφαβήτου με 
τον ίδιο τρόπο, παροτρύνοντας το παιδί να συνθέσει λέξεις, έχοντας ως υλικό 
τους προσφερόμενους ήχους.

Καλό θα ήταν επίσης ο εκπαιδευτικός να εστιάσει σ’ αυτή την περίπτωση στην 
επανεκπαίδευση ανάγνωσης, παρουσιάζοντας, όπως είπαμε, κοινά σύμφωνα και 
φωνήεντα και επεξηγώντας τα οπτικά και ακουστικά τους χαρακτηριστικά (Orton, 
1966). Έτσι, το παιδί θα κατακτήσει την οπτική απεικόνιση μέσω της φωνολο-
γικής απόδοσης του εκάστοτε χαρακτήρα. Μέσω επίσης της ορθογραφημένης 
γραφής, το παιδί θα προφέρει τον αντίστοιχο φθόγγο, έχοντάς τον αποτυπώσει 
γραφικά, και στη συνέχεια αυτό θα ασκείται στην παραγωγή λέξεων με αντίστοι-
χους φθόγγους και γραφήματα.

Επίσης, μέσω της κιναισθητικής μεθόδου, το παιδί, με τη βοήθεια του εκπαι-
δευτικού, ανιχνεύει-ψηλαφίζει τη λέξη, ταυτόχρονα τη φωνάζει και παράλληλα 
τη γράφει από μνήμης (Fernald, 1943), με στόχο να καταστεί ικανό να την αντι-
γράψει στη συνέχεια από μνήμης, αποφεύγοντας τα λάθη που έκανε. Η Johnson 
(1966) επικροτεί την ίδια άποψη, καθώς θεωρεί ότι μέσω της κιναισθητικής προ-
σέγγισης εμπλέκεται ο μαθητής στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ συνάμα ανατρο-
φοδοτείται από αυτήν.
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Ο δάσκαλος επίσης καλείται, για την καλύτερη κωδικοποίηση των γραμμάτων, 
να χρησιμοποιήσει χρώματα, ενισχύοντας κάθε φωνητική μέθοδο. Συνεπώς, αυτό 
που θα επιτύχει είναι ο μαθητής να ασκείται στο άκουσμα γραμμάτων, συλλαβών, 
λέξεων, ολοκληρώνοντας τη λειτουργία της ανάγνωσης.

Το παιδί με ακουστική δυσλεξία δυσκολεύεται στη φωνητική και φωνολογική 
επεξεργασία πληροφοριών, μιας και το οπτικό λεξιλόγιο είναι περιορισμένο. Οι 
Johnson & Myklebust (1967) συστήνουν εκείνη τη μέθοδο που βασίζεται στη διδα-
σκαλία ολόκληρων λέξεων ή στην αφήγηση ιστοριών. Διδάσκονται συστηματικά 
ουσιαστικά, ρήματα, για να μπορούν να τα εξισώσουν με εικόνες και πράγματα, 
δίνοντας έμφαση στην ακουστική αναζήτηση και σύνθεση μιας λέξης. Οι κανό-
νες της φωνητικής διδάσκονται με έμμεσο τρόπο, μιας και το παιδί με ακουστική 
δυσλεξία δυσκολεύεται στον συλλαβισμό.

Με το φωνητικό πρόγραμμα ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής (Calcuth, 
1996) και τη χρήση των ειδικών καρτών (Pass cards) που είναι κατάλληλα σχε-
διασμένες, θα διευκολύνουμε το παιδί να κατακτήσει τα φωνήματα και να τα 
συνδυάσει με τους φθόγγους. Το παιδί παράλληλα βλέπει και ακούει από τον 
δάσκαλο το αντίστοιχο γράμμα (οπτική – ακουστική δίοδος), το τοποθετεί στη 
λέξη (κιναισθητική δίοδος), ενώ στη συνέχεια το προφέρει δυνατά κατακτώντας 
το και ακολούθως ασκείται στη γραφή του.

Συνεπώς, κατανοούμε ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενδυναμώσει την 
ακουστική αντίληψη, και όταν ο μαθητής γράφει μια λέξη, πρέπει να τη διαβάζει 
μεγαλόφωνα. Πρόκειται για φωνολογική κατηγοριοποίηση των λέξεων μέσω της 
οποίας αναπτύσσονται δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής. Η χρήση χρωμάτων 
στην ορθογραφία θα βοηθήσει στην αποθήκευση και ορθή γραφή των λέξεων 
με ευκολότερο τρόπο. Με κατάλληλα προγράμματα Η/Υ, που στοχεύουν στη βελ-
τίωση της αναγνωστικής συμπεριφοράς του μαθητή, θα προαχθούν γενικότερα 
οι σχολικές του δεξιότητες και όλα αυτά πρέπει να καλλιεργούνται σ’ ένα κλίμα 
γόνιμο και υποστηρικτικό για τον μαθητή, τονίζοντας την αξία της μάθησης και 
της επικοινωνίας, ενώ παράλληλα η αξιολόγηση θα είναι συνεχής για τυχόν ανα-
προσαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου και 
Μπίμπου, 2006: 74), με τη χρήση και τη βοήθεια υποστηρικτικής διδασκαλίας 
από τον ειδικό παιδαγωγό.

Ο ρόλος λοιπόν του εκπαιδευτικού, του ατόμου που θα αναπτύξει το κατάλληλο 
πρόγραμμα οργάνωσης της τάξης και τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους, είναι 
σημαντικός και αναμφίβολα καθοριστικός στην αντιμετώπιση του προβλήματος 
(Φλωράτου, 1996). Η συνεργασία με την οικογένεια κρίνεται επίσης καθοριστι-
κή σ’ αυτό το σημείο, μιας και οι δυο πρέπει να επιβραβεύουν το παιδί. Η επι-
βράβευση άλλωστε, καθώς και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης με την ανάθεση 
εργασιών στις οποίες μπορεί ο μαθητής να ανταποκριθεί, αυξάνουν το σθένος 
του, προξενώντας συναισθήματα ικανοποίησης (Μπασλής, 1987· Τάνος, 1987).
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Από όλα όσα αναφέραμε, γίνεται αντιληπτό ότι ο μαθητής μας θα πρέπει να 
αποκτήσει οπτική – ακουστική και κιναισθητική αναπαράσταση για κάθε γράμ-
μα, σωστό προσανατολισμό και θετικό αυτοσυναίσθημα. Ο Nissen (1980) τονίζει 
ότι τα παιδιά με ακουστική δυσλεξία βοηθούνται μέσω της ολικής προσέγγισης, 
δηλαδή μαθαίνουν καλύτερα λέξεις και όχι γράμματα, ενώ παράλληλα ασκούνται 
σε κείμενα που τα ενδιαφέρουν για όχι περισσότερο από 30 λεπτά. 

Με την εναλλαγή και υπαγόρευση κειμένων και λέξεων, με τη χρήση καρτελών 
ο μαθητής ασκείται στην ορθογραφημένη γραφή. Κι όλα αυτά τον επιβραβεύουν 
συνεχώς και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του, χωρίς να μοιάζει η σχολική εργασία 
με τιμωρία (Κυπριωτάκης, 1987), μιας και ο μαθητής μας χρειάζεται την αγάπη, 
την κατανόηση και τη συμπαράσταση όλων μας (Σινανίδου, 1989).

5. Επίλογος

Με την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης, κατανοήσαμε επαρκώς το περιε-
χόμενο του όρου της ακουστικής δυσλεξίας, ενώ τοποθετηθήκαμε επαρκώς σε 
θέματα υποστηρικτικής και διδακτικής παρέμβασης, με στόχο να ενδυναμώσου-
με τα ελλείμματα του συγκεκριμένου μαθητή όσον αφορά τη φωνολογική του 
επίγνωση. Η διακριτικότητα, η κατανόηση των δυσκολιών του και η αποφυγή 
δυσμενών σχολίων και άστοχων χαρακτηρισμών θα λειτουργήσουν ενθαρρυντι-
κά για τον μαθητή με ακουστική δυσλεξία, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση, την 
αυτοεκτίμησή του και την πρόοδό του, ενώ θα περιοριστούν φαινόμενα απόρρι-
ψης και απογοήτευσης.

Είναι επομένως αναγκαίο, όπως επισημάναμε, όλο αυτό το έργο της παρέμ-
βασης να συνοδεύεται τόσο από ψυχοσυναισθηματική στήριξη και ενθάρρυνση 
όσο και από εξατομικευμένη διδακτική προσέγγιση, σε συνεργασία με το ειδικό 
προσωπικό του σχολείου (Κολτσίδας, 2008). Με μια σωστή λοιπόν συναισθηματι-
κή εκπαιδευτική προσέγγιση, ο μαθητής μας μπορεί να αλλάξει αποφασιστικά τη 
στάση του απέναντι στο σχολείο, στην οικογένεια και γενικότερα στην κοινωνία, 
μιας και θα περιορίσει τα ελλείμματά του και θα ενδυναμώσει την αυτοεκτίμησή 
του, πετυχαίνοντας τους στόχους του, ώστε να μετατραπεί σ’ ένα υπεύθυνο και 
παραγωγικό μέλος της κοινωνίας (Σινανίδου, 2003). 
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Περίληψη

Η προσφυγική κρίση στην Ελλάδα (2015-2020) 
έχει αποτελέσει ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα 
θέματα (και) στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματι-
κότητα. Τα τελευταία χρόνια, το ελληνικό Υπουργείο 
Παιδείας, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαί-
δευσης, έχει ιδρύσει και εισάγει στην πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρόγραμμα υποδο-
χής και εκπαίδευσης προσφύγων σχολικής ηλι κίας. 
Η δομή αυτή, γνωστή ως ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής 
και Εκπαίδευσης Προσφύγων), έχει ως σκοπό την 
εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη και προσαρμογή των μαθητών αυτών στο 
σχολικό περιβάλλον, καθώς και την εκπαίδευσή τους σε συγκεκριμένα εκπαιδευ-
τικά αντικείμενα.

Το άρθρο αυτό μελετά και σχολιάζει την εκπαιδευτική αυτή πολιτική, καταλή-
γοντας στη διαπίστωση ότι τα εν λόγω τμήματα δεν διασφαλίζουν και δεν προά-
γουν σε μεγάλο βαθμό την ομαλή ένταξη των παιδιών στην ελληνική κοινωνία 
και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ούτε διασφαλίζουν συνθήκες συνοχής 
στις τοπικές κοινωνίες μέσω των σχολιασμών και συνερμηνειών με τις θεωρίες 
της σύγχρονης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Λέξεις κλειδιά
πρόσφυγας, 
εκπαιδευτική 
ένταξη, κοινωνικός 
και εκπαιδευτικός 
αποκλεισμός, 
διαπολιτισμική 
εκπαίδευση



TΕΥΧΟΣ 7  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.298

Abstract

Refuges crisis in Greece (2015-2020) has become 
one of the most discussed issues in Greek education 
agenda. The last years, the Greek Ministry of 
Education has established a project in order to 
support and educated school-age refugees, who 
are required to join in to the formal educational 
system. This paper investigates the effects of this 
educational policy in the range of theoretical and 
empirical side.

Η είσοδος ενός μεγάλου αριθμού αλλοδαπών πολιτών στην Ελλάδα, πλείστοι εκ 
των οποίων πληρούν τις θεσμικές προϋποθέσεις των χαρακτηριστικών του πρό-
σφυγα1, σύμφωνα με τη χάρτα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών, 
κατά την περίοδο 2014-2020, συνδέεται κατά κανόνα με την πολιτική αστάθεια, 
τις διώξεις, την απειλή κατά της ζωής, τη φτώχεια και την επιθυμία πολλών 
ατόμων και οικογενειών από τις χώρες του Τρίτου και του αραβικού κόσμου να 
αλλάξουν τις συνθήκες ζωής και να διασφαλίσουν την ατομική ή οικογενειακή 
τους ευημερία (Dimitriadi, 2015).

Η δημιουργία τέτοιων πολιτικών, πολεμικών, κοινωνικών και οικονομικών 
καταστάσεων και γεγονότων σε όλη σχεδόν την υφήλιο δεν αποτελεί πρωτόφα-
ντο γεγονός κατά τον ρου της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας.

Ήδη κατά τη δεκαετία του ’90 –για να αναφερθούμε μόνο στη διάσταση των 
μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών των τελευταίων δεκαετιών– είχαν δια-
τυπωθεί προβληματισμοί για την αναγκαιότητα αναθεώρησης του επιστημονικού 
και παρεμβατικού πλαισίου των ροών σε όλες τις χώρες του ευρωπαϊκού χώρου 
και φυσικά και στην Ελλάδα.

Η Λ. Βεντούρα έγραφε: «Η έκταση της οικονομικής και της πολιτικής μετανά-
στευσης, η βιαιότητα των εθνικιστικών κινημάτων και των εκδηλώσεων ξενοφοβίας 
τα τελευταία χρόνια αναζωπύρωσαν τις θεωρητικές συγκρούσεις και επανέφεραν 
στο προσκήνιο την αναγκαιότητα της ανανέωσης του επιστημονικού προβληματι-
σμού» (Βεντούρα, 1994).

Θα συμπληρώναμε, ενισχύοντας την αντίληψη για τη διαχρονικότητα του 
φαινομένου, μάλιστα, ότι η μετανάστευση αποτελεί σύμφυτο γεγονός των ανθρω-

1. Για το θεσμικό πλαίσιο καθορισμού του πρόσφυγα, βλέπε: UNHCR. Καθορισμός του καθεστώτος 
του πρόσφυγα. Εγχειρίδιο αυτοδιδασκαλίας και United Nations High Commissioner for Refugee. 
Geneva 2, Switzerland. 
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πογεωγραφικών ανακατανομών, ανακατατάξεων και μετακινήσεων, που προκα-
λούνται από ένα τεράστιο εύρος αιτιών και εξωθήσεων, που ξεκινούν από την 
εξάντληση των φυσικών πόρων διαβίωσης και καταλήγουν στην ακόμη μεγα-
λύτερη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ατόμων ή των ομάδων που μετακι-
νούνται (Ντούσας, 2009: 26). 

Κατά την πρόσφατη προσφυγική και μεταναστευτική κινητικότητα στην Ελλά-
δα, που ακόμα βρίσκεται, ως προς τη διάσταση και την ένταση του φαινομένου, σε 
πλήρη εξέλιξη, χιλιάδες άτομα, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, πέρασαν στην ελλη-
νική επικράτεια, χρησιμοποιώντας τα χερσαία και θαλάσσια ανατολικά σύνορα, 
με σκοπό την εγκατάστασή τους σε εύπορες και προηγμένες χώρες του ευρωπαϊ-
κού Βορρά, καθότι η Ελλάδα την περίοδο αυτή διερχόταν από μια πρωτοφανή 
για τα ευρωπαϊκά δεδομένα οικονομική και κοινωνική κρίση, και ως εκ τούτου 
δεν υπήρχαν εχέγγυα οικονομικής, κοινωνικής, επαγγελματικής και προνοιακής 
κάλυψης των ατόμων που μετακινούνταν (Human Rights Watch, 2015).

Η πρόθεση των μετακινούμενων αυτών πληθυσμών, κατά κανόνα, ήταν να 
χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως γεωγραφικό και θεσμικό δίαυλο (ως μέλος της 
ΕΕ), με τελικό προορισμό εύπορες χώρες της Ευρώπης.

Το πρώτο διάστημα εισόδου, και ιδιαίτερα κατά τα έτη 2013-2015, οι πρόσφυ-
γες και οι μετανάστες, εξαιτίας της ανύπαρκτης οργάνωσης για τη διαχείριση του 
προβλήματος, χωρίς σύστημα και τάξη προωθούνταν με δικά τους μέσα και δικό 
τους τρόπο προς τις βόρειες περιοχές της Ευρώπης, σχηματίζοντας για πρώτη 
φορά, τουλάχιστον από τη λήξη του Β́  Παγκόσμιου Πολέμου, εθνικά ανομοιο-
γενή καραβάνια και φάλαγγες προσφύγων ( Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες, 2005: 29).

Για τις ακριτικές αυτές περιοχές υπήρξε, μεταξύ των άλλων, σημαντικό πρό-
βλημα διοικητικής και οργανωτικής διαχείρησης των πληθυσμών αυτών, αφού 
οι υποστελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες, εξαιτίας της οικονομικής και δημοσιο-
νομικής κρίσης, δεν μπόρεσαν επ’ ουδενί να ανταποκριθούν σε έναν τόσο μεγάλο 
όγκο ανθρώπων που ήθελαν να καταγραφούν ως φυσική και πολιτική παρουσία 
εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαβιώσουν και να δεχθούν ενίοτε 
εκπαίδευση, νοσηλεία και εμβολιασμό (Ψημίτης, Γεωργούλας και Ναγόπουλος, 
2017).

Η είσοδος των μεταναστών και των προσφύγων παρουσίασε αλματώδη αύξηση 
λόγω των γεωπολιτικών γεγονότων και των συρράξεων σε χώρες όπως η Συρία, 
το Αφγανιστάν, το Ιράκ και το Ιράν, αλλά και σε χώρες της Υποσαχάριας Αφρι-
κής, ιδιαίτερα κατά το έτος 2015, κατά το οποίο πέρασαν στην Ελλάδα 856.723 
άτομα, σε αντίθεση με το 2014 που ο αριθμός τους ανήλθε σε 41.056. Συγκρί-
νοντας τη μεταναστευτική και προσφυγική κινητικότητα, οι αφίξεις του έτους 
2015 ήταν είκοσι φορές περισσότερες από τις αντίστοιχες του 2014 (Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, 2017).
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Η Ελλάδα βέβαια κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχε δεχθεί και άλλο κύμα 
μεταναστευτικής κινητικότητας, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση των οικονομικά 
αδύναμων χωρών της ανατολικής Ευρώπης και της Αλβανίας.

Την περίοδο 1990-1995, που ήταν έτη μεγάλων πολιτικών και οικονομικών 
αλλαγών στην Ευρώπη, χιλιάδες μετανάστες από την Αλβανία, τις χώρες του 
ανατολικού πολιτικού μπλοκ, αλλά και ομογενείς από τα ομόσπονδα κράτη της 
τέως κραταιάς ΕΣΣΔ καταφθάνουν στην Ελλάδα με νόμιμο ή παράνομο τρόπο 
(Μάνος και Κολοβός, 2017).

Η Ελλάδα, παρά τη διαφαινόμενη αλλά εντούτοις επίπλαστη ευημερία των ετών 
αυτών και την επιτακτική ανάγκη για εργατικά χέρια, καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια να εμποδίσει το τεράστιο κύμα οικονομικής μετανάστευσης, εξαιτίας 
του γεγονότος ότι βρίσκεται εντελώς απροετοίμαστη για μια τέτοια δημογραφική, 
οικονομική και κοινωνική αλλαγή (Καβουνίδη, 2012).

Αν και την περίοδο αυτή κατεβλήθη συστηματική προσπάθεια να απελαθούν 
κατ’ επανάληψη μαζικά πολίτες της Αλβανίας στη γείτονα χώρα, εντούτοις, η 
ευκολία παράνομης εισόδου τους από τα βόρεια χερσαία σύνορα έκανε την κατά-
σταση σχεδόν ανεξέλεγκτη (Ρόμπου-Λεβίδη, 2018).

Την πρώτη περίοδο της οικονομικής μετανάστευσης στην Ελλάδα, κυρίως των 
Αλβανών πολιτών, οι μετανάστες ήταν κατ’ αποκλειστικότητα ενήλικοι άνδρες 
και, ως εκ τούτου, δεν επηρεάστηκε σε καθοριστικό βαθμό το κυρίαρχο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, που τουλάχιστον μέχρι τότε ήταν αποκλειστικά μονοπο-
λιτισμικό και εθνοκεντρικό, με ελάχιστες εξαιρέσεις ύπαρξης μειονοτικών σχο-
λείων (Παπαγεωργίου, 2011: 47).

Η συνέχεια όμως, και ιδιαίτερα μετά τις αναπόφευκτες οικογενειακές επανε-
νώσεις που προβλέπονταν και τότε από τις διεθνείς συνθήκες και την ΕΕ, αλλά 
και την τεκνοποίηση των μεταναστών στην Ελλάδα, έφερε για πρώτη φορά στο 
προσκήνιο την ανάγκη μίας σύγχρονης και επιστημονικά τεκμηριωμένης έντα-
ξης και εκπαιδευτικής υποστήριξης του αλλοδαπού μαθητικού πληθυσμού στη 
χώρα μας (Τζωρτζωπούλου και Κοτζαμάνη, 2008).

Η ύπαρξη ενός ειδικού πλαισίου δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τους μεταναστευ-
τικούς και προσφυγικούς πληθυσμούς, που είχε προβλεφθεί ήδη από τη δεκαετία 
του ’60 και στο οποίο συμμετείχε και η χώρα μας, αλλά και η υποχρέωση διαφύ-
λαξης και προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατικής ισο-
νομίας που είχαν και έχουν τα κράτη μέλη εντός των ορίων της ΕΕ, οδήγησε την 
Ελλάδα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (κυρίως της μεσογειακής λεκάνης) να 
προσαρμόσουν τις τυπολογικές και δομικές πολιτικές τους στην ανάπτυξη ενός 
σχεδίου ολικής διαχείρισης και προστασίας των πληθυσμών αυτών (Συμβούλιο 
της Ευρώπης, 2014).

Ως εκ τούτου, η χώρα μας, όπως και άλλες χώρες της Μεσογείου, χρειάστηκε 
σταδιακά να αναπτύξει στοιχειωδώς μεταναστευτική πολιτική και να ρυθμίσει το 
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δομικό και οργανωτικό πρόπλασμα της ένταξης των αλλοδαπών στην κοινωνία 
της, με σημαντική προβληματική, όσον αφορά την οργάνωση διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης (Μαγκλιβέρας, 2008: 46-57).

Η πολιτική αυτή πρόθεση, όπως είναι λογικό, συνδεόταν με τους βασικότε-
ρους πυλώνες υποδοχής ξένων πληθυσμών, δηλαδή: το εστιασμένο νομοθετικό 
πλαίσιο, την εργασία, την κοινωνική πολιτική, τις διαδικασίες προσαρμογής και 
ένταξης, τα υποστηρικτικά δίκτυα πρόνοιας, την ευαισθητοποίηση των πολιτών 
της χώρας προς την κατεύθυνση της αποδοχής και, φυσικά, την ισότιμη πρόσβα-
ση των νεαρών μεταναστών σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος 
(Τζωρτζωπούλου και Κοτζαμάνη, 2008).

Ως εκ τούτου, την περίοδο αυτή, για πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά, επιστη-
μονικά και ερευνητικά δεδομένα, άρχισε να συζητείται ο ρόλος, ο ορισμός και το 
περιεχόμενο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.2

Οι νέες αυτές ανάγκες και ιδιαίτερα εκείνες της εκπαιδευτικής πολιτικής, που 
όφειλαν εκ των πραγμάτων να άρουν το μονοπολιτισμικό εκπαιδευτικό μοντέλο, πάρα 
πολύ γρήγορα, εξαιτίας της μαζικής εισόδου μεταναστών, κρίθηκαν σκόπιμες, όχι μόνο 
από την ελληνική πολιτεία, αλλά και από την ΕΕ, που πίεζε προς την κατεύθυνση 
των γρήγορων και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών αλλαγών (Χριστοδούλου, 2009).

Η σύγχρονη αναγνώριση των δικαιωμάτων των μεταναστών στο κυρίαρχο 
εκπαιδευτικό σύστημα κατά την περίοδο αυτή –αν και αρκετές χώρες του ευρωπαϊ-
κού Βορρά το είχαν ήδη κατακτήσει– όπως είναι λογικό, έδινε μεγάλη βαρύτητα, 
όχι μόνο στον σχεδιασμό, αλλά και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, στα αναλυτικά 
προγράμματα και στις διαδικασίες κατά το δυνατόν απρόσκοπτης συμπερίληψης 
των αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία (Γεροσίμου, 2014).

Παρ’ όλα αυτά, η ισχυρή εθνοκεντρική πολιτική και διάρθρωση που χαρακτήριζε 
την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα τις δεκαετίες που αναφερόμαστε, διαμόρφωσε και 
εξέφρασε σε μεγάλο βαθμό αντιρρήσεις και επιφυλάξεις για την είσοδο, την παραμο-
νή και την εργασιακή ενσωμάτωση των αλλοδαπών πολιτών, μερικές εκ των οποίων 
ήταν ιδιαίτερα σφοδρές (Σαπουντζής, Μαυρομμάτης, Ντομπριτέν και Καρούσου, 2016).

Η αυτονοήτως αναμενόμενη απαίτηση μεγάλης μερίδας πολιτών –και ιδιαίτε-
ρα γονέων– για την εφαρμογή μονοπολιτισμικής εκπαιδευτικής πολιτικής από το 
ελληνικό κράτος δεν αποτέλεσε έκπληξη για κανέναν: «Το μεταναστευτικό φαινό-
μενο δεν μπορεί να απομονωθεί από την κοινωνία μέσα στην οποία εξελίσσεται και 
αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση της γενικότερης διαδικασίας εκσυγχρονισμού 
και της ενσωμάτωσης ατόμων και ομάδων σε φαντασιακά συλλογικά σώματα και 
πιο συγκεκριμένα σε εθνικά σύνολα» (Βεντούρα, 1994: 11).

2. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν γραφτεί πολύ αξιόλογα και έγκυρα πονήματα και έχουν διεξαχθεί 
πολλές έρευνες για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ενδεικτικά, οι θεωρίες και οι έρευνες στην Ελλά-
δα ταξινομούνται στα: Δ. Ζάχος. Επίκαιρα θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα, Σταμούλης, 
2017. Κ. Παπαχρήστος. Διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο. Αθήνα, Ταξιδευτής, 2011.
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Οι παραπάνω ιδεολογικές και κοινωνικές αντιρρήσεις και αντιδράσεις, που 
δεν αποτέλεσαν έκπληξη, είχαν διερευνηθεί από τις κοινωνικές επιστήμες, σε 
θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο, ήδη από το 1920, σε χώρες που δέχονταν, 
τεράστια μεταναστευτικά ρεύματα τις δεκαετίες αυτές, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, 
η Αυστραλία και πολλά χρόνια μετά η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία και το Ηνω-
μένο Βασίλειο (Gorski, 1015).

Οι θεωρίες αυτές, για να αναφερθούμε μόνο σε αυτές που έχουν κοινωνιο-
λογική προέλευση ή στηρίζονται σε κοινωνιολογικές θεωρίες, όπως για παρά-
δειγμα η θεωρία του ελλείμματος και της διαφοράς, η αντιρατσιστική εκπαίδευ-
ση, η θεωρία του αντικουλτουραλισμού και του πολιτισμικού αντιρατσισμού, 
καθώς και η θεωρία της δημοκρατικής Παιδείας (Bildungstheorie), αντίκεινται 
σε ένα συμπαγές και άρρηκτο πεδίο άρνησης ή διστακτικότητας του κυρίαρχου 
μονοπολιτισμικού πληθυσμιακού σώματος να αποδεχθεί την εθνική, κοινωνική, 
πολιτιστική, θρησκευτική, εθιμική και επικοινωνιακή ετερότητα στον κυρίαρχο 
χώρο λειτουργίας, επινοώντας και εδραιώνοντας επίπλαστες, κοινωνικά κατα-
σκευασμένες και καταδικαστικές στερεοτυπικές εκτιμήσεις, που απαξιώνουν τη 
μεταναστευτική παρουσία στο σύνολό της (Αρβανίτη, 2013).

Σύγχρονες κοινωνιολογικές θεωρίες και έρευνες έχουν αναντίρρητα επιβε-
βαιώσει την ιδεολογική και επιδραστική παρακαταθήκη της οικογένειας και στον 
χώρο του σχολείου και της εκπαίδευση (Leonardo, 2018).

Παρ’ όλα αυτά, και για τις δεκαετίες που αναφερόμαστε, τόσο η ελληνική 
πολιτεία όσο και η επιστημονική κοινότητα αντέδρασε με έναν παράξενο και εν 
πολλοίς επιτηδευμένο τρόπο, σαν η Ελλάδα να ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο 
που δέχθηκε κύματα οικονομικών μεταναστών και προσφύγων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην αναζητηθεί η δέουσα ακαδημαϊκή και ερευ-
νητική βοήθεια και υποστήριξη από μια τεράστια γνωστική και ερευνητική παρα-
καταθήκη της διεθνούς εμπειρίας για θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και 
διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής πολιτικής (Τουρτούρας, 2010: 33-39).

Έρευνες που διεξήχθησαν τις τελευταίες δεκαετίες σε πολλές περιοχές της 
ελληνικής επικράτειας ενοχοποιούν σε μεγάλο βαθμό τη διστακτικότητα, την 
αργοπορία και την ταλάντευση της πολιτείας και της ηγεσίας της εκπαίδευσης 
στην ανάπτυξη θεσμικών συστημάτων και μεθόδων διαπολιτισμικής παρέμβασης.

Παρομοίως, πλήθος ερευνών και μελετών καταδεικνύουν ότι μεγάλο μέρος 
του κοινωνικού σώματος αντιμετωπίζει με επιφύλαξη και διστακτικότητα την 
είσοδο μικρών μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.3

3. Για έρευνες σχετικά με την είσοδο μικρών μεταναστών στην ελληνική εκπαίδευση, ενδεικτικά 
βλέπε: Ηλίας Πεζεβέγκης. Μετανάστευση και εκπαίδευση. ΕΚΠΑ. (Δημοσιευμένο και διαθέσιμο στο 
http://users.uoa.gr/~vpavlop/memo/reports/2010_EIF2.pdf). Έρευνα ΔΟΜ. Η πρόσβαση στο σχο-
λείο ενισχύει την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα. IOM Office in 
Greece. (Δημοσιευμένο και διαθέσιμο στο https://greece.iom.int/el).
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Η δημιουργία και η λειτουργία των τάξεων υποδοχής, που προϋπήρχαν 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από τη δεκαετία του 1980, εδραιώθηκαν 
με τον νόμο ΦΕΚ 1105, τ. Β́ /4.11.1980, και προορίζονταν αποκλειστικά για 
μαθητές Ρομά, φαινόταν ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σε ένα ευρύ-
τερο διαπολιτισμικό πεδίο για την κάλυψη των μαθητών που προσέρχονταν 
στις ελληνικές σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς να 
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα κι ενίοτε χωρίς να έχουν φοιτήσει ποτέ στην 
τυπική εκπαίδευση.

Ο χαρακτήρας, η αποστολή και ο τρόπος λειτουργίας αυτών των τάξεων από 
την πρώτη τους θέσπιση μέχρι σήμερα έχει αλλάξει πολλές φορές.

Αναλυτικότερα, υπήρξαν μεταβολές και εκ νέου ρυθμίσεις με τους νόμους 
ΦΕΚ 930, τ. Β́ /14-12-1994 και ΦΕΚ 1789, τ. Β́/28-09-1999.

Η τελευταία νομοθετική αλλαγή πραγματοποιήθηκε με τον νόμο 3879/2010, 
μετονομάζοντας και δίνοντας μεγαλύτερο εύρος δραστηριοτήτων στα υποστηρι-
κτικά αυτά τμήματα.

Έτσι, με τον νόμο του 2010 εισάγεται ο θεσμός των Ζωνών Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας (ΖΕΠ) κατόπιν της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, μέσω της πρά-
ξης MIS:5031893, και δίνεται η δυνατότητα στους αλλοδαπούς μαθητές, έπειτα 
από δοκιμασία και αξιολόγηση από τη σχολική μονάδα, να παρακολουθήσουν 
το τμήμα τύπου Ι ή το τμήμα τύπου ΙΙ, ανάλογα με τον βαθμό κατάκτησης της 
ελληνικής γλώσσας και την εν γένει εκπαιδευτική τους ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τις νέες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές εισηγήσεις και σύμφωνα 
με τον νόμο: «Σκοπός των ΖΕΠ είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαι-
δευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση 
της μαθησιακής επίδοσης, όπως η λειτουργία των τάξεων υποδοχής» (ΙΕΠ, 2014).

Τα τμήματα που αναφέρουμε εδώ, είτε με τη μορφή των τμημάτων υποδοχής 
(ΤΥ) είτε με τη μορφή των ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας, πολύ γρήγορα 
έγινε κατανοητό ότι δεν θα μπορούσαν να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
των σημερινών μαθητών που προέκυψαν από το μεγάλο προσφυγικό ρεύμα των 
ετών 2015-2020.4

Πέρα όμως από τα δύο σύγχρονα ρεύματα μεταναστών και προσφύγων στην 
Ελλάδα, που αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό δημιουργίας δομών και συστημάτων 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα, ίσως 
καλύτερα η προσπάθεια του επίσημου ελληνικού κράτους να εκπαιδεύσει μαθη-
τές που προέρχονταν από διαφορετικό κοινωνικο-πολιτισμικό πεδίο, φαίνεται να 
έχει μια μεγάλη ιστορική πορεία.

4. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ταινία μικρού μήκους: H ταινία μικρού μήκους σε τάξεις υποδο-
χής μεταναστών, «FILM A LANGUAGE WITHOUT BORDERS», που γυρίστηκε από τη Vision Kino 
και αφορά τις συνθήκες στις τάξεις υποδοχής των ελληνικών δημόσιων σχολείων. (Διαθέσιμο στο: 
https://www.ekome.media/wp-content/uploads/General_Film-Study-Guide_GR.pdf).
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, και λίγο παλιότερα, η ένταξη μειονοτι-
κών και αλλόγλωσσων πληθυσμών εντός του κυρίαρχου εκπαιδευτικού συστή-
ματος αποτελεί κατ’ ελάχιστον μια διαπιστωμένη ανάγκη εκπαιδευτικής πολιτι-
κής, που αποδεχόταν ότι εντός της ελληνικής επικράτειας κατοικούν και άλλοι 
πληθυσμοί που θα έπρεπε να ενταχθούν στο κυρίαρχο εθνοκεντρικό εκπαιδευτικό 
μονογραμμικό μοντέλο, το οποίο επικρατούσε τότε στην Ελλάδα (Τζιούμης, 2014).

Αποτελεί πολύ ενδιαφέρουσα θεωρητική και ερευνητική ενασχόληση η μελέτη 
των προσεγγίσεων που είχε η ελληνική πολιτεία και καταγράφεται κυρίως από τους 
επιθεωρητές εκπαίδευσης από το 1945 μέχρι και το 1980, και στις οποίες αναφέρο-
νται διεξοδικά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ελληνικές σχολικές μονάδες, 
ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιοχές της Θράκης, της Ηπείρου, της Μακεδονίας και 
της Πελοποννήσου, από μαθητές που στην ουσία δεν γνώριζαν Ελληνικά και που θα 
έπρεπε να ενταχθούν στο επίσημο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Δαμανάκης, 1997).

Η ασαφής και αλληλοαναιρούμενη πολιτική και εν πολλοίς η εθελοτυφλία που 
κατέδειξε η ελληνική πολιτεία, υπό το βάρος της διαπίστωσης ότι η αναγνώριση 
μη εθνοκεντρικών αλλαγών στα προγράμματα της εκπαίδευσης προφανώς θα 
έδινε ώθηση σε έναν διάλογο ύπαρξης μειονοτήτων στην Ελλάδα, οδήγησε για 
πολλές δεκαετίες στην αποσιώπηση ενός σοβαρού προβλήματος που ενίσχυσε 
τη σχολική διαρροή, θεσμοθέτησε αντιδημοκρατικές πρακτικές στον χώρο της 
εκπαίδευσης, ενίσχυσε τις ανισότητες και λειτούργησε αφομοιωτικά για όλους 
εκείνους που έπρεπε να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, όσον αφορά τα γλωσσο-
λογικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά (Σαπουντζής, Μαυ-
ρομμάτης, Ντομπριτέν και Καρούσου, 2016).

Η δεκαετία του 1980 έδειξε να αλλάζει τις τακτικές αυτές, μετά από την είσο-
δο ενός μεγάλου αριθμού Ελλήνων που παλιννοστούσαν οικογενειακώς από τη 
Δυτική Γερμανία (Δαμανάκης, 1997).

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Ελλάδα, παρακολουθώντας από πολύ κοντινή 
απόσταση το αστικό πλαίσιο της μεταμοντερνικότητας και θέλοντας να προβάλλει 
την κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική εικόνα μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής 
χώρας, έδωσε ώθηση σε έναν διάλογο κοινωνικο-πολιτισμικής αποδοχής της ετε-
ρότητας, τουλάχιστον με δημοκρατικές προϋποθέσεις, αρχίζοντας να εκπαιδεύει 
τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία στην πολυπολιτισμική αναγκαιότητα και 
τη διαπολιτισμική επιλογή (Τσιμουρής, 2007).

Δεν υπάρχει βέβαια αμφιβολία ότι το επίσημο ελληνικό σύστημα εν πολλοίς 
υποβάθμισε, ενδεχομένως ηθελημένα, τη σφοδρότητα ή τους μηχανισμούς των 
συντηρητικών κύκλων που προήγαγαν τον ελληνικό πολιτισμό ως πανάρχαια 
αξία, που δεν θα έπρεπε να νοθευθεί με στοιχεία πολυπολιτισμικών τροποποιή-
σεων και αναθεωρήσεων, κυρίως στην εκπαίδευση, καθώς και το γεγονός της 
δύσκολης και σύνθετης συλλογικής διαπραγμάτευσης σχετικά με θέματα πολιτι-
σμικής πολυσυλλεκτικότητας.
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Η οικονομική κρίση που ακολούθησε το 2009 στην Ελλάδα, όπως γίνεται σε 
κάθε περίπτωση, επανέφερε την ατομική, κοινωνική και εθνική ανασφάλεια, 
δημιουργώντας ρήγματα, διαμαρτυρίες, εντάσεις και περιχαρακώσεις μεγάλου 
μέρους του κυρίαρχου κοινωνικού σώματος, με αιχμή του δόρατος την προ-
σφυγική κρίση, την επιβάρυνση του ήδη ελλειμματικού προϋπολογισμού και 
την προκληθείσα ανασφάλεια λόγω της εγκληματικότητας και των δυνητικών 
προϋποθέσεων μόνιμης παραμονής των πληθυσμών αυτών, ιδιαίτερα στις πα-
ραμεθόριες περιοχές εισόδου του ελληνικού κράτους (Φραγκάκης, 2001).

Η προσπάθεια της πολιτείας να μεριμνήσει για την εκπαιδευτική ένταξη των 
μικρών μεταναστών και προσφύγων ήδη από το 2010, έθεσε στο τραπέζι του 
διαλόγου και στην πραγματικότητα διάφορα μοντέλα εκπαιδευτικής πολιτικής, 
δοκιμάζοντας και εφαρμόζοντας κυρίως συστήματα και μοντέλα που ήδη είχαν 
δρομολογηθεί με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία σε άλλες χώρες της Ευρώ-
πης (Παπαταξιάρχης, 2014).

Για τα μοντέλα αυτά, ήδη υπάρχει μια πλούσια βιβλιογραφία και έρευνα που 
θέτει στο προσκήνιο –υπό ποικίλες οπτικές– τόσο την εξελικτική πορεία των 
συστημάτων αυτών όσο και την αποτελεσματικότητά τους, που απαιτεί περισσό-
τερη μελέτη και έρευνα και που δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτό το άρθρο λόγω 
της έκτασής του. Είναι βέβαιο πως οι νέες πιέσεις που ασκούνται στην πολιτεία 
για τη διαμόρφωση μιας εξειδικευμένης εκπαιδευτικής πολιτικής που θα είναι 
σε θέση να εκπαιδεύει και να δημιουργεί προϋποθέσεις κοινωνικής συμπερίλη-
ψης, θα δημιουργήσει στο κοντινό μας μέλλον αλλαγές τόσο στη διαπολιτισμι-
κή εκπαίδευση όσο και στην αντίληψη της κοινωνίας περί της αναγκαιότητας 
αποδοχής της πολυπολιτισμικής ταυτότητας, γεγονός που θα αποδυναμώσει σε 
μεγάλο βαθμό τη μονοεθνική και μονοπολιτισμική ταυτότητα της ελληνικής κοι-
νωνίας, επιδρώντας θετικά στην πολιτική και κοινωνική δικαιωματικότητα των 
πληθυσμών αυτών (Νικολάου, 2011: 27-63).
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Ενδοοικογενειακή βία:  
Βία κατά των γυναικών
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Περίληψη

Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο θέμα την ενδοοι-
κογενειακή βία κατά των γυναικών. Αρχικά, παρα-
θέτουμε τους ορισμούς της οικογένειας, της ενδο-
οικογενειακής βίας, της βίας κατά των γυναικών. 
Στη συνέχεια, αναφερόμαστε στα εξωτερικά «γνω-
ρίσματα» που παρουσιάζονται συχνά στις γυναί-
κες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας, στις μορφές 
της βίας, στους γενικούς παράγοντες που συμβάλ-
λουν στη δημιουργία των συνθηκών εκδήλωσης 
της ενδοοικογενειακής βίας, στους δράστες και τις κατηγορίες των δραστών της 
ενδοοικογενειακής βίας. Επίσης, αναφερόμαστε στην ενδοοικογενειακή βία και 
στη διεθνή κοινότητα και στην ευρωπαϊκή πολιτική. Τέλος, αναφερόμαστε στην 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών και στα παρεμβα-
τικά προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισής της, και διατυπώνουμε τα δικά 
μας γενικά συμπεράσματα που απορρέουν μέσα από αυτά.

Λέξεις κλειδιά
ενδοοικογενειακή 
βία, οικογένεια, 
γυναίκες, 
αντιμετώπιση, 
πρόληψη
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Abstract

The main theme of this paper is domestic violence 
against women. We first list the definitions of 
family, domestic violence, violence against women. 
Then we refer to the external “recognitions’’ that 
are often presented to women-victims of domestic 
violence, the forms of violence, the general factors 
that contribute to the creation of the conditions 
of domestic violence, the perpetrators and the accusations of perpetrators of 
domestic violence. As well as domestic violence and the international community 
and European politics. Finally, we refer to the treatment of domestic violence 
and the intervention programs for the prevention and treatment of domestic 
violence against women and we formulate our own general conclusions that 
emerge from them.

1. Εισαγωγή

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα χρόνιο και σύνθετο κοινωνικό φαινόμε-
νο, το οποίο εμφανίζεται σε όλα τα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα και 
περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικής ποινικής βαρύτητας εγκληματικές 
συμπεριφορές εις βάρος μελών της οικογένειας, όπως είναι η λεκτική, η σωμα-
τική, η σεξουαλική και η ψυχολογική βία, ακόμα και η παραμέληση και η οικο-
νομική εκμετάλλευση. 

Η βία στην οικογένεια, ως κοινωνική πραγματικότητα, κινήθηκε και δυστυ-
χώς εξακολουθεί να κινείται μεταξύ σιωπής, ανοχής και συγκάλυψης, παρά το 
γεγονός ότι οι επιμέρους εγκληματικές συμπεριφορές που τη συνθέτουν αντι-
στοιχούσαν σε υπαρκτά ποινικά μεγέθη και προσέβαλαν συγκεκριμένα έννομα 
αγαθά, λόγω δε της δυσχέρειας της επισήμανσης και της αντίστοιχης καταγρα-
φής της, αυτή καλύπτεται από μία υψηλή αφανή δομή. Τούτο διότι, σύμφωνα με 
την παραδοσιακή αντίληψη, οι όποιες μορφές βίας στην οικογένεια λαμβάνουν 
χώρα σε ένα πλαίσιο ιδιωτικότητας, δεν αποτελούν αφορμή για την παρέμβαση 
της πολιτείας, την οποία δεν ενδιαφέρουν, αυτή δε η «κουλτούρα ανοχής» της 
βίας που διαπράττεται εντός οικογενειακού πλαισίου αντανακλάται τόσο στη 
συμπεριφορά των θυμάτων, των οποίων η αδυναμία αντίδρασης ενισχύεται, ενώ 
η ανάγκη απόκρυψης της πραγματικότητας συμβάλλει στην παθητικοποίησή 
τους, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να διαιωνίζεται και σταδιακά να παγιώνεται, 
όσο και των φορέων άσκησης του επίσημου κοινωνικού ελέγχου. 

Keywords
domestic violence, 
family, women, 
treatment, 
prevention
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Εξαιτίας της συνθετότητας του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας, που 
περιλαμβάνει πλήθος παραγόντων που αλληλεπιδρούν, είναι δύσκολο να προ-
σεγγιστεί αποκλειστικά και μόνο από μία θεωρητική κατεύθυνση. Η προσέγγιση 
και νοηματοδότησή της συνδέεται άμεσα με τους κοινωνικούς, πολιτισμικούς 
και πολιτικούς παράγοντες που επικρατούν σε μία κοινωνία και υπαγορεύουν 
σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά των μελών της· συνεπώς, τα πολυ-παραγοντι-
κά μοντέλα ανάλυσης της ενδοοικογενειακής βίας αποτελούν την πληρέστερη 
θεωρητική προσέγγιση, διότι αποτυπώνουν την πολυπλοκότητα του φαινομένου.

2. Η ενδοοικογενειακή βία

2.1. Η ενδοοικογενειακή βία και η οικογένεια

2.1.1.  Η ενδοοικογενειακή βία
Η βία όλων των μορφών, που ασκείται στο πλαίσιο των οικογενειακών σχέ-

σεων ή των συντροφικών σχέσεων, είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο και ένα σοβαρό 
πρόβλημα παραπτωματικής συμπεριφοράς, το οποίο, παρόλο που υπάρχει, δεν 
αποκαλύπτεται, για διάφορους λόγους και αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της 
«αφανούς» κυρίως εγκληματικότητας. Η βία αυτής της μορφής έχει συνήθως θύμα-
τα τις γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα τρίτης ηλικίας (Παπακωνσταντής, 2006).

2.1.2.  Η οικογένεια
Η οικογένεια είναι ένας κοινωνικός θεσμός, δηλαδή είναι ένα παγιωμένο 

πλέγμα κοινωνικών σχέσεων και παγιωμένοι και κοινωνικά αποδεκτοί τρόποι 
ατομικής και συλλογικής συμπεριφοράς και δράσης, με στόχο την επίτευξη ενός 
κοινωνικά σημαντικού σκοπού. Η οικογένεια είναι ένας θεσμός πολυσήμαντος, 
και στους κοινωνικά σημαντικούς σκοπούς της περιλαμβάνονται η βιολογική και 
η κοινωνική αναπαραγωγή, δηλαδή η εξασφάλιση της συνέχειας της κοινωνίας. 
Όπως κάθε κοινωνικός θεσμός, ο θεσμός της οικογένειας δεν επηρεάζεται από 
προσωπικές αντιλήψεις και επιθυμίες.

Η οικογένεια είναι και ένας νομικός θεσμός, δηλαδή διέπεται από ένα σύνολο 
διατάξεων που περιγράφουν τις νομικές σχέσεις μεταξύ των μελών της, διατά-
ξεων που προσδιορίζουν τα όρια της (όποιας) ευελιξίας τους και προβλέπουν τις 
συνέπειες της παράβασης του θεσμού αλλά και της υπέρβασης των παραπάνω 
ορίων ευελιξίας.

Η οικογένεια είναι μια πρωτογενής κοινωνική ομάδα, δηλαδή ένα «ολιγοπρό-
σωπο και πολυλειτουργικό κοινωνικό σύνολο, στο οποίο τα άτομα μετέχουν με 
άμεσες και προσωπικές σχέσεις και συνδέονται με ισχυρούς συναισθηματικούς 
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δεσμούς». Καμία άλλη κοινωνική ομάδα, φορέας ή θεσμός δεν φαίνεται να μπο-
ρεί να καλύψει το σύνολο των λειτουργιών που καλύπτει η οικογένεια (Τσαού-
σης, 1984).

Τέλος, η οικογένεια είναι μια μονάδα ανάλυσης της κοινωνικής πολιτικής 
(οικογενειακής ή ευρύτερης) που στη διεθνή πρακτική θεωρείται ότι περιλαμβά-
νει δύο ενήλικες (ενωμένους ή όχι με τα δεσμά του γάμου) ή έναν ενήλικο και 
ένα ή περισσότερα παιδιά. Άξονας του ορισμού αυτού είναι η ύπαρξη παιδιού 
και δεν απασχολεί ούτε η σχέση του παιδιού με τους ενήλικες ούτε η σχέση των 
ενηλίκων μεταξύ τους (Μουσούρου, 2005).

2.2. Βία κατά των γυναικών

Η βία κατά των γυναικών είναι ένα πρόβλημα πραγματικό, το οποίο η Διεθνής 
Κοινότητα έχει αναγνωρίσει ως μέγιστο παγκόσμιο πρόβλημα. Ίσως επειδή δεν 
υπάρχει μορφή βίας κατά των γυναικών που να μην έχει επιπτώσεις σε ολόκλη-
ρο το κοινωνικό σύνολο.

Είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό και πολιτισμικό –όχι μιας ομάδας, αυτής των 
εκτρεπόμενων ανδρών– και διατρέχει όλους τους τομείς της ζωής των γυναι-
κών. Όπως δε έγραψε και ο ΓΓ του ΟΗΕ, Κόφι Άναν, στη σχετική έκθεσή του, 
στην αρχή του νέου αιώνα, η βία αυτή «είναι η πιο επαίσχυντη παραβίαση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ συνόρων, πολιτισμών 
ή πλούτου. Όσο συνεχίζεται, δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι κάνουμε ουσια-
στική πρόοδο προς την ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη».

Η βία κατά των γυναικών είναι έγκλημα εξουσίας και κυριαρχίας, είναι εκδήλω-
ση της πατριαρχικής εξουσίας και συνιστά μη ανεκτή παραβίαση των θεμελιωδών 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από τη μορφή και τον χώρο εκδήλωσης. 
Ανάλογα με τον χώρο εκδήλωσής της, μιλάμε για βία στην οικογένεια (ενδοοικο-
γενειακή βία), βία στον χώρο εργασίας (σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους 
εργασίας) και βία στο πλαίσιο της κοινωνίας (πορνεία και διακίνηση γυναικών, 
με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση) (Στρατηγάκη, 2008).

2.3. Εξωτερικά «γνωρίσματα» στις γυναίκες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Επειδή συχνά οι γυναίκες-θύματα καταγγέλλουν πολύ δύσκολα ότι έχουν υποστεί 
βία, οι αρμόδιοι που ασχολούνται μ’ αυτό το θέμα μπορούν να κατανοήσουν την 
κατάστασή τους, έχοντας υπόψη κάποια εξωτερικά «γνωρίσματα». Τα εξωτερικά 
συμπτώματα που παρουσιάζονται συχνά στις γυναίκες-θύματα ενδοοικογενεια-
κής βίας είναι τα παρακάτω:
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• Πιθανές απόπειρες αυτοκτονίας.
• Διάφορα «ψυχοσωματικά» νοσήματα (ταχυπαλμίες, δυσκοιλιότητα, αϋπνία κ.λπ.).
• Τραυματισμός (μώλωπες κ.λπ.) που δεν δικαιολογείται από τις εξηγήσεις που 

δίνει το θύμα.
• Ενδείξεις χρήσης αλκοόλ ή και ναρκωτικών.
• Διάφορες σωματικές κακώσεις σε διαφορετικά στάδια επούλωσης.
• Συχνά τραύματα στο πρόσωπο, στα μάγουλα, στον λαιμό ή στα χέρια.
• Προβλήματα κατά την κύηση (αιμορραγίες κ.λπ.).
• Συναισθηματική αστάθεια και προσπάθεια απόκρυψης συναισθημάτων.
• Διάφορα σχισίματα, καψίματα, συχνοί αυτοτραυματισμοί.
• Συχνά ατομικά αυτοκινητικά δυστυχήματα.
• Συχνή χρήση διάφορων φαρμάκων (ασπιρίνες, ηρεμιστικά, γάζες κ.λπ.) (Παπα-

κωνσταντής, 2006).

2.4. Μορφές βίας

Οι μορφές της βίας μπορεί να είναι διάφορες, όπως για παράδειγμα η σωματική 
βία, η σεξουαλική βία, η λεκτική βία, η πνευματική, η ψυχολογική, η εικονική (με 
την έννοια της εικόνας, γνωστή περισσότερο ως πορνογραφία), η οικονομική, η 
συναισθηματική, οι απειλές ή η αποστέρηση στοιχειωδών υλικών ζωής (χρήματα, 
ρούχα, φυσικός αποκλεισμός, κοινωνικός αποκλεισμός κ.λπ.).

Η ενδοοικογενειακή βία σε όλες της τις μορφές είναι το κατεξοχήν αφανές 
έγκλημα και η πραγματική αποτύπωση της έκτασης και της έντασής της είναι 
ιδιαίτερα δύσκολο να αποκαλυφτεί. Συνήθως, η ενδοοικογενειακή βία διαπράτ-
τεται στη σφαίρα του «ιδιωτικού χώρου», με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα μικρές 
οι δυνατότητες να επενεργήσει ο κοινωνικός έλεγχος. Το πρόβλημα εντείνεται 
ακόμη περισσότερο, όταν η ενδοοικογενειακή βία λαμβάνει χώρα σε κοινωνικό 
περιβάλλον με παραδοσιακές κοινωνικές και οικογενειακές δομές, στο οποίο οι 
ρόλοι των δύο φύλων είναι κατανεμημένοι με βάση τα παραδοσιακά πρότυπα του 
άνδρα-αρχηγού της οικογένειας και της γυναίκας υποταγμένης στην εξουσία του. 
Στις περιπτώσεις αυτές, συχνά ο κοινωνικός περίγυρος ανέχεται ή και υποστη-
ρίζει βίαιες συμπεριφορές του «άνδρα-αφέντη» προς τη γυναίκα, η οποία θεω-
ρείται ότι έχει έναν «υποταγμένο» ρόλο στο πλαίσιο της αυταρχικής οικογένειας.

Με το δεδομένο ότι ακόμη και στη σύγχρονη εποχή διατηρούνται πολλά χαρα-
κτηριστικά της αυταρχικής, ανδροκρατούμενης οικογένειας και ότι στις πολιτι-
σμένες χώρες, τα θύματα σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις καταγγέλλουν ή δημοσιο-
ποιούν το έγκλημα το οποίο υφίστανται, για διάφορους λόγους. Οι γυναίκες που 
υφίστανται βία, συχνά καταγγέλλουν το γεγονός αυτό, έχοντας χαμηλή αυτοεκτί-
μηση ή νιώθοντας περίπου ένοχες γι’ αυτό που συμβαίνει, και «δικαιολογούν» με 
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διάφορους τρόπους την εις βάρος τους συμπεριφορά, μη κατανοώντας ότι είναι 
θύματα μιας αδικαιολόγητης βίας (Παπακωνσταντής, 2006).

2.5. Γενικοί παράγοντες δημιουργίας συνθηκών ενδοοικογενειακής βίας

Οι γενικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία των συνθηκών της ενδο-
οικογενειακής βίας είναι:
α.  Οι βιολογικές διαφορές των δύο φύλων και η αυξημένη ανδρική επιθετικό-

τητα, που θεωρείται ότι προέρχεται και από ορμονικούς παράγοντες.
β.  Η κοινωνικοποίηση με βάση τα στερεότυπα των διαφορών των δύο φύλων 

(άνδρας αρχηγός – γυναίκα υποταγμένη) και της ανάπτυξης της «κουλτούρας 
της βίας».

γ.  Οι ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης του δράστη και η ένταξή του στο περιβάλ-
λον του σε συνάρτηση και με την κοινωνικοοικονομική του θέση (Παπακων-
σταντής, 2006).

2.6. Δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Οι ενδεχόμενοι δράστες ενδοοικογενειακής βίας είναι συνήθως άνδρες, ενώ δεν 
παρατηρούνται στατιστικές διαφορές ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό ή 
μορφωτικό επίπεδο του δράστη. Η ενδοοικογενειακή βία σε όλες της τις μορφές 
είναι το κατεξοχήν αφανές έγκλημα και η πραγματική αποτύπωση της έκτασης 
και της έντασής της είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αποκαλυφτεί. Συνήθως, η ενδοοι-
κογενειακή βία διαπράττεται στη σφαίρα του «ιδιωτικού χώρου», με αποτέλεσμα 
να είναι ιδιαίτερα μικρές οι δυνατότητες να επενεργήσει ο κοινωνικός έλεγχος. 

Το πρόβλημα εντείνεται ακόμη περισσότερο, όταν η ενδοοικογενειακή βία 
λαμβάνει χώρα σε κοινωνικό περιβάλλον με παραδοσιακές κοινωνικές και οικο-
γενειακές δομές, στο οποίο οι ρόλοι των δύο φύλων είναι κατανεμημένοι με βάση 
τα παραδοσιακά πρότυπα του άνδρα-αρχηγού της οικογένειας και της γυναίκας 
που είναι υποταγμένη στην εξουσία του. Στις περιπτώσεις αυτές, συχνά ο κοινω-
νικός περίγυρος ανέχεται ή και υποστηρίζει βίαιες συμπεριφορές από τον άνδρα-
αφέντη στη γυναίκα, που θεωρείται ότι έχει έναν «υποταγμένο» ρόλο στο πλαίσιο 
της αυταρχικής οικογένειας (Παπακωνσταντής, 2006).
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2.7. Κατηγορίες δραστών ενδοοικογενειακής βίας με βάση διάφορα 
χαρακτηριστικά

Οι κατηγορίες των δραστών της ενδοοικογενειακής βίας με βάση διάφορα χαρα-
κτηριστικά είναι:
α.  Ο ελεγκτής (η σύντροφός του ελέγχεται για τις κινήσεις της, τις συναναστρο-

φές της, τη συμπεριφορά της κ.λπ., ένας έλεγχος που επιβάλλεται με βία).
β.  Ο υπερασπιστής. Θεωρεί τη σύντροφό του εχθρική αλλά παράλληλα και ελκυ-

στική. Θεωρεί ότι την υπερασπίζει και τη συνετίζει (με τη βία) από κακές έξεις, 
δηλαδή θεωρεί ότι «της δίνει ένα μάθημα». Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να 
γίνεται ιδιαίτερα τρυφερός.

γ.  Ο κυνηγός επιδοκιμασίας. Η σύντροφος σ’ αυτή την περίπτωση αντιπροσω-
πεύει την εξάρτηση που υπήρχε από τους γονείς του δράστη, οπότε αυτός 
μπορεί να αισθάνεται ότι εξυψώνεται με την επιδοκιμασία της.

δ.  Ο «συγχωνευμένος». Είναι εκείνος που έχει σχέση εξάρτησης με τη σύντροφό 
του. Άλλες κατηγορίες είναι ο ψυχοπαθής, ο κυκλοθυμικός και ο υπερελεγ-
χόμενος, εκείνος δηλαδή που ασκεί βία με συγκεκριμένη, «ψυχρή» λογική 
(Παπακωνσταντής, 2006).

2.8. Εξωτερίκευση του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας

Τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας δεν αναφέρουν τα περιστατικά τα οποία 
υφίστανται, για διαφόρους λόγους. Οι γυναίκες-θύματα είναι συνήθως άτομα 
εξαρτημένα, με χαμηλή αυτοεκτίμηση και συντηρητικό προσανατολισμό. Έχουν 
εσωτερικεύσει τα στερεότυπα των ρόλων των φύλων, αποδέχονται τον άνδρα 
ως «την κεφαλή της οικογένειας» και συχνά αισθάνονται ένοχες για τη συμπε-
ριφορά του άνδρα τους, την οποία πολλές φορές «δικαιολογούν». Οι γυναίκες 
θύματα κακοποίησης υποφέρουν συχνά από μόνιμο στρες ή έχουν κατάθλιψη. 
Πολλές φορές καταφεύγουν στο αλκοόλ ή σε άλλες ουσίες και σε ψυχοφάρμακα. 
Συνήθως, δεν κατανοούν εύκολα ότι είναι θύματα και ότι έχουν δικαιώματα και 
δυνατότητες να βγουν από αυτή την κατάσταση. Συχνά, μπορούμε να υποθέσου-
με ότι μια γυναίκα είναι θύμα βίας από εξωτερικές σωματικές ενδείξεις ή από 
συγκεκριμένη συμπεριφορά.

Η βία μέσα στο σπίτι γίνεται συχνά γνωστή από τους γείτονες ή από τους συγ-
γενείς, οι οποίοι είτε αποφεύγουν να εμπλακούν «στα εσωτερικά ζητήματα του 
ζευγαριού» είτε, όταν τα πράγματα είναι σοβαρά, καλούν την αστυνομία να επέμβει. 
Στην περίπτωση αυτή, η συνήθης αστυνομική πρακτική είναι να αντιμετωπιστεί 
το ζήτημα ως «οικογενειακό επεισόδιο» και να λειτουργήσουν οι αστυνομικοί ως 
«ειρηνοποιοί» στη διένεξη του ζευγαριού, αγνοώντας συχνά ότι σ’ αυτή τη σχέση 
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βίας κάποιος είναι ο θύτης και κάποιος το θύμα. Στην περίπτωση αυτή, ο τρόπος 
αντιμετώπισης αυτών των θυμάτων και των δραστών εκ μέρους των αρμόδιων 
αστυνομικών αρχών, που προστρέχουν στα βίαια αυτά επεισόδια, είναι καθορι-
στικός για την εξέλιξη των σχέσεων αυτών και κυρίως για την προστασία των 
γυναικών-θυμάτων (Παπακωνσταντής, 2006).

3. Βία στην οικογένεια και διεθνής κοινότητα

3.1. Η διεθνής νομοθεσία για τη βία στην οικογένεια

Το 1979 ψηφίζεται από τη ΓΣ του ΟΗΕ η Διεθνής Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε 
μορφής διάκρισης κατά των γυναικών, η γνωστή με το όνομα CEDAW (Convention 
on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women), που έχει 
χαρακτηριστεί ως το ευαγγέλιο της ισότητας. Κυρώθηκε από την Ελλάδα και έγι-
νε εσωτερικός νόμος, ο ν. 1342/1.4.83. Τα κύρια χαρακτηριστικά της Σύμβασης, 
ως προς τη βία κατά των γυναικών, είναι ότι:
• Προσδιορίζει τη βία κατά των γυναικών ως μορφή διάκρισης. 
• Ορίζει ότι αυτή η βία παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα που εγγυώνται το 

Διεθνές Δίκαιο και οι σχετικές συμβάσεις.
• Θεωρεί διακρίσεις τις προκαταλήψεις και τα παραδοσιακά πρότυπα που καθι-

στούν τις γυναίκες κατώτερες από τους άνδρες. 

Τα στερεότυπα δείχνουν ότι μέσα στη συλλογική μας συνείδηση οι γυναίκες 
καταγράφονται ως όντα διαφορετικά, κατώτερα, ακριβώς δε αυτά τα στερεό-
τυπα επιτρέπουν και δικαιολογούν ακόμη και σήμερα τη χρήση της βίας κατά 
των γυναικών. Το 1992, τα Ηνωμένα Έθνη εντάσσουν τη βία στον ορισμό των 
διακρίσεων που στηρίζονται στο φύλο. Στη Διάσκεψη Κορυφής για τα Ανθρώ-
πινα Δικαιώματα, που έγινε στη Βιέννη τον Ιούλιο του 1993, αναγνωρίζονται 
τα δικαιώ ματα των γυναικών ως ανθρώπινα δικαιώματα. Σημειώνεται ότι είχαν 
περάσει 45 χρόνια από τότε που τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ υιοθέτησαν την Παγκό-
σμια Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Επίσης σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός πως η Διακήρυξη του 1948 ανα-
γνώριζε δύο τύπους δικαιωμάτων, τα αστικά και πολιτικά (1ος τύπος) και τα 
οικονομικά και κοινωνικά (2ος τύπος), ωστόσο είχε επικρατήσει η αντίληψη ότι 
παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων έχουμε μόνο όταν αναφερόμαστε στις 
σχέσεις ατόμου και κράτους ή σε δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε δημόσιο 
χώρο. Με τον τρόπο αυτό, δεν γινόταν αποδεκτή η παραβίαση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στον χώρο της οικογένειας, που θεωρείται ιδιωτικός χώρος, και κατ’ 
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ακολουθία ούτε η βία κατά των γυναικών περιλαμβανόταν στις παραβιάσεις των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Γι’ αυτό και τα κράτη δεν επενέβαιναν στις δράσεις 
των ατόμων που αναπτύσσονταν στον χώρο της οικογένειας, έστω και αν επρό-
κειτο για πράξεις βίας. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους (1993), με το Ψήφισμα 
48/104, ψηφίζεται η Διακήρυξη για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 1995 στο Πεκίνο, η 4η Παγκόσμια Διάσκεψη για 
τις Γυναίκες, εκτός των άλλων, δίνει τον ορισμό της βίας, αναγνωρίζει πέντε δια-
στάσεις της και μεταξύ των δραστών της τοποθετεί και το ίδιο το κράτος (Στρα-
τηγάκη, 2008).

3.2. Βία στην οικογένεια και ευρωπαϊκή πολιτική

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, που σήμερα αριθμεί 49 κρά-
τη-μέλη, ακολούθησε ανάλογη πολιτική. Τον Φεβρουάριο του 1981 αναγνώρισε, 
με ψήφισμά του, τον δομικό χαρακτήρα του προβλήματος της βίας, συνδέοντάς 
το με τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία. Το 1985 και το 1990 εξέδωσε δύο 
Συστάσεις για την ενδοοικογενειακή βία. Το 1996 υιοθέτησε το Πλάνο Δράσης 
για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα το έθεσε πρώτη φορά η Επιτροπή 
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, η έκθεση της οποίας ψηφίστηκε ομόφωνα από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10.6.1986, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη του φαι-
νομένου ως ενδογενή παράγοντα της κοινωνικής κατάστασης των γυναικών. Στις 
2.7.1996, μετά τη Διάσκεψη του Πεκίνου, πάλι η ίδια Επιτροπή, με άλλη φυσικά 
σύνθεση, συζήτησε την έκθεση της Σουηδής ευρωβουλευτού Marianne Eriksson 
με τα νέα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών. Στις 14.7.1997 εγκρίθηκε πρό-
ταση ψηφίσματος της Επιτροπής με δύο αποχές. 

Τα σημαντικότερα σημεία της τελευταίας αυτής έκθεσης της Επιτροπής για 
τα Δικαιώματα της Γυναίκας είναι τα ακόλουθα:
• Τα περισσότερα περιστατικά βίας κατά των γυναικών τα συναντάμε στους 

κόλπους της οικογένειας.
• Η ενδοοικογενειακή βία υπάρχει σε όλες τις χώρες και σε όλα τα κοινωνικά 

στρώματα.

Συνδέεται με την ισότητα, τον καταμερισμό της εξουσίας, την εικόνα που έχουν 
οι άνδρες για τις γυναίκες. Είναι το σύμπτωμα που φωτίζει κατά τον καλύτερο 
τρόπο την ανισότητα στις σχέσεις ανδρών και γυναικών. Επαληθεύεται η διαπί-
στωση της Διάσκεψης του Πεκίνου (Πρόγραμμα Δράσης, παρ. 118), σύμφωνα με 
την οποία: «Η βία κατά των γυναικών είναι η έκφραση της ιστορικά διαπιστωμένης 
ανισότητας στις σχέσεις ισχύος μεταξύ ανδρών και γυναικών, που οδήγησε στην 
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κυριαρχία των ανδρών επί των γυναικών και στις διακρίσεις κατά των γυναικών, 
με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ανάπτυξης των γυναικών.
• Οι περισσότερες περιπτώσεις κακοποίησης δεν καταγγέλονται στην αστυνομία, 

ιδίως λόγω έλλειψης αποτελεσματικών νομικών, κοινωνικών και οικονομι-
κών μέσων για την προστασία των θυμάτων, με αποτέλεσμα η βία κατά των 
γυναικών να παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδίκημα που αποσιωπάται.

• Η βία των ανδρών κατά των γυναικών συνεχίζει να περιβάλλεται από μύθους, 
λ.χ. ότι η βία στο σπίτι αποτελεί ιδιωτική υπόθεση ή ότι η βία των ανδρών 
κατά των γυναικών οφείλεται ενδεχομένως στη συμπεριφορά των ίδιων των 
γυναικών.

• Η βία κατά των γυναικών στο σπίτι, και γενικά στο πλαίσιο της κοινωνίας, 
επηρεάζει έμμεσα και άμεσα τα παιδιά και συχνά δημιουργεί έναν κύκλο βίας 
και κακοποίησης που διαιωνίζεται στις επόμενες γενιές.

• Η βία κατά των γυναικών έχει μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες για τη 
συναισθηματική και διανοητική υγεία των παιδιών.

• Κάθε μορφή βίας λόγω φύλου, που εμπίπτει στο πεδίο ορισμού της σύμβασης 
του ΟΗΕ για την κατάργηση κάθε μορφής διάκρισης εις βάρος των γυναικών, 
πρέπει να θεωρείται αξιόποινη πράξη.

• Η μορφή αυτή της βίας είναι εξίσου καταστρεπτική, τόσο για τον δράστη όσο 
και για το θύμα.

• Αλλαγή θα επέλθει μόνο με τη δημοσιοποίηση της βίας. Στο πλαίσιο του Ελλη-
νικού Συνεδρίου (στις 31 Μαΐου 2003), εξαγγέλθηκε επίσημα και η ίδρυση 
του Εθνικού Παρατηρητηρίου (ΕΠ) για την αντιμετώπιση της βίας κατά των 
γυναικών. 
Το Παρατηρητήριο αποτελείται από δύο σκέλη: Το ένα σκέλος είναι ο κυβερ-

νητικός φορέας, που μπορεί να είναι ένα ή και περισσότερα Υπουργεία και το 
άλλο οι συνεργαζόμενες ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις), που ασχολούνται 
με τη βία κατά των γυναικών. Στην Ελλάδα, τον κυβερνητικό φορέα εκπροσωπεί 
η Γενική Γραμματεία Ισότητας και το εποπτευόμενο από αυτήν ΚΕΘΙ, οι δε ΜΚΟ 
στεγάζονται κάτω από την ομπρέλα του Δικτύου για την καταπολέμηση Όλων 
των Μορφών της Ανδρικής Βίας κατά των Γυναικών.

Σε επίπεδο ΕΕ έχουμε και τη δημιουργία του Προγράμματος DAPHNE, με σκο-
πό τη σύσταση και την ενίσχυση δικτύων μεταξύ κοινοτικών ΜΚΟ, που θα διευ-
κολύνουν την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και εμπειριών, την προώθηση 
ενημερωτικών εκστρατειών, την ενθάρρυνση πολιτικών σχεδίων και καινοτόμων 
μέτρων, την τόνωση της έρευνας γύρω από τη βία και την ανταλλαγή των βέλτι-
στων πρακτικών για την υποστήριξη των γυναικών (παιδιών και εφήβων) που 
διατρέχουν κίνδυνο (Στρατηγάκη, 2008).
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3.3. Αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας

Στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας δημιουργούνται συχνά προβλή-
ματα από τα προϋπάρχοντα κοινωνικά στερεότυπα. Μόλις τα τελευταία χρόνια, 
η ενδοοικογενειακή βία θεωρείται ότι έχει τα χαρακτηριστικά εγκληματικής 
συμπεριφοράς κατά την οποία κάποιο πρόσωπο, συνήθως γυναίκα, ηλικιωμέ-
νος ή παιδί, είναι θύμα και έχει συγκεκριμένα δικαιώματα. Για την αντιμετώπιση 
της νοσηρής αυτής κατάστασης χρειάζονται δραστικά μέτρα. Η γυναίκα πρέπει 
να αντιληφθεί ότι πραγματικά κινδυνεύει, τόσο αυτή όσο και τα παιδιά της, αν 
υπάρχουν. Πρέπει να βρει το θάρρος και να ζητήσει βοήθεια και υποστήριξη. 
Μπορεί να σκεφτεί και να επιλέξει ένα από τα κοντινά της πρόσωπα, το οποίο 
θα μπορούσε να εμπιστευτεί. Μπορεί επίσης να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπη-
ρεσίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και μπορούν να της παρέχουν μία 
όσο το δυνατόν πιο πλήρη υποστήριξη. Αυτή μπορεί να αφορά τη νομική, την 
ψυχολογική υποστήριξη, ακόμα και τα μέσα για να μπορέσει να φύγει από το 
σπίτι και να έχει κάπου να μείνει, η ίδια και τα παιδιά της. Ακόμα και οι ιδιώτες 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορούν να παρέχουν τη στήριξή τους και να την 
καθοδηγήσουν, δίνοντάς της τις λύσεις που χρειάζεται.

Αρμόδιοι για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας 
είναι οι αστυνομικοί, οι κοινωνικοί λειτουργοί και τα ειδικά κέντρα και ξενώνες 
περίθαλψης κακοποιημένων γυναικών. Επειδή όμως υπάρχουν ακόμη αντιλή-
ψεις που δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία στην εγκληματικότητα της ενδοοικο-
γενειακής βίας, οι αρμόδιοι για την παρέμβαση, την καταστολή και τη θεραπεία 
των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι: Η 
ενδοοικογενειακή βία είναι έγκλημα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Λόγω της 
φύσης του και του ειδικού χαρακτήρα του, οι προσπάθειες των επαγγελμα τιών 
καταστολής και κοινωνικής παρέμβασης (αστυνομικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, 
εισαγγελείς κ.λπ.) πρέπει να κάνουν τις παρακάτω ενέργειες:
• Να ενημερώνουν το θύμα, βοηθώντας το να κατανοήσει ότι είναι θύμα εγκλη-

ματικών ενεργειών σε βάρος του και ότι έχει συγκεκριμένα δικαιώματα.
• Να ακούνε με προσοχή το θύμα.
• Να τονώνουν την αυτοεκτίμηση του θύματος και να το πείσουν ότι θα έχει 

την καλύτερη δυνατή συμπαράσταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
• Πρέπει να ενεργούν ώστε το θύμα να νιώσει ασφάλεια.
• Πρέπει να του δείξουν ότι κατανοούν τα προβλήματά του.
• Πρέπει να γίνεται αναλυτική ενημέρωση για τις δυνατότητες εγκατάστασης 

στα ειδικά κέντρα, καθώς και νομικής, κοινωνικής και οικονομικής υποστή-
ριξης (Παπακωνσταντής, 2006).
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3.4. Υπηρεσίες, δομές και προγράμματα στην Ελλάδα

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας (ΓΓΙ) του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης είναι αρμόδια για την προώθηση και πραγματοποίη-
ση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας των δύο φύλων σε όλους τους τομείς, 
πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν 
γίνει αρκετές σοβαρές προσπάθειες ίδρυσης και στελέχωσης υπηρεσιών για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Τέτοιες υπηρεσίες είναι: Το Γραφείο Ισότητας – Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας 
και Προστασίας του Δήμου Αθηναίων.
• Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών.
• Κέντρο Υποδοχής Κακοποιημένων Γυναικών.
• Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών.
• Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).
• Τομέας της Περιφερειακής Οργάνωσης – Νομαρχιακές και Δημοτικές Επιτρο-

πές Ισότητας (Ζαϊμάκης, Κανδυλάκη, 2005).

3.5. ΄Εμφυλες πολιτικές για τα θύματα εγκλημάτων

Σε θεσμικό πλαίσιο, η αντεγκληματική πολιτική δεν έχει χαράξει ειδικό πλαίσιο 
για τη γυναίκα. Όμως, υπάρχουν ιδιαίτερα μέτρα και πολιτικές για τη γυναίκα, 
οι οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πλαίσιο του σχεδιασμού μίας έμφυλης 
αντεγκληματικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, σε επίπεδο αποκατάστασης γυναικών 
θυμάτων βίας, τα επίσημα θεσμικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν 
σε αυτό το πλαίσιο αφορούν είτε τις δράσεις πολιτικού χαρακτήρα είτε την παρο-
χή υπηρεσιών. 

Σε επίπεδο εθνικού σχεδιασμού, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμε-
τώπιση της βίας κατά των γυναικών συναρτάται με τις Εθνικές Προτεραιότητες 
Πολιτικής και Αξόνων Δράσης των φύλων της περιόδου 2004-2008, ενώ τα 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας αποτελούν ομάδα προτεραιότητας και εντάσσο-
νται σε διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα, όπως είναι οι «Ολοκληρωμέ-
νες Παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών», οι «Βασικές Προτεραιότητες Ανάπτυξης 
2007-2013» και άλλα ανάλογου περιεχομένου.

Τέλος, η αξιολόγηση της προόδου της εθνικής πολιτικής σε αυτόν τον τομέα 
πραγματοποιείται με βάση τους ευρωπαϊκούς δείκτες της Δανικής Προεδρίας. Σε 
εθνικό επίπεδο, ο έλεγχος της προόδου και της ανταποκρισιμότητας των πολι-
τικών κατά της ενδοοικογενειακής βίας ασκείται από το Εθνικό Παρατηρητήριο 
για τον έλεγχο της προόδου στον τομέα του αγώνα κατά της βίας εις βάρος των 
γυναικών (Μηλιώνη, 2016).
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Σχολική ένταξη μαθητών/τριών  
με εθνοπολιτισμικές διαφορές  

και ο ρόλος των διευθυντών/ντριών  
των σχολικών μονάδων

Κωνσταντίνα Τσιμπίδη
MEd, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70)

Περίληψη

Το παρόν άρθρο με τίτλο «Σχολική ένταξη μαθητών/
τριών με εθνοπολιτισμικές διαφορές και ο ρόλος των 
διευθυντών/ντριων των σχολικών μονάδων» έχει ως 
στόχο να παρουσιάσει τα ευρήματα της έρευνάς μας 
σχετικά με τις αντιλήψεις των διευθυντών/ντριών 
των δημοτικών σχολείων ενός δήμου της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου, όσον αφορά το ζήτημα της 
σχολικής ένταξης μαθητών/τριών διαφορετικής 
εθνικής και πολιτισμικής προέλευσης και τον ρόλο 
που καλούνται να διαδραματίσουν.

Πρόκειται για ποιοτική απογραφική έρευνα, η 
οποία υλοποιήθηκε μέσω δεκαέξι (16) ημι-δομημέ-
νων συνεντεύξεων. Η έρευνα έλαβε χώρα το χρονικό 
διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2019. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι δεκαέξι 
(16) από τους δεκαεπτά (17) διευθυντές/ντριες των δημοτικών σχολείων του εν 
λόγω δήμου. 

Λέξεις κλειδιά
σχολική 
ένταξη, ρόλος 
διευθυντή/ντριας, 
διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, 
αλληλεπίδραση, 
εθνικές και 
πολιτισμικές 
διαφορές
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Abstract

This article entitled “School integration of students 
with national and cultural differences and the role 
of directors” aims to present the perceptions of 
directors of elementary schools of a municipality 
of the Peloponnese Region about school integration 
of students of different national and cultural 
backgrounds and the role they are called to play.

Thus, qualitive research was conducted through 
sixteen (16) interviews. Qualitive research took 
place between April – May 2019. The sample 
consisted of sixteen (16) out of seventeen (17) 
directors of elementary schools. 

1. Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, εξαιτίας κοινωνικών, οικονομικών, 
πολιτικών και θρησκευτικών λόγων, η ανθρωπότητα έγινε μάρτυρας μαζικών 
μετακινήσεων πληθυσμών παγκοσμίως (Παρθένης και Φραγκούλης, 2016). Η 
δημογραφική σύνθεση όλων των χωρών έχει επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό 
από νέα πολιτικά, κοινωνικά, εθνοτικά, πολιτιστικά, οικονομικά, φυλετικά και 
θρησκευτικά δεδομένα (Gropas & Triandafyllidou, 2011). 

Η Ελλάδα είναι σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. 
Ως εκ τούτου, καθίσταται ένας προνομιακός χώρος διέλευσης, καθώς και προσω-
ρινής εγκατάστασης πολιτικών και οικονομικών μεταναστών ή προσφύγων. Το 
εθνομειονοτικό αποτύπωμα της ελληνικής κοινωνίας έχει διαμορφωθεί τόσο από 
τη μετανάστευση όσο και από τις υπάρχουσες παραδοσιακές μειονότητες (Ρομά, 
παλιννοστούντες) (Κεσίδου, 2008: 21-36).

Συνεπώς, η κοινωνία μας καθίσταται πολυπολιτισμική και επιφορτίζεται με το 
έργο της διαχείρισης της ετερότητας που προκύπτει. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (2009), όπως διατυπώνεται στην «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ενσωμά-
τωση ατόμων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», «η Ευρώπη χρειάζε-
ται μια θετική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα και σοβαρές εγγυήσεις για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και την ίση μεταχείριση, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού 
των διαφορετικών πολιτισμών και παραδόσεων» (Βαρουξή και Σαρρής, 2012: 17). 

Στο πλαίσιο αυτό, το σχολείο κατέχει θέση κλειδί στην επίτευξη της ομαλής 
σχολικής ένταξης των αλλοδαπών μαθητών/τριών, καθώς και όσων προσλαμβά-

Keywords
school integration, 
multicultural 
education, directors 
of elementary 
schools’ role, 
interaction, national 
and cultural 
differences
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νονται ως «διαφορετικοί», ως «άλλοι», όπως για παράδειγμα οι Ρομά ή οι παλιννο-
στούντες. Μέσα στις σχολικές αίθουσες συναντώνται οι διαφορετικοί πολιτισμοί, 
οι κουλτούρες, οι γλώσσες και οι θρησκείες και μαθαίνουν πώς να συμβιώνουν. Η 
σχολική ένταξη των «διαφορετικών» μαθητών/τριών δεν είναι εύκολη υπόθεση, 
καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που η ξενοφοβία, η προκατάληψη και ο ρατσι-
σμός την εμποδίζουν. Συνεπώς, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη καλλιέργειας από 
το σχολείο της αποδοχής, της διαλλακτικότητας και του σεβασμού απέναντι στο 
διαφορετικό. Η παιδεία που θα λάβουν οι μαθητές/τριες του σημερινού σχολείου 
δρα καταλυτικά για τη μετέπειτα πορεία τους στην κοινωνία. Αξίζει να αναφερθεί 
πως ο Μάρκου (1996: 1) υποστηρίζει ότι για «μια γνήσια πλουραλιστική κοινωνία, 
η ένταξη και η συμμετοχή των πολιτισμικών ομάδων σε ένα ενιαίο σύνολο δεν 
σημαίνει αφομοίωση στον τρόπο ζωής της κυρίαρχης ομάδας, αλλά μια συνεχή 
διαδικασία αλληλεπίδρασης». 

Κατανοούμε λοιπόν πως η άποψη του/της διευθυντή/ντριας του σχολείου για 
την έννοια της σχολικής ένταξης, αλλά και για τον ρόλο του/της στην επίτευξή 
της, κρίνεται εξαιρετικής σημασίας για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων προ-
βλημάτων κοινωνικής συνύπαρξης εθνο-πολιτισμικά διαφερόντων μαθητών/
τριών. Η επιτυχημένη σχολική ένταξη αυτών των μαθητών/τριών άπτεται και 
των δικών του χειρισμών.

2. Η έννοια της σχολικής ένταξης

Όταν αναφερόμαστε στην ένταξη ενός ατόμου, μπορεί να εννοούμε την κοινωνι-
κή, την οικονομική, την πολιτισμική, τη θεσμική ή την εκπαιδευτική/σχολική του 
ένταξη. Δεν είναι λίγες οι φορές που η έννοια της ένταξης (inclusion) συγχέεται 
με αρνητικά φορτισμένες έννοιες, όπως αυτή της αφομοίωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει πως η «ένταξη νοείται ως μια αμφίδρομη 
διαδικασία, βασισμένη στα αμοιβαία δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώ-
σεις των νομίμως κατοικούντων στη χώρα που τους δέχεται και ότι αυτή οφεί-
λει να τους παρέχει τις συνθήκες για την πλήρη συμμετοχή τους» (CEC, 2003: 
17). Απώτερος στόχος τίθεται η σταδιακή εξίσωση των δικαιωμάτων και των 
καθηκόντων των «άλλων», όπως και η πρόσβασή τους σε αγαθά και υπηρεσίες 
υπό το πρίσμα των ίσων ευκαιριών και της ίσης αντιμετώπισης με τους υπό-
λοιπους πολίτες (EΕSC, 2002: 1). Προς επίρρωση της παραπάνω διατύπωσης 
έρχεται ο ορισμός του Biklen (1983) για την εκπαιδευτική ένταξη, ο οποίος την 
ορίζει ως μια διαδικασία όπου όλοι/όλες οι μαθητές/τριες απολαμβάνουν στον 
μέγιστο βαθμό το αγαθό της εκπαίδευσης, μέσα σε ένα περιβάλλον απαλλαγμέ-
νο από περιορισμούς.
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Ο Σούλης (2002) τονίζει πως η ένταξη ως μέθοδος αποσκοπεί στη μέγιστη 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ατόμου. Ξεκινώντας από την αδιαπραγμάτευτη 
αρχή ότι το κάθε παιδί, ανεξάρτητα από την εθνική και πολιτισμική του προέλευ-
ση, έχει το δικαίωμα και ταυτόχρονα την υποχρέωση να πάει σχολείο, η εκάστοτε 
χώρα υποδοχής οφείλει να παρέχει ελεύθερα και ανεμπόδιστα, ως δημόσιο και 
δωρεάν, το αγαθό της εκπαίδευσης. Δεν πρόκειται για την εφαρμογή κοινωνι-
κής πολιτικής, αλλά για μια πολιτική που οφείλει να διαμορφώνει συνεχώς το 
πλαίσιο το οποίο επιτρέπει να αναπτύσσεται η επικοινωνία και η κοινή δράση 
ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες με διαφορετικό εθνικό και πολιτισμικό υπό-
βαθρο και τελικά να συντελεί στην αυτοβελτίωσή τους και την ένταξή τους στην 
κοινωνία (Σούλης, 2002). Το ελληνικό σχολείο δεν ζημιώνεται από την ένταξη 
των «άλλων» μαθητών/τριών. Αντίθετα, η παρουσία τους και οι εμπειρίες τους 
είναι εν δυνάμει κίνητρα για την κοινωνικοποίηση όλων των μαθητών/τριών, τη 
γνωριμία τους με το διαφορετικό και με τις αξίες της αποδοχής, του σεβασμού, 
της ισότητας κ.ά. (Γκόβαρης, 2009). 

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσεται διαρκώς η επικοινωνία και η αλληλεπίδρα-
ση μεταξύ του μαθητικού πληθυσμού. Έτσι, οδηγούμαστε «σε μια από κοινού 
πολιτισμική δημιουργία και παρέμβαση στο περιβάλλον» (Σούλης, 2004: 32). Τι 
μπορεί να συμβεί όμως όταν η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των 
μαθητών/τριών διαφορετικού εθνο-πολιτισμικού υποβάθρου δεν είναι αρμονι-
κή; Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία της σχολικής ένταξης δεν επιτυγχάνει 
τους στόχους της. 

Αν δεχθούμε τη διατύπωση του Σούλη (2002) πως η σχολική ένταξη είναι βασι-
κή προϋπόθεση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων, της διασφάλισης δηλαδή 
ότι «τα άτομα που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του αποκλεισμού 
θα αποκτήσουν τις απαραίτητες ευκαιρίες και τους πόρους για να συμμετέχουν 
πλήρως στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και να απολαμβάνουν 
ένα επίπεδο διαβίωσης στην κοινωνία που ανήκουν» (Γεώρμας, 2007: 27) και 
πως η ανεπιτυχής σχολική ένταξη δύναται να οδηγήσει στον κοινωνικό τους 
αποκλεισμό, κατανοούμε πως η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι το εργαλείο 
για την επίτευξη του στόχου της ένταξης, αλλά και για την καταπολέμηση του 
αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης. Καλλιεργώντας αξίες όπως ο σεβασμός, 
η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα και η αλληλο-αποδοχή, καταπολεμούνται τα 
φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας και τίθενται οι βάσεις της επιτυχούς σχολι-
κής ένταξης όλων των μαθητών/τριών. Με άλλα λόγια, υλοποιώντας τις αρχές 
της διαπολιτισμικής αγωγής, διαχειρίζονται σωστά τα ζητήματα της ταυτότητας 
και της ετερότητας του μαθητικού κοινού, τόσο οι διευθυντές/ντριες όσο και οι 
εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων.
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3. Διαπολιτισμικότητα και ο ρόλος της διοίκησης

Το σχολείο ως ανοιχτός οργανισμός δέχεται τις επιρροές του εξωτερικού περι-
βάλλοντος, αλλά παράλληλα ασκεί και τις δικές του επιδράσεις σε αυτό (Πασιαρ-
δής, 2012). Στο πλαίσιο αυτό, η αλλαγή της σύστασης της κοινωνίας επηρεάζει 
και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισμών. Όπως είναι εύλογο, τίθενται 
ζητήματα αποτελεσματικής ένταξης των μαθητών/τριών διαφορετικής εθνικής 
και πολιτισμικής προέλευσης στα σχολεία. Έχοντας ως δεδομένο ότι ο διευθυντής 
του σχολείου είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές της αποτελεσματικής 
λειτουργίας του, καλείται να χειριστεί την ετερότητα και να προσανατολίσει τις 
δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να επιτευχθεί η ομαλή σχολική 
ένταξη των «άλλων» μαθητών/τριών.

Σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο, η παρουσία μαθητών με διαφορετικό εθνο-
πολιτισμικό υπόβαθρο επιφέρει την ανάγκη για αλλαγές στη διδασκαλία των 
γνωστικών αντικειμένων, στην κουλτούρα των εκπαιδευτικών και φυσικά στον 
τρόπο διοίκησής του. Ο ρόλος του διευθυντή σε ένα τέτοιο σχολείο είναι να θέσει 
τις βάσεις της ομαλής σχολικής ένταξης των «άλλων» μαθητών/τριών, απεγκλω-
βίζοντας «την ιδέα της πολυπολιτισμικότητας από τη ρηχή και επιπόλαιη αντί-
ληψη μιας πολιτισμικής πολυχρωμίας κι ενός πιεστικού πολιτικού προβλήματος 
και προβάλλοντάς την ως αξία νοηματοδοτούμενη από τις αρχές της ελευθερίας 
και της ισότητας» (Παπακώστα, 2007: 207). 

Ένας ακόμα βασικός στόχος της διοίκησης σε ένα τέτοιο σχολείο, σύμφωνα 
με τον Νικολάου (2011), πρέπει να είναι η ευαισθητοποίηση τόσο των εκπαιδευ-
τικών όσο και των μαθητών για την αξία των άλλων πολιτισμών, με στόχο την 
άρση των εθνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Επιπλέον, κρίνεται υψίστης 
σημασίας η ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους μαθητές/τριες που 
προέρχονται από διαφορετικό εθνο-πολιτισμικό περιβάλλον, με την καλλιέργεια 
του διαλόγου και του σεβασμού, αποσκοπώντας στην εξάλειψη τυχόν φαινομέ-
νων πολιτισμικής και κοινωνικής παθογένειας. Επίσης, είναι αδήριτη ανάγκη η 
διοίκηση μιας πολυπολιτισμικής μονάδας να παρέχει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε 
όλους τους μαθητές/τριες. Καθιστώντας το σχολικό περιβάλλον δημοκρατικό και 
ανοιχτό στην ετερότητα, η σχολική ηγεσία θα έχει επιτύχει την αποστολή της.

Σύμφωνα με τον Διαλεκτόπουλο (2006: 396), η διοίκηση ενός εκπαιδευτικού 
οργανισμού με διαπολιτισμικό προσανατολισμό συμπεριλαμβάνει τις εξής λει-
τουργίες: «Πρώτα πρώτα, συγκεκριμενοποίηση των διαπολιτισμικών σκοπών. 
Δεύτερον, λήψη αποφάσεων και ανάληψη δράσεων προσανατολισμένων στις 
αρχές της διαπολιτισμικής θεωρίας. Τρίτον, υπέρβαση της εθνικής πολιτισμικής 
παράδοσης, η οποία συνδέεται με τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Τέταρ-
τον, διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης». 
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4. Στόχος και ερευνητικά ερωτήματα

Στόχος της έρευνάς μας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των διευθυντών σχε-
τικά με:
1. Τις συνθήκες σχολικής ένταξης μαθητών/τριών σε σχολεία με εθνο-πολιτι-

σμικά ανομοιογενή πληθυσμό.
2. Τον ρόλο του διευθυντή ως προς την ενίσχυση της αλληλο-αποδοχής των 

μαθητών/τριών με διαφορετική εθνική και πολιτισμική προέλευση.

Τα ερευνητικά μας ερωτήματα διαμορφώθηκαν ως εξής:
1. Πώς αντιλαμβάνονται και προσεγγίζουν οι διευθυντές τη σχολική ένταξη και 

τη συνύπαρξη μαθητών διαφορετικής εθνο-πολιτισμικής προέλευσης;
2. Με ποιους τρόπους το σχολείο και ειδικότερα ο διευθυντής θα μπορούσε να 

συμβάλει περαιτέρω στην προώθηση της σχολικής ένταξης όλων των μαθη-
τών;

5. Μεθοδολογία

5.1. Ερευνητική στρατηγική

Με βάση τους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνάς μας, κρίνεται 
καταλληλότερη η χρήση ποιοτικής μεθοδολογίας, για να διερευνήσουμε σε βάθος 
τις εμπειρίες, τις αντιλήψεις και τα κίνητρα συμπεριφοράς των διευθυντών/ντριών.

5.2. Εργαλείο της έρευνας

Για τη συλλογή των δεδομένων μας χρησιμοποιήσαμε ημι-δομημένες συνεντεύ-
ξεις. Οι συνεντεύξεις χαρακτηρίζονται από ευέλικτο και διαδραστικό χαρακτήρα. 
Επιπλέον, δίνουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εκφραστούν με βάση το 
δικό τους σύστημα αναφοράς και όχι ακολουθώντας τυποποιημένες απαντήσεις 
(Τσιώλης, 2014). 

Για να είναι αποτελεσματικό το εργαλείο της έρευνάς μας, αποφύγαμε τις 
μακροσκελείς, διφορούμενες και μεροληπτικές ερωτήσεις, τις ερωτήσεις που είναι 
διατυπωμένες σε επαγγελματική γλώσσα, αλλά και αυτές που οδηγούν σε αναμε-
νόμενες απαντήσεις (Robson, 2007). Οι ερωτήσεις συντάχθηκαν προσεκτικά και 
με ακρίβεια, ώστε να είναι κατανοητές από τους συμμετέχοντες. Τέλος, ο οδηγός 
της συνέντευξης διαμορφώθηκε σε δύο άξονες βασισμένους στους στόχους και 
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τα ερευνητικά μας ερωτήματα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εννοιολογική εγκυ-
ρότητα της έρευνάς μας. 

5.3. Πληθυσμός της έρευνας και δειγματοληψία

Η έρευνά μας είναι απογραφική. Το δειγματοληπτικό σφάλμα δεν υφίσταται σε 
αυτό το είδος έρευνας, καθώς επιλέγεται το σύνολο του πληθυσμού (Ρόντος και 
Παπάνης, 2006). Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την απογραφή είναι 
έγκυρα και ακριβή, καθώς τα ερωτήματα τίθενται σε κάθε μέλος του πληθυσμού 
(Groves et al., 2009).

Στην έρευνά μας συμμετείχαν οι δεκαέξι (16) από τους δεκαεπτά (17) διευθυ-
ντές/ντριες των δημοτικών σχολείων ενός δήμου της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Ο δήμος αυτός παρουσιάζει σημαντικό βαθμό εθνο-πολιτισμικής ετερότητας. Η 
πλειοψηφία των Δημοτικών έχει σε όλες τις τάξεις μαθητές/τριες με διαφορετικές 
εθνικές και πολιτισμικές καταβολές, όπως λόγου χάρη παιδιά από την Αλβανία, 
τη Βουλγαρία, την Πολωνία, το Πακιστάν ή Ρομά. Σε δύο τουλάχιστον σχολικές 
μονάδες ο μαθητικός πληθυσμός των Ρομά αγγίζει το 1/3 του συνολικού πληθυ-
σμού. Από το σχολικό έτος 2018-2019, στον συγκεκριμένο δήμο φιλοξενούνται 250 
πρόσφυγες. Για τον λόγο αυτό, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, δημιουρ-
γήθηκε μία Δομή Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ). 

5.4. Τρόπος ανάλυσης των δεδομένων

Αφού συγκεντρώσαμε τα ποιοτικά μας δεδομένα, προχωρήσαμε στη διαδικασία 
της ανάλυσης και της επεξεργασίας τους. Ακολουθήσαμε τα συγκεκριμένα βήμα-
τα, τα οποία προτείνονται από τους ποιοτικούς ερευνητές για την ανάλυση των 
δεδομένων. Αρχικά, απομαγνητοφωνήσαμε κατά λέξη όλες τις συνεντεύξεις και 
τις κωδικοποιήσαμε με έναν μοναδικό αριθμό για την καθεμία, έτσι ώστε να εξα-
σφαλιστεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, έχουμε τη συνέντευξη 
του/της Δ1, ο/η οποίος/οία δεν υπηρετεί απαραίτητα στο πρώτο δημοτικό σχολείο 
του δήμου. Ακολούθως, διαβάσαμε πολύ προσεκτικά όλες τις συνεντεύξεις, για 
να εντοπίσουμε τα σημεία εκείνα που απαντούν στα ερωτήματά μας, αλλά και 
τις νέες κατηγορίες που πιθανόν να χρήζουν περαιτέρω έρευνας και ανάλυσης. 
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε ανά θεματικό άξονα. Τέλος, ομαδοποιήσαμε τις 
απαντήσεις και εξαγάγαμε τα συμπεράσματά μας.
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6. Αποτελέσματα 

6.1. Αντιλήψεις διευθυντών/ντριών για την έννοια της σχολικής ένταξης

Το πρώτο ζήτημα που διερευνάται στην παρούσα έρευνα είναι οι αντιλήψεις των 
διευθυντών/ντριών για τη συνύπαρξη «διαφορετικών» μαθητών/τριών στο σχολείο. 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διευθυντών/ντριών, η εθνική και πολιτισμική 
ετερότητα των μαθητών/τριών επηρεάζει και θετικά και αρνητικά τη λειτουργία 
του σχολείου. Από τη μία πλευρά, οι μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν, έρχονται σε 
επαφή με τη διαφορετικότητα, ενώ, από την άλλη, κάποιοι μπορεί να περιθωριο-
ποιούνται ή να εμφανίζονται ως περιστατικά ενδοσχολικής βίας. Παρατηρούμε 
πως σε αυτό το σημείο υπάρχει μια αντίθεση με τα ευρήματα των ερευνών των 
Mabokela & Madsen (2003) και McCray, Wright & Beachum (2004), οι οποίοι 
διαπίστωσαν αρνητική στάση του δείγματός τους απέναντι στην πολυπολιτισμι-
κότητα. Όσοι/ες διευθυντές/ντριες στάθηκαν στην αρνητική όψη του ζητήματος, 
αναφέρθηκαν σε προβλήματα συνοχής και σχολικής προόδου λόγω του διαφορετι-
κού γλωσσικού κώδικα. Αντίθετα, 4 στους/στις 16 διευθυντές/ντριες υποστήριξαν 
πως δεν παρατήρησαν καμία αλλαγή στη λειτουργία της σχολικής τους μονάδας 
από την παρουσία «διαφορετικών» μαθητών/τριών. Να αναφέρουμε σε αυτό το 
σημείο πως οι περισσότεροι/ες διευθυντές/ντριες έχουν εργαστεί στο παρελθόν 
σε σχολεία με μεγαλύτερα ποσοστά εθνο-πολιτισμικά ομοιογενούς πληθυσμού. 

Οι 10 στους/στις 16 διευθυντές/ντριες του δείγματός μας αντιλαμβάνονται τη 
σχολική ένταξη ως μια διαδικασία αρμονικής συνύπαρξης, ανάπτυξης φιλιών, 
συνεργασίας, αποδοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας. Παρατηρούμε λοι-
πόν ότι λειτουργούν στο πλαίσιο του διαπολιτισμικού μοντέλου, βασιζόμενοι 
στις θεωρητικές του αρχές, όπως αυτές αναφέρθηκαν στο θεωρητικό μέρος της 
εργασίας μας. Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι περιορίζουν το εύρος του όρου στο γνω-
στικό κομμάτι, αναφέροντας πως γι’ αυτούς σχολική ένταξη είναι να μπορούν 
τα παιδιά να ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών και να μάθουν την ελληνική 
γλώσσα, για να μην αισθάνονται υποδεέστερα. Δεν έλειψαν επίσης οι απόψεις 
(3/16) περί ταύτισης της σχολικής ένταξης με την ενσωμάτωση, ακόμα και με 
την αφομοίωση των διαφορετικών πολιτισμικών κεφαλαίων. Τέλος, 1 στους/στις 
16 τάχθηκε υπέρ του αφομοιωτικού μοντέλου. Υπέρ του αφομοιωτικού μοντέλου 
τάσσονται και οι οκτώ (8) στους/στις δεκαεπτά (17) διευθυντές/ντριες του δείγ-
ματος της έρευνας των Zempylas & Iasonos (2010).

Όσον αφορά την επίτευξη του στόχου της σχολικής ένταξης στη σχολική 
μονάδα που υπηρετούν, οι περισσότεροι/ες διευθυντές/ντριες (11/16) απάντη-
σαν πως το έχουν καταφέρει. Οι υπόλοιποι απάντησαν πως οι προσπάθειές τους 
είναι προσανατολισμένες προς αυτή την κατεύθυνση και είναι στον σωστό δρό-
μο. Ένας/μία μόνο διαπίστωσε μικρή πρόοδο στην προσπάθειά του/της. Αξίζει 
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βέβαια να σημειώσουμε στο σημείο αυτό πως οι δράσεις του/της καθενός/μιάς 
προσανατολίζονται στην επίτευξη του στόχου της σχολικής ένταξης, έτσι όπως 
την αντιλαμβάνονται· με βάση το αφομοιωτικό μοντέλο, το μοντέλο της ενσωμά-
τωσης ή το διαπολιτισμικό μοντέλο. 

Καλές σχέσεις παρατηρούν οι πιο πολλοί/ές διευθυντές/ντριες (11/16) ανάμεσα 
στους/στις εθνικά και πολιτισμικά ανομοιογενείς μαθητές/τριές τους. Ξεχωρίζουν 
μόνο την περίπτωση των Ρομά, οι οποίοι επιλέγουν να μένουν κλεισμένοι στο 
«πολιτισμικό τους καβούκι», όπως αναφέρει ο Νικολάου (2000). Υπήρχαν και 
δύο (2) διευθυντές/ντριες που υποστήριξαν πως, λόγω της δυσκολίας στη χρήση 
της γλώσσας, οι «ξένοι» δυσκολεύονται να κοινωνικοποιηθούν. Το εύρημα αυτό 
συμφωνεί με τα ευρήματα των ερευνών των Γιαβρίμη και Παπάνη (2008), Griva 
& Stamou (2014) και Τζωρτζοπούλου & Κοτζαμάνη (2008), που αναδεικνύουν 
την ύπαρξη αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών/τριών με διαφορετικές εθνικές και 
πολιτισμικές καταβολές. 

Γενικά, οι μισοί διευθυντές/ντριες υποστηρίζουν πως υπάρχει κλίμα αλλη-
λο-αποδοχής και σεβασμού στη σχολική τους μονάδα, χωρίς να λείπουν ωστόσο 
κάποια μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία είτε οφείλονται στην εμπλοκή συγκε-
κριμένων γονέων είτε και σε άλλους λόγους, πέραν της ετερότητας. Το αντίθετο 
αναδύεται από τα ευρήματα των ερευνών των Πετρονώτη, Τριανταφύλλου και 
Γάλλου (2008) και Κοψίδου (2009), οι οποίοι αναφέρονται σε βαθιά ριζωμένες 
εντάσεις μεταξύ των «διαφορετικών» μαθητών/τριών και κατ’ επέκταση σε αρνη-
τικές αντιδράσεις των μαθητών/τριών της κυρίαρχης κουλτούρας. Επίσης, και η 
έρευνα των Τσιούμη (2003) και των Κουιμτζή, Σακκά και Παπαντή (2005) ανα-
δεικνύει ότι «οι άλλοι» μαθητές είναι απόκλιση από τον μέσο όρο και πρόβλημα 
για τη σχολική μονάδα. 

Τέλος, 9/16 διευθυντές/ντριες απάντησαν πως έχουν κληθεί να αντιμετω-
πίσουν περιστατικά ενδοσχολικής βίας ή εκφοβισμού, σε ελεγχόμενα πάντα 
πλαίσια. Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας/μία τους δεν απέδωσε σχέση αιτίου-
αιτιατού μεταξύ ετερότητας και ενδοσχολικού εκφοβισμού. Με αυτή τη δια-
πίστωση συμφωνούν και τα ευρήματα των ερευνών των Νικολάου και Χρι-
στόφη (2000), Δήμου (2013), καθώς και των Ψάλτη και Παπακωνσταντίνου 
(2007). Στον αντίποδα βρίσκονται οι έρευνες των Κάτσιρα (2008), Ευαγγέλου 
και Παλαιολόγου (2007), όπως επίσης και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνι-
κών Ερευνών (2006), σύμφωνα με την οποία το 60% των διευθυντών/τριών 
συνδέουν τους δύο αυτούς παράγοντες. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί πως 
στις απαντήσεις των διευθυντών/ντριών του δείγματός μας δεν φάνηκε ότι 
οι διαφορετικοί μαθητές/τριες είναι πιο ευάλωτοι/ες σε φαινόμενα ενδοσχο-
λικής βίας ή εκφοβισμού. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν οι έρευνες των 
Harushimana, Ikpeze & Mthethwa-Sommers (2013) και Houndoumadi, 
Pateraki & Doanidou (2003).
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6.2. Αντιλήψεις διευθυντών/ντριών όσον αφορά τη συμβολή τους  
στην επίτευξη της σχολικής ένταξης

Ο δεύτερος άξονας της έρευνάς μας εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους το 
σχολείο αλλά και ο/η διευθυντής/ντρια ειδικότερα μπορούν να συμβάλλουν στην 
επίτευξη της σχολικής ένταξης των μαθητών/τριών.

Σε ένα πρώτο επίπεδο, δώδεκα (12) διευθυντές/ντριες δήλωσαν ότι έχουν 
περιθώρια ανάληψης πρωτοβουλιών για να ενισχύσουν τη σχολική ένταξη, αν 
υπάρξει σωστός προγραμματισμός και επιμονή. Από τους/τις υπόλοιπους/ες, τρεις 
(3) είπαν πως είναι λίγα τα περιθώρια που έχουν. Ένας/μία διευθυντής/ντρια 
αποκρίθηκε πως δεν υπάρχουν περιθώρια, δεδομένου του όγκου της δουλειάς 
του/της. Εξετάζοντας συγκριτικά τα ευρήματα ερευνών σχετικά με τον ρόλο των 
διευθυντών/ντριών στη σχολική ένταξη των μαθητών/τριών και τα δικά μας, 
παρατηρούμε διάσταση απόψεων. Οι διευθυντές που έλαβαν μέρος στην έρευνα 
των Young & Laible (2000) φέρονται να αγνοούν τα προβλήματα που προκαλεί ο 
ρατσισμός, ενώ παράλληλα θεωρούν ότι δεν άπτονται των δικών τους χειρισμών 
(Rusch, 2004). Χαρακτηριστικό είναι πως, σύμφωνα με τις έρευνες των Skrla & 
Scheurich (2001) και της Jacky Lumby (2009), οι διευθυντές/ντριες δεν συμπε-
ριλαμβάνουν στον ετήσιο προγραμματισμό τους δράσεις σχετικά με τη διαχείριση 
της πολυμορφίας. Υποστηρίζουν επίσης πως οι εγγενείς πολιτισμικές διαφορές 
και οι διαφορετικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού δεν αποτελούν αντικεί-
μενο δράσης τους (Goddard & Hart, 2007). Τέλος, μπορεί για κάποιους να είναι 
πρόκληση η επίτευξη της σχολικής ένταξης, εντούτοις δεν αποτελεί προτεραιό-
τητά τους (Andersen & Ottesen, 2011).

Θετικό βήμα χαρακτηρίζεται πως δεκατρία (13) στα δεκαέξι (16) σχολεία έχουν 
πραγματοποιήσει δράσεις και προγράμματα ευαισθητοποίησης μαθητών/τριών 
και γονέων σχετικά με την ετερότητα και την αλληλο-αποδοχή. Από τα συχνό-
τερα που ανέφεραν οι διευθυντές/ντριες είναι τα προγράμματα σχολικών δρα-
στηριοτήτων, το πρόγραμμα e-twinning, δράσεις και γιορτές με αφορμή σχετικές 
παγκόσμιες ημέρες, δράσεις με υπεύθυνους της ΕΔΕΑΥ, συμμετοχή σε μαθητικούς 
διαγωνισμούς και ένα πρόγραμμα παρέμβασης σε μαθητές και γονείς Ρομά υπό 
την αιγίδα του ΕΚΠΑ. Σημαντικό είναι και το ποσοστό των διευθυντών/ντριών 
που ζήτησε τη συνεργασία με κάποιους αρμόδιους φορείς (12/16). 

Η συνεισφορά των διευθυντών/ντριών στην καλλιέργεια κλίματος αλληλο-απο-
δοχής και σεβασμού μεταξύ μαθητών/τριών και γονέων από διαφορετικά εθνικά 
και πολιτισμικά περιβάλλοντα συνίσταται, κατά τους/τις ίδιους/ιες, κυρίως στην 
προσπάθεια επιμόρφωσης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών/τριών 
και των γονέων τους, μέσω των ημερίδων και σεμιναρίων. Επίσης, αναφέρθηκαν 
στην υιοθέτηση μιας γενικότερης πολιτικής που προωθεί τη διαπολιτισμική εκπαί-
δευση, την αποδοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και τον σεβασμό. 



ΣΧΟΛΙΚΉ ΈΝΤΑΞΉ ΜΑΘΉΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΜΈ ΈΘΝΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΈΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ 331

Κατά γενική παραδοχή, αν το σχολείο έχει διαμορφώσει θετική στάση απέναντι 
στο διαφορετικό, τότε θα λειτουργήσει ως παράδειγμα για όλους. 

Τέλος, η πλειοψηφία και πάλι των διευθυντών/ντριών (12/16) υποστήριξαν 
πως οι γονείς των μαθητών/τριών του σχολείου τους ανταποκρίνονται θετικά 
στις προσπάθειες για την επίτευξη της σχολικής ένταξης. Ωστόσο, παρατήρησαν 
πως κάποιοι μπορεί να δείχνουν ενθουσιασμό στην αρχή της σχολικής χρονιάς 
και μετά να αδιαφορούν. Μπορεί ακόμα να αποφεύγουν να συμμετέχουν λόγω 
φόρτου εργασίας ή επειδή αισθάνονται πως δεν δύνανται να βοηθήσουν. Πάντως, 
κατά γενική ομολογία, ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων είναι ένα όργανο το 
οποίο λειτουργεί πολύ υποστηρικτικά στο σχολείο. Εντούτοις, δεν έλειψαν και 
εκείνοι οι διευθυντές/ντριες που απάντησαν πως οι γονείς δεν είναι πρόθυμοι 
να συνεργαστούν με το σχολείο σε τέτοιου είδους δράσεις.

7. Επίλογος

Συμπερασματικά, κατανοούμε πως οι σύγχρονες κοινωνίες βρίσκονται αντιμέτωπες 
με μια μεγάλη πρόκληση. Όντας εθνικά, γλωσσικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά 
ανομοιογενείς, στοχεύουν στην ένταξη όλων των μεταναστευτικών ή μειονοτικών 
πληθυσμών. Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας, ο/η διευθυ-
ντής/ντρια ενός σχολείου, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, καλούνται να 
αξιολογήσουν κριτικά τις κοσμοθεωρίες τους, τις στρατηγικές διδασκαλίας και τις 
πρακτικές που εφαρμόζονται στην τάξη, με στόχο την εκπαιδευτική ισότητα. Το σχο-
λείο πρέπει να αναπτύξει κοινές αξίες για την ομαλή ένταξη όλων των μαθητών/
τριών, με σεβασμό και αποδοχή της διαφορετικότητας. Οι αρχές της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης είναι αυτές που τώρα, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονική 
περίοδο, πρέπει να επαναπροσανατολίσουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα, παρέχο-
ντάς του τα εφόδια για να ανταποκριθεί στη νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα.
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Περίληψη

Στη σημερινή εποχή, η αγορά εργασίας, προκειμένου 
να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές επιτα-
γές, αυξάνει τις απαιτήσεις της, δημιουργώντας ένα 
ανταγωνιστικό πλαίσιο μεταξύ των οργανισμών. Το 
εκπαιδευτικό σύστημα, όντας ένας οργανισμός, δεν 
μπορεί να παραμείνει στάσιμο μέσα σε όλη αυτή τη 
συνεχόμενη εξέλιξη και ανάπτυξη. Η εξασφάλιση 
της επιτυχίας, μέσω της αποτελεσματικής λειτουρ-
γίας της σχολικής μονάδας, θεωρείται βασικό μέλημα κάθε εκπαιδευτικού θεσμού. 

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή σχολικής μονάδας εξασφαλίζουν 
καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, 
επιδρώντας θετικά στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων του διευθυντή στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά τη συλλογή δεδομένων, έδειξαν ότι η 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί πως η συμβολή των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων επιδρά καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, 
έχοντας ως πρόσωπο-κλειδί τον διευθυντή.

Λέξεις κλειδιά
διευθυντής, 
επικοινωνιακές 
δεξιότητες, 
σχολική μονάδα, 
αποτελεσματικότητα
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Abstract

Nowadays, the labor market, in order to meet 
modern social requirements, is increasing its 
demands, creating a competitive environment 
between organizations. The educational system, 
being an organization, cannot remain stagnant 
throughout this continuous evolution and 
development. Ensuring success through the 
effective operation of the school unit is considered a key concern of every 
educational institution. The communication skills of the principal of the school 
unit, ensure better interpersonal relations between the members of the school 
community, having a positive effect on ensuring its smooth operation. The 
purpose of this paper is to highlight the importance of the Communication 
Skills of the Principal in the effective operation of the school unit. The results 
of the research after the data collection showed that the majority of teachers 
consider that communication skills are a key component of an effective school 
unit and ensure its smooth operation.

1. Εισαγωγή

Η σχολική μονάδα είναι ένας κοινωνικός οργανισμός, ο οποίος έχει επίκεντρο 
τον άνθρωπο. Η έννοια της σχολικής αποτελεσματικότητας ταυτίζεται με το 
σύγχρονο – νέο σχολείο, του οποίου το κέντρο δεν αποτελεί πλέον ο δάσκαλος 
(δασκαλοκεντρικό), αλλά ο μαθητής (μαθητοκεντρικό), και το οποίο έχει ως άξονα 
προτεραιό τητας τις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού. Μέλημα ενός αποτελε-
σματικού σχολείου είναι η βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης εκπαί-
δευσης και κατ’ επέκταση η σχολική επιτυχία, μέσω της εύρυθμης λειτουργίας 
της σχολικής μονάδας. Τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής κοινότητας επιδρούν 
καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας και αποτελούν μοχλό 
για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς της.

Το πρόσωπο εκείνο που κατέχει την ανώτατη θέση στη διοίκηση της σχολι-
κής μονάδας είναι ο διευθυντής, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο-«κλειδί», καθώς 
τόσο οι ηγετικές πρακτικές – στρατηγικές που θα εφαρμόσει στη διοίκηση της 
σχολικής μονάδας, όσο και το επίπεδο των βασικών δεξιοτήτων που διαθέτει, 
επιδρούν καθοριστικά στον βαθμό αποτελεσματικότητας του σχολείου που διευ-
θύνει. Οι κοινωνικές δεξιότητες, μέρος των οποίων αποτελούν και οι επικοινω-
νιακές δεξιό τητες, χαρακτηρίζονται ως δεξιότητες «ζωής», δεδομένου ότι μέσω 

Keywords
communication, 
principal, 
communication 
skills, effectiveness
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της εφαρμογής τους αναπτύσσονται καλές επικοινωνιακές – διαπροσωπικές 
(επαγγελματικές) σχέσεις. Οι ποιοτικές επικοινωνιακές σχέσεις συνδέονται με την 
επιτυχία σε οποιοδήποτε ανθρώπινο εγχείρημα, όπως είναι η αποτελεσματική 
διοίκηση – ηγεσία της σχολικής μονάδας από τον διευθυντή. 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η ανάδειξη της σπουδαιό-
τητας των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του διευθυντή στην αποτελεσματική λει-
τουργία της σχολικής μονάδας. Αρχικά, γίνεται μια συνοπτική αναφορά στο έργο 
του διευθυντή σχολικής μονάδας και εν συνεχεία παρουσιάζονται οι επικοινω-
νιακές δεξιότητες. Ακολουθεί το ερευνητικό μέρος, όπου παρουσιάζονται ο σκο-
πός και οι στόχοι της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα και τα αποτελέσματα. 
Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ορισμένων συμπερασμάτων που 
προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας.

2. Θεωρητικό πλαίσιο

2.1. Ο διευθυντής σχολικής μονάδας

Ο διευθυντής σχολικής μονάδας υπάγεται στα κατώτατα στελέχη εκπαίδευσης, 
όσον αφορά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά σε μία σχολική μονάδα 
κατέχει την υψηλότερη θέση στην κλίμακα της ιεραρχίας. Παλαιότερα, ο ρόλος 
του περιοριζόταν μόνο στη διεκπεραίωση των διοικητικών και υπηρεσιακών 
του καθηκόντων, κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα, αφού επιτελεί πολύπλευρο 
και πολύπλοκο έργο, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων του σύγχρονου σχο-
λείου. Έτσι, αναλαμβάνει ποικίλες αρμοδιότητες και καθήκοντα παιδαγωγικού 
και διδακτικού χαρακτήρα. 

Κύριο μέλημα του διευθυντή είναι η δημιουργία καλού – παιδαγωγικού σχο-
λικού κλίματος ανάμεσα σε όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας (διδάσκοντες – 
μαθητές και γονείς μαθητών), καθώς το καλό-θετικό σχολικό κλίμα συμβάλλει στην 
αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Επίσης, εμψυχώνει και ενθαρρύνει το 
διδακτικό προσωπικό προκειμένου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ενισχύοντας 
έτσι την αυτενέργειά του, και παρέχει διδακτικές και παιδαγωγικές οδηγίες στους 
εκπαιδευτικούς, λειτουργώντας ως πρότυπο (Στραβάκου, 2003).

Λόγω των αρμοδιοτήτων που έχει ο διευθυντής σχετικά με τη διεύθυνση και 
τη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας, η σύγχρονη βιβλιογραφία τού αποδίδει και 
τον ρόλο του ηγέτη. Η σωστή ηγεσία αποτελεί τον πυρήνα για τη δημιουργία μίας 
αποτελεσματικής και ποιοτικής σχολικής μονάδας (Μυλωνά, 2005). Ένας διευ-
θυντής-ηγέτης διακρίνεται από έναν διευθυντή που απλώς διοικεί τη σχολική 
μονάδα από κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διαθέτει, τα 
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οποία διαμορφώνουν το ηγετικό του προφίλ. Το βασικότερο από όλα τα χαρακτη-
ριστικά είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που 
στελεχώνει τον οργανισμό στον μέγιστο βαθμό. 

Στην παρούσα εργασία, ο οργανισμός είναι η σχολική μονάδα, ηγέτης ο διευθυ-
ντής και ανθρώπινο δυναμικό οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό που εργά-
ζεται σε αυτήν. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να στηρίζεται 
σε δύο βασικούς άξονες: στην εμπιστοσύνη ανάμεσα σε διευθυντή και υπάλληλο 
και στην ενεργοποίηση του υπαλλήλου (Πάνου, 2009). Η ηγετική αποτελεσματι-
κότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσωπικότητα, τον βαθμό αυτοπεποί-
θησης, ενέργειας, προσαρμοστικότητας, την ενσυναίσθηση και την πρωτοβουλία 
που διαθέτει, καθώς επίσης και από το επικοινωνιακό προφίλ – τις επικοινωνια-
κές δεξιότητες – την επικοινωνιακή ευελιξία του διευθυντή (Αναστασίου, 2014).

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά στυλ εκπαιδευτικής ηγεσίας, σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία, είναι η μετασχηματιστική ηγεσία, σύμφωνα με την οποία, η βασι-
κότερη παράμετρός της είναι το όραμα. Ο διευθυντής-ηγέτης θα πρέπει να έχει 
ένα όραμα, το οποίο να βασίζεται στην αρχή της δημιουργίας, της επικοινωνίας, 
της ανάπτυξης και της αλλαγής. Ο βασικός στόχος ενός μετασχηματιστικού ηγέτη 
θα πρέπει να είναι η αλλαγή, η οποία οδηγεί στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη της 
σχολικής του μονάδας. Συνοψίζοντας, ο ηγέτης ο οποίος ασκεί μετασχηματιστική 
ηγεσία θα πρέπει να αποτελεί μοχλό θετικής αλλαγής για τη σχολική μονάδα.

2.2. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες υπάγονται στην κατηγορία των «Δεξιοτήτων Ζωής», 
γεγονός που τις καθιστά πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη μιας ποιοτικής 
ανθρώπινης σχέσης – συνεργασίας, τόσο σε προσωπικό – οικογενειακό, όσο και 
σε κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο. Η καλή επικοινωνιακή διαδικασία-σχέση 
συμβάλλει καθοριστικά στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, καθώς επίσης 
και στον βαθμό κοινωνικοποίησής του. 

Όσον αφορά τον εργασιακό τομέα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν 
ίσως και το πιο βασικό συστατικό για την επαγγελματική άνοδο και εξέλιξη των 
εργαζομένων, αλλά και για τη γενικότερη επιτυχία ενός οργανισμού. Αυτό συμ-
βαίνει γιατί η επικοινωνία αποτελεί το πιο βασικό θεμέλιο στο οποίο στηρίζεται 
ο εκάστοτε οργανισμός. Αντίστοιχα, η έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας 
μπορεί να είναι και καταστροφική, καθώς επιφέρει πολλά σφάλματα από παρερ-
μηνείες, οδηγώντας σε προβλήματα και συγκρούσεις ανάμεσα στους εργαζομέ-
νους (Αντωνιάδου, 2014).

H επικοινωνία αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της σχολικής πραγματικότητας, 
αφού κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις στις βασικές διοικητικές λειτουρ-
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γίες (Σαΐτης, 2002). Η σχολική αποτελεσματικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την ποιότητα της επικοινωνίας που επικρατεί ανάμεσα στα μέλη της σχολι-
κής κοινότητας. Σε αυτό το κομμάτι, ο διευθυντής διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο, 
δεδομένου ότι η επικοινωνιακή του δραστηριότητα καταλαμβάνει πάνω από το 
78% του καθημερινού εργάσιμου χρόνου του και αυξομειώνεται ανάλογα με το 
μέγεθος των προβλημάτων που προκύπτουν στη σχολική μονάδα. Ο σύγχρονος 
διευθυντής-ηγέτης, που έχει ως κύριο μέλημα τη διοίκηση ενός αποτελεσματι-
κού σχολείου, θα πρέπει να αποβάλει από τον τρόπο διοίκησης που ασκεί όλα τα 
παραδοσιακά-αυταρχικά στοιχεία ηγεσίας, προάγοντας την ανοιχτή επικοινωνία 
μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας (Μερκούρη, 2015). 

Ο διευθυντής σχολικής μονάδας, λοιπόν, θα πρέπει να δημιουργήσει ανοιχτούς 
και ουσιαστικούς διαύλους επικοινωνίας, θέτοντας τον δικό του ρόλο ως κομβικό 
σημείο της επικοινωνιακής διαδικασίας. Για να μπορέσει να καταστεί εφικτό κάτι 
τέτοιο, θα πρέπει να εφαρμόσει στον τρόπο ηγεσίας που ασκεί την πολιτική της 
«ανοιχτής πόρτας». Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι θετικός και δεκτικός 
τόσο στις νέες ιδέες που μπορεί να φέρει το διδακτικό προσωπικό, όσο και στα 
τυχόν προβλήματα-δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 
και επιθυμούν να μοιραστούν μαζί του.

Αρχικά, η πιο βασική επικοινωνιακή δεξιότητα που θα πρέπει να διαθέτει 
ο διευθυντής σχολικής μονάδας είναι η ορθή χρήση τόσο του προφορικού όσο 
και του γραπτού λόγου. Θα πρέπει δηλαδή να είναι ικανός να παράγει προτά-
σεις, οι οποίες είναι γραμματικά και συντακτικά ορθές και ο λόγος που παράγει 
να συνδέεται με το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο (επίσημος – ανεπίσημος 
λόγος, διάλεκτος, προφορά, ιδιωματισμοί, βαθμός ευγένειας), τόσο του ίδιου του 
ομιλητή όσο και του ακροατή στον οποίο και απευθύνεται ο λόγος του (Κοψίδου, 
2006). Επιπλέον, θα πρέπει ο λόγος του διευθυντή να είναι σαφής και ειλικρινής, 
χωρίς να πλατειάζει ή να επαναλαμβάνεται. Η δεξιότητα της έκφρασης, σύμφω-
να με την οποία μπορούμε να εκφράζουμε αυτά που επιθυμούμε, μεταφέροντας 
έτσι στους άλλους ακριβώς το μήνυμα-πληροφορία που θέλουμε, αποτελεί μια 
επιπρόσθετη επικοινωνιακή δεξιότητα που θα πρέπει να διαθέτει ο διευθυντής-
ηγέτης (Δημητρίου, 2010).

Μία από τις πιο σπουδαίες, αν όχι η πιο σπουδαία, επικοινωνιακές δεξιότη-
τες που θα πρέπει να κατέχει και να αξιοποιεί οποιοδήποτε άτομο αναλαμβάνει 
ηγετική θέση σε έναν οργανισμό, είναι η προσεκτική και ενεργητική ακρόαση. 
Αυτό σημαίνει ότι ο ακροατής, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο διευθυντής, δεν 
είναι παθητικός δέκτης κατά τη λήψη των πληροφοριών από τον συνομιλητή 
του, αλλά συμμετέχει ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταξύ τους επικοινω νίας. 
Μέσω της προσεκτικής και ενεργητικής ακρόασης, υπάρχει ανατροφοδότηση 
(feedback) μεταξύ των επικοινωνούντων μελών, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνε-
ται η καλύτερη αντιμετώπιση του εκάστοτε προβλήματος. Ο διευθυντής, ο οποίος 
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είναι ενεργός ακροατής, θα πρέπει να μπορεί να αποκωδικοποιεί και να ερμη-
νεύει, όχι μόνο τα λεκτικά, αλλά και τα μη λεκτικά μηνύματα (Πάνου, 2009). Η 
μη λεκτική επικοινωνία είναι εξίσου σημαντική με τη λεκτική και πολλές φορές 
μας δίνει και περισσότερες πληροφορίες από τη λεκτική. 

Μία εξίσου σημαντική επικοινωνιακή δεξιότητα είναι η ενσυναίσθηση, η οποία 
αφορά τη βιωματική εσωτερίκευση των συναισθημάτων του άλλου. Με άλλα 
λόγια, η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα για συναισθηματική ταύτιση με την 
ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου και η κατανόηση της συμπεριφοράς, των 
αναγκών και των κινήτρων του. Η ενσυναίσθηση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό 
ενός ατόμου με υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης. Ένας επικοινωνια-
κός διευθυντής-ηγέτης θα πρέπει να διαθέτει υψηλό επίπεδο συναισθηματικής 
νοημοσύνης (emotional intelligence) ή αλλιώς νοημοσύνη της καρδιάς και κατ’ 
επέκταση και ενσυναίσθηση. Είναι σημαντικό να μπορεί να είναι ανοιχτόμυαλος 
και να έχει ποικιλομορφία στον τρόπο σκέψης του, ώστε να μπορεί να δει και να 
σκεφτεί τα πράγματα από την οπτική του συνομιλητή του. Θα πρέπει επίσης να 
απελευθερώνει τα συναισθήματά του, προκειμένου να παροτρύνει και τον συνο-
μιλητή του να κάνει το ίδιο και, τέλος, θα πρέπει να σέβεται τόσο τα συναισθήματα 
όσο και το αξιακό σύστημα του συνομιλητή του. Ένα άτομο μπορεί να αναγνωρί-
σει και να κατανοήσει τη συναισθηματική κατάσταση ενός άλλου ατόμου, μόνο 
όταν έχει ήδη κατανοήσει τον δικό του συναισθηματικό κόσμο (Goleman, 2000). 

Στην περίπτωση που προκύψει ένα σοβαρό πρόβλημα στη σχολική μονάδα 
και επικρατήσει συγκρουσιακό κλίμα μεταξύ των μελών της, ο διευθυντής που 
διαθέτει τις παραπάνω δεξιότητες μπορεί να ελέγξει πρωτίστως τον εαυτό του 
και να μη γίνει έρμαιο των αρνητικών συναισθημάτων που τον κατακλύζουν. 
Αντίθετα, αναγνωρίζοντας τα αρνητικά του συναισθήματα στην παρούσα φάση, 
καθίσταται ικανός να διαχειριστεί τον θυμό του, κατευνάζοντας τα πνεύματα και 
αντιμετωπίζοντας καλύτερα την κατάσταση. Με αυτή την τακτική, διαφυλάσσε-
ται η επικοινωνιακή γέφυρα που χτίζεται μέρα με τη μέρα ανάμεσα στον ίδιο και 
το διδακτικό προσωπικό. 

Κάποιες επιπλέον επικοινωνιακές δεξιότητες είναι η χρήση ανοιχτού τύπου 
διερευνητικών και διευκρινιστικών ερωτήσεων (πώς, γιατί, πότε, ποιος, πού), 
από την πλευρά του διευθυντή, καθώς αποτελούν κίνητρο για ανατροφοδότηση 
κατά την επικοινωνιακή διαδικασία. Επιπλέον, ο διευθυντής θα πρέπει να δίνει 
τον απαιτούμενο χρόνο στον συνομιλητή του, προκειμένου να επεξεργαστεί την 
ερώτηση και να μπορέσει να απαντήσει. Επίσης, θα πρέπει να συνοψίζει τα πιο 
σημαντικά σημεία της μεταξύ τους συζήτησης και να στρέφει την προσοχή του 
στη λύση του εκάστοτε προβλήματος που προκύπτει. 

Τέλος, πέρα από τις παραπάνω επικοινωνιακές δεξιότητες, στη βιβλιογραφία 
αναφέρεται και το χιούμορ ως ένα εξίσου σημαντικό μέσο επικοινωνίας. Αναφέ-
ρεται πιο συχνά ως επικοινωνιακό εργαλείο, η σημασία του οποίου παίζει καθο-
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ριστικό ρόλο στις ανθρώπινες σχέσεις. Το χιούμορ είναι ένα από τα πιο σημα-
ντικά «όπλα» που μπορεί να διαθέτει ένα ανώτερο στέλεχος σε έναν οργανισμό, 
γιατί συνδέεται με την αποτελεσματική ηγεσία. Στην περίπτωση του διευθυντή 
σχολικής μονάδας, με το χιούμορ του, πέρα από το πιο άνετο-φιλικό εργασιακό 
περιβάλλον που δημιουργεί, βοηθά τους εκπαιδευτικούς να απελευθερωθούν 
από έντονο στρες και άγχος και να είναι πιο δημιουργικοί και παραγωγικοί. Το 
χιούμορ μπορούμε να πούμε ότι είναι μια συναισθηματική επικοινωνιακή δεξιό-
τητα, μέσω της οποίας το άτομο επιτυγχάνει πιο εύκολα την ομαλή προσαρμογή 
του σε ένα κοινωνικό – εργασιακό πλαίσιο.

2.3. Επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή και σχολική 
αποτελεσματικότητα

Η δυναμική ηγεσία του διευθυντή σχολικής μονάδας αποτελεί απαραίτητη προϋ-
πόθεση για τη μετατροπή του απαρχαιωμένου μοντέλου σχολείου σε σύγχρονο 
και αποτελεσματικό (Μυλωνά, 2005). Η επικοινωνία αποτελεί ένα από τα πιο 
βασικά θεμέλια για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και ο διευ-
θυντής είναι το πρόσωπο, το οποίο, μέσω των επικοινωνιακών δεξιοτήτων που 
διαθέτει, μπορεί να συμβάλει στη σχολική αποτελεσματικότητα. Αυτό συμβαίνει 
γιατί οι επικοινωνιακές του δεξιότητες επιδρούν θετικά στους εξής παράγοντες:
• Σχολικό κλίμα.
• Διαδικασία λήψης αποφάσεων.
• Διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά το σχολικό κλίμα, ο διευθυντής, μέσω του ανοιχτού 
και αμφίδρομου διαύλου επικοινωνίας που δημιουργεί με όλα τα ενεργά μέλη 
της σχολικής μονάδας, ενισχύει τη δημιουργία ενός θετικού – δημιουργικού και 
δημοκρατικού κλίματος συνεργασίας, μέσα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύ-
νονται να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες. Με αυτό τον τρόπο, παρέχεται κίνητρο 
στους εκπαιδευτικούς, τονώνοντας την ηθική και επαγγελματική τους ταυτότητα.

H δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, το οποίο προάγει τις 
ανθρώπινες σχέσεις και συμβάλλει στη διατήρηση της συνοχής ανάμεσα σε όλα 
τα μέλη της σχολικής κοινότητας, ταυτίζεται με την έννοια της σχολικής αποτε-
λεσματικότητας. Αντίθετα, το καταθλιπτικό σχολικό κλίμα σηματοδοτεί μια πολύ 
σημαντική αποτυχία για τον διευθυντή, αφού συνδέεται με αισθήματα όπως ο θυμός 
και η απογοήτευση, η έλλειψη καλής και ουσιαστικής επικοινωνίας. Επιπλέον, 
ελαχιστοποιεί την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελώντας τροχοπέδη 
στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας (Γουρναρόπουλος, 2007).

Όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι καλές διαπροσωπικές – επι-
κοινωνιακές σχέσεις μεταξύ όλων των μελών της σχολικής μονάδας συμβάλλουν 
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στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων, η οποία συνδέεται με τη σχολική αποτελεσμα-
τικότητα. Μέσω της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, ο διευθυντής υιοθετεί ένα 
δημοκρατικό στυλ ηγεσίας, αφού οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απλοί εντολοδόχοι, 
αλλά συμμετέχουν στη λήψη των σημαντικών αποφάσεων, συναποφασίζοντας 
μαζί του, ενώ αυτός έχει περισσότερο συντονιστικό – συμβουλευτικό – καθοδη-
γητικό ρόλο (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

Τέλος, oι συγκρούσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των δυναμικών – 
σημαντικών διαπροσωπικών σχέσεων. Όταν σε μία διαπροσωπική επαφή δεν 
υπάρχει κανενός είδους διαφωνία, τότε τα επικοινωνούντα μέλη θεωρούν τη 
μεταξύ τους σχέση ασήμαντη, γι’ αυτό και δεν εκφράζονται πλήρως. Η επίλυση 
της σύγκρουσης από πλευράς του διευθυντή θα πρέπει να βασίζεται στις επι-
κοινωνιακές του δεξιότητες, καθώς χρησιμοποιώντας τες, θα πρέπει να μπορεί 
να ερμηνεύει και να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης της 
σύγκρουσης. Πιο συγκεκριμένα, ο διευθυντής θα πρέπει να μπορεί να εντοπίζει 
μία εν δυνάμει σύγκρουση, ερμηνεύοντας τη μη λεκτική επικοινωνία ανάμεσα 
στα άτομα που διαφωνούν. Πέρα όμως από τον εντοπισμό, ο διευθυντής θα πρέ-
πει να διαθέτει και ενσυναίσθηση, ώστε να μπορεί να μπει στη θέση του άλλου 
και να κατανοήσει το πώς νιώθει αυτός και από πού απορρέει η αντίδρασή του 
στην προκειμένη περίπτωση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να ερμηνεύσει καλύ-
τερα τη συγκρουσιακή κατάσταση και να κατευνάσει τους τόνους πιο εύκολα. 
Επομένως, οι επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή συμβάλλουν θετικά στη 
διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, γεγονός που συνδέεται με τη σχολική απο-
τελεσματικότητα (Devito, 2004). 

3. Μεθοδολογία

3.1. Σκοπός – Στόχοι έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευ-
τικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη της Αλεξανδρούπολης για τη συμ-
βολή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του διευθυντή σχολικής μονάδας στην 
εύρυθμη λειτουργία της.

Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι της έρευνας είναι:
1. Η διερεύνηση της συχνότητας επικοινωνίας ανάμεσα στους διευθυντές σχο-

λικών μονάδων και το διδακτικό προσωπικό.
2. Η διερεύνηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των διευθυντών σχολικών 

μονάδων.
3. H διερεύνηση της συμβολής των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των διευθυ-
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ντών σχολικών μονάδων στην ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων με το 
διδακτικό προσωπικό.

4. Η διερεύνηση του βαθμού συνεργασίας ανάμεσα στους διευθυντές σχολικών 
μονάδων και το διδακτικό προσωπικό.

3.2. Ερευνητικά ερωτήματα

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να απαντήσει στις ακόλουθες ερευνητικές ερωτήσεις:
1. Πόσο συχνά επικοινωνούν οι διευθυντές σχολικών μονάδων με το διδακτικό 

προσωπικό;
2. Σε ποιον βαθμό διαθέτουν οι διευθυντές σχολικών μονάδων επικοινωνιακές 

δεξιότητες;
3. Κατά πόσο συμβάλλουν οι επικοινωνιακές δεξιότητες των διευθυντών σχολι-

κών μονάδων στις διαπροσωπικές σχέσεις με το διδακτικό προσωπικό;
4. Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία ανάμεσα στους διευθυντές σχολι-

κών μονάδων και στο διδακτικό προσωπικό;

3.3. Ερευνητική διαδικασία

Για την υλοποίηση της έρευνας διεξήχθη ποσοτική έρευνα, ενώ χρησιμοποιήθηκε 
η μέθοδος της τυχαίας ή «βολικής» δειγματοληψίας. Ως ερευνητικό εργαλείο χρη-
σιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις κλειστού 
τύπου. Οι 4 πρώτες αφορούν τα ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και 
οι υπόλοιπες 11 αφορούν την ποιότητα των επικοινωνιακών σχέσεων ανάμεσα 
στον διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό. Το δείγμα μας είναι οι εκπαιδευ-
τικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Αλεξανδρούπολης. Μοιράστηκαν 
ερωτηματολόγια σε 100 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου 
Αλεξανδρούπολης, εκ των οποίων ελήφθησαν απαντημένα τα 95. Τα ερωτημα-
τολόγια μοιράστηκαν και συλλέχθηκαν τον Μάιο του 2017.

3.4. Ανάλυση δεδομένων – Συζήτηση

Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου που χορηγήθηκε σε εκπαιδευτικούς.
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Πίνακας 1. Κατανομή των υποκειμένων σε σχέση με τη συχνότητα της προφορικής επικοινωνίας 
μεταξύ του/της διευθυντή/ντριας και του διδακτικού προσωπικού (μεταβλητή 1).

xi vi fi %
Καθόλου 0 0
Σπάνια 0 0

Λίγο 2 2,11
Συχνά 17 17,89

Πολύ συχνά 76 80,00

Διάγραμμα 1. Πόσο συχνά επικοινωνεί προφορικά ο/η διευθυντής/ντρια με το διδακτικό προσωπικό;

18%
Συχνά

80%
Πολύ συχνά

2%
Λίγο

Με βάση το παραπάνω διάγραμμα, παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψη-
φία του δείγματος δήλωσε ότι ο διευθυντής τους επικοινωνεί πολύ συχνά προ-
φορικά μαζί τους. Το 17,89% (17 εκπαιδευτικοί) δήλωσε ότι επικοινωνεί συχνά, 
ενώ μόλις το 2,11% (2 εκπαιδευτικοί) υποστηρίζει ότι επικοινωνεί μαζί τους λίγο. 
Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν επέλεξε τις επιλογές σπάνια και καθόλου.

Πίνακας 2. Κατανομή των υποκειμένων σε σχέση με τον βαθμό των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
που διαθέτει ο/η διευθυντής/ντριά τους (μεταβλητή 2). 

xi vi fi %
Καθόλου 1 1,05

Σε πολύ μικρό βαθμό 8 8,42
Σε μικρό βαθμό 10 10,52

Σε μεγάλο βαθμό 40 42,11
Σε πολύ μεγάλο βαθμό 36 37,9

Σύνολο 95 100
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Διάγραμμα 2. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ο/η διευθυντής/ντριά σας διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες;

8%
Σε πολύ µικρό βαθµό

11%
Σε µικρό βαθµό

42%
Σε µεγάλο βαθµό

38%
Σε πολύ µεγάλο βαθµό

1%
Καθόλου

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, φαίνεται ότι το 42,11% (40 εκπαιδευ-
τικοί) θεωρεί ότι ο/η διευθυντής/ντριά τους διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότη-
τες σε μεγάλο βαθμό, ενώ το 37,89% (36 εκπαιδευτικοί) θεωρεί ότι διαθέτει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό. Επιπλέον, το 10,52% (10 εκπαιδευτικοί) θεωρεί ότι διαθέτει 
σε μικρό βαθμό, το 8,42% (8 εκπαιδευτικοί) σε πολύ μικρό βαθμό και το 1,05% 
(ένας εκπαιδευτικός) δήλωσε ότι ο/η διευθυντής/ντριά του δεν διαθέτει καθόλου 
επικοινωνιακές δεξιότητες.

Πίνακας 3. Κατανομή των υποκειμένων σε σχέση με τον βαθμό σημαντικότητας των επικοινωνια
κών δεξιοτήτων του/της διευθυντή/ντριάς τους (μεταβλητή 3).

xi vi fi %
Καθόλου σημαντικές 0 0

Λίγο σημαντικές 1 1,05
Αρκετά σημαντικές 6 6,32
Πολύ σημαντικές 34 35,79

Πάρα πολύ σημαντικές 54 56,84
Σύνολο 95 100
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Διάγραμμα 3. Πόσο σημαντικές θεωρείτε τις επικοινωνιακές δεξιότητες του/της διευθυντή/ντριας 
στη συνεργασία του/της με το διδακτικό προσωπικό;

1%
Λίγο σηµαντικές

6%
Αρκετά σηµαντικές

36%
Πολύ σηµαντικές

57%
Πάρα πολύ σηµαντικές

Με βάση το παραπάνω διάγραμμα, προκύπτει ότι το 56,84% (54 εκπαιδευτικοί) 
θεωρεί πάρα πολύ σημαντικές τις επικοινωνιακές δεξιότητες του/της διευθυντή/
ντριάς του, το 35,79% (34 εκπαιδευτικοί) τις θεωρεί πολύ σημαντικές, το 6,32% (6 
εκπαιδευτικοί) τις θεωρεί αρκετά σημαντικές και το 1,05% (1 εκπαιδευτικός) τις 
θεωρεί λίγο σημαντικές. Αξίζει να επισημανθεί ότι κανένας από τους συμμετέχοντες 
δεν θεωρεί ασήμαντες τις επικοινωνιακές δεξιότητες του/της διευθυντή/ντριας.

Πίνακας 4. Κατανομή των υποκειμένων σε σχέση με τον βαθμό αποτελεσματικότητας, όσον αφορά 
τη συνεργασία μεταξύ του/της διευθυντή/ντριας και του διδακτικού προσωπικού (μεταβλητή 4).

xi vi fi %
Καθόλου αποτελεσματική 0 0

Λίγο αποτελεσματική 1 1,05
Αρκετά αποτελεσματική 13 13,68
Πολύ αποτελεσματική 39 41,05

Πάρα πολύ αποτελεσματική 42 44,22
Σύνολο 95 100
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Διάγραμμα 4. Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε τη συνεργασία του/της διευθυντή/ντριας με τον καθένα 
από τους εκπαιδευτικούς ξεχωριστά;

1%
Λίγο αποτελεσµατική 14%

Αρκετά αποτελεσµατική

41%
Πολύ αποτελεσµατική

44%
Πάρα πολύ αποτελεσµατική

Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι το 44% (42 εκπαιδευτικοί) θεωρεί 
τη συνεργασία ανάμεσα στους ίδιους και στον διευθυντή τους πάρα πολύ αποτελε-
σματική, ενώ το 41% (39 εκπαιδευτικοί) τη θεωρεί πολύ αποτελεσματική. Το 14% 
(13 εκπαιδευτικοί) τη θεωρεί αρκετά αποτελεσματική, ενώ μόλις το 1% (1 εκπαι-
δευτικός) τη θεωρεί λίγο αποτελεσματική. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν 
θεωρεί αναποτελεσματική τη συνεργασία του με τον διευθυντή σχολικής μονάδας.

4. Συμπεράσματα

Από την υλοποίηση της παρούσας έρευνας προκύπτουν ορισμένα συμπεράσμα-
τα, τα οποία είναι τα εξής:
• Οι διευθυντές επικοινωνούν πολύ συχνά με το διδακτικό προσωπικό.
• Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θεωρεί ότι ο/η διευθυ-

ντής/ντριά τους διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες και μάλιστα σε αρκετά 
μεγάλο βαθμό.

• Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων.

• Tο μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε ότι η συνεργασία με τον/τη διευθυντή/ντριά 
τους είναι πάρα πολύ αποτελεσματική ή πολύ αποτελεσματική, ενώ κανείς 
δεν δήλωσε ότι είναι αναποτελεσματική.
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Συνοψίζοντας καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:
• Οι επικοινωνιακές δεξιότητες βασίζονται στην ακοή και παρατήρηση, στη 

συζήτηση – διάλογο, στην ξεκάθαρη έκφραση συναισθημάτων και σκέψεων, 
στην ανατροφοδότηση και στη συνεργασία. 

• Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή διαμορφώνουν ένα επικοινω-
νιακό επαγγελματικό προφίλ και μια επικοινωνιακή ευελιξία, συμβάλλοντας 
στη δημιουργία καλών επαγγελματικών-διαπροσωπικών σχέσεων και στην 
αποφυγή συγκρούσεων.

• Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή σχολικής μονάδας ταυτίζονται 
με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας, έννοιες 
που συνδέονται με τη συνεχώς αναπτυσσόμενη κοινωνία της γνώσης.
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Αντίληψη για τον έρωτα στην αρχαία  
ελληνική μυθιστορία, όπως προκύπτει  
από το έργο Λευκίππη και Κλειτοφών 

Βασιλική Μιχαλογιάννη
ΜEd, Εκπαιδευτικός ΠΕ Γρεβενών

1. Εισαγωγή 

Καθώς το ζήτημα της γένεσης και εξέλιξης του αρχαίου ελληνικού μυθιστορήματος 
βρίσκεται, τα τελευταία χρόνια, στο επίκεντρο του φιλολογικού ενδιαφέροντος, έχει 
διατυπωθεί πλήθος απόψεων, με την επικρατέστερη να αναγνωρίζει μια θεματική 
τυπολογία ως βάση πολυεπίπεδων διαφοροποιήσεων·1 την ίδια στιγμή, τα συστα-
τικά του είδους ανάγονται στις ερωτικές και ταξιδιωτικές αφηγήσεις2, μια σύντηξη 
συντελεσμένη μέσα από την υπερανεπτυγμένη ρητορική πρακτική της δεύτερης 
σοφιστικής.3 Κάθε ερωτική όμως ιστορία είθισται να εμπλουτίζεται με το στοιχείο 
της περιπέτειας, προς υποστήριξη και επέκταση του θεματικού πυρήνα4, ο οποίος, 
καταγόμενος από ερωτικούς τοπικούς μύθους της Μεγάλης Ελλάδας, ενισχύει τον 
ρόλο του γεωγραφικού χώρου όπου εξελίσσεται η μυθιστορηματική αφήγηση.5 Ακό-
μη περισσότερο, τα έργα αυτής της κατηγορίας, παρά την πρόδηλη ερωτική τους 
υπόθεση, αναγνωρίζονται ως κείμενα μυστικά και λατρευτικά κάποιας θεότητας·6 
εξάλλου, έχει επισημανθεί ο γενικότερος θρησκευτικός χαρακτήρας τους, αλλά και 

1. Γιατρομανωλάκης (1990: 39).
2. Στη θέση των ταξιδιωτικών ιστοριών, ο Rohde τοποθετεί την κλασική ιστοριογραφία, σε κατάστα-
ση όμως αποσύνθεσης, όσον αφορά την επιστημονική της χροιά.
3. Ed. Schwarz (1896: 43).
4. Bruno Lavagnini (1921: 28).
5. Γιατρομανωλάκης (1990: 40-43).
6. Ειδικότερα, το Λευκίππη και Κλειτοφών φέρεται να δοξολογεί την Ίσιδα, η οποία, με το αρχετυπικό 
σχήμα «έρωτας-χωρισμός-επανένωση», αναζητά τον νεκρό σύζυγό της Όσιρη, για να τον επαναφέ-
ρει στη ζωή, διαδικασία που συμβολίζει το επίπονο ταξίδι του ανθρώπου (όπως αυτό εκφράζεται με 
τη ζωή και τις περιπέτειές του) προς μια τελική σωτηρία (στο ίδιο).
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η ευσέβεια –και ηθικότητα– των κεντρικών ηρώων. Ευρύτερα, ως πολιτισμικό προϊ-
όν της ρευστής ελληνορωμαϊκής πραγματικότητας, «το μυθιστόρημα ιδώθηκε ως ο 
ελληνιστικός μύθος, εκφραστικός της μοναξιάς του ανθρώπου και ως αναζήτηση για 
ένωση με ένα άλλο ον, ανθρώπινο ή θεϊκό»·7 ωστόσο, το Λευκίππη και Κλειτοφών 
του Αχιλλέα Τάτιου ανατρέπει αυτή τη θεώρηση, προσδίδοντας στην ερωτική δρα-
στηριότητα μια αναπόσπαστη κοινωνική διάσταση.

2.  Οι διάφορες πτυχές του έρωτα  μέσα στο 
μυθιστόρημα της Λευκίππης

2.1.  Ο κεραυνοβόλος έρωτας, ως καταστροφικός έρωτας

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός –και αφετηρία– της όλης εξιστόρησης είναι η εξω-
τερίκευση, η δημοσιοποίηση –πράξη κοινωνικής προσέγγισης–, με λίγα λόγια, 
των ερωτικών δοκιμασιών του ήρωα, που, προοικονομούμενες ήδη από το θέμα 
της έκφρασης8, συνιστούν και το αφηγηματικό υλικό. Μέσα από αυτές, ο έρωτας 
παρουσιάζεται ως πρόξενος όλων των συμφορών των εμπλεκόμενων προσώπων 
–κοινός αρχαίος λογοτεχνικός τόπος–, αποτελώντας τη γενεσιουργό αιτία ποι-
κίλων σωματικών και ψυχικών παθημάτων, και πράξη μανική, που οδηγεί στην 
υπέρβαση ηθικών κανόνων και θεσμοθετημένων συμπεριφορικών ορίων. Έτσι, ο 
Κλειτοφών, κυριευμένος από ερωτική επιθυμία, παραβλέπει τον επικείμενο γάμο 
του με την Καλλιγόνη, η Λευκίππη είναι έτοιμη να θυσιάσει την παρθενία της, οι 
δυο τους εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους, ενώ ο Χαιρέας δεν διστάζει να χρη-
σιμοποιήσει ακόμη και επικίνδυνο μαγικό φίλτρο, προκειμένου να κατακτήσει το 
αντικείμενο του πόθου του·9 πρόκειται, αναμφίβολα, για ενέργειες που φαινομε-
νικά αποδυναμώνουν τους συλλογικούς δεσμούς και ανατρέπουν το κοινωνικό 
σκηνικό, προετοιμάζοντας, όμως, μια νέα δυναμική επανένταξη. 

Ουσιαστικά, ο έρωτας προβληματοποιείται και τίθεται στο μικροσκόπιο μιας στο-
χαστικής και φιλοσοφικής εξέτασης, όπου αφενός κυριαρχούν οι επανειλημμένες 
περιγραφές της ερωτικής παθολογίας, αλλά υποδεικνύοντας τη νομιμοποίηση του 
«απαγορευμένου» και επικίνδυνου συναισθήματος, και τη σωφρονιστική μύηση των 
δύο εραστών, απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλαυση των ηδονών· και, φυσικά, 
δεν νοείται σωφρονισμός χωρίς την επιμελή διαφύλαξη της παρθενίας μέχρι τον γάμο, 
μια κοινωνική επιταγή που επηρεάζει εξουσιαστικά την ερωτική συμπεριφορά. Βέβαια, 

7. Easterling-Knox (1999: 898).
8. Βλ. Reeves (2007: 87-101).
9. Βλ. Ιωσήφ (2014).
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έχει υποστηριχθεί πως ο Τάτιος διάκειται ειρωνικά απέναντι στην πρακτική αυτή, 
αφού, παρά τις συνεχείς δηλώσεις αγνότητας, τα δύο πρώτα βιβλία αποτελούν, στην 
ουσία, μια αρκετά αποτελεσματική απόπειρα αποπλάνησης της Λευκίππης από τον 
Κλειτοφώντα· όμως, αυτός ακριβώς ο αρχικά κατάφωρος και παράφορος ερωτισμός 
κρίνεται στοιχείο μάλλον αναγκαίο για την κατάδειξη της βαθμιαίας μεταστροφής των 
ερωτευμένων10, καθώς η κατ’ εξακολούθηση εμπλοκή σε περιπέτειες δρα κατασταλ-
τικά προς τις ορμές των παθών11 και ενισχύει τη συναισθηματική τους επικοινωνία.

2.2.  Η εγκράτεια και η παρθενία ως αποδεικτικά στοιχεία του έρωτα

Απ’ την άλλη, το ζήτημα της παρθενίας υπερτονίζεται12 και υπερπριμοδοτείται13, 
αφορώντας, πρώτιστα, τις γυναίκες και λειτουργώντας, με τον τρόπο αυτό, ως 
μια σύμβαση κοινωνικού και κανονιστικού χαρακτήρα, με σαφή έμφυλη διάστα-
ση· την αναγκαιότητά της, συνεπώς, ως άνδρας, υπεκφεύγει και ο Κλειτοφών, 
χωρίς όμως επιπτώσεις στην υπόληψή του ή τη σχέση με την αγαπημένη του, 
πράγμα που συνιστά κάποιου είδους ειρωνική υπονόμευση της εγκυρότητας του 
συγκεκριμένου ιδεολογήματος. Αναμενόμενα, η εξουσία των ανδρών αντιπρο-
σωπεύεται και από τη σωματική βία. Η απειλητική παρουσία του βιασμού είναι 
συχνή, ενώ επικρατεί έντονα το φαντασιακό του διπόλου παρθένας-πόρνης, με 
τη γυναίκα, σε κάθε περίπτωση, να διακατέχεται από έντονο ερωτικό πόθο, από 
τη διαχείριση του οποίου εξαρτάται η κοινωνική της εικόνα και ταυτότητα.14 
Άλλωστε, όχι τυχαία, όλα τα γεγονότα μεταφέρονται και φιλτράρονται από την 
ανδροκρατούμενη οπτική –και ακουστική– του ήρωα.15 Στο ίδιο πλαίσιο, το σεξ, 
η βία, τα όνειρα, οι μυθολογικές περιγραφές συνιστούν έκθεση της πατριαρχι-
κής καταδυνάστευσης και αντικατοπτρισμό της κυρίαρχης ανδρικής ιδεολογίας. 
Γεγονός, πάντως, είναι πως η κατεύθυνση της αγιογραφίας και η ιδέα της αμαρ-
τίας, με την έλευση του χριστιανισμού, επηρέασαν το μυθιστόρημα της εποχής, 
δίνοντας στην ιστορία της σεξουαλικότητας την τροπή ενός «νέου ερωτισμού» 

10. Η αλλαγή αυτή φαίνεται εντονότερη στη συμπεριφορά του ζωηρού νέου Καλλισθένη, του απα-
γωγέα της Καλλιγόνης. 
11. Σύμφωνα με τον Μπαχτίν (2014: 11-12), στη δεύτερη παραλλαγή του μυθιστορήματος δοκιμα-
σίας, υπό την επίδραση των πρωτοχριστιανικών βίων αγίων και μαρτύρων, η περιπέτεια συνδέεται 
με τον προβληματισμό και την ψυχολογία, αλλά δεν γίνονται διαμορφωτική εμπειρία, κι αυτό συνι-
στά το ουσιώδες τους χαρακτηριστικό. 
12. Στην επιστολή της προς τον Κλειτοφώντα, η Λευκίππη επισημαίνει πως είναι ακόμη παρθένα, 
σε μια προσπάθεια να συγκινήσει τον αποδέκτη (Ε18). 
13. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Θέρσανδρος συνδέει την παρθενία με την ελεύθερη γυναίκα, ενώ 
το αντίθετο με τη δούλη (Η11).
14. Haynes (2003: 60). 
15. Hagg (2010: 66). 
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πλησιέστερου στον σύγχρονο16, από την άποψη της πριμοδότησης του ετερόφυ-
λου έρωτα, με τεκνογονικό προσανατολισμό. 

Αλλά και ο παράδοξα υπερφυσικός τρόπος εξακρίβωσης της γυναικείας παρ-
θενίας επενδύεται με μια ειρωνική χροιά, καθώς, μάλιστα, διεξάγεται υπό την 
εποπτεία του θεού Πάνα, που, κατά παράδοση, θεωρείται ο κατεξοχήν ειδικός για 
τη ζωικότητα του σαρκικού έρωτα. Στο τέλος, εξαίρεται ιδιαίτερα –ενώπιον και 
του πατέρα της Λευκίππης– η αξιοθαύμαστη αντοχή της ηρωίδας να υπομείνει 
τόσους κινδύνους, παραμένοντας «ανέγγιχτη» ακόμη και ανάμεσα σε ληστές· σ’ 
αυτήν αποκλειστικά ανήκει το έπαθλο της αγνότητας, όπως παραδέχεται και ο 
ίδιος ο Κλειτοφών, υπαινισσόμενος τα δικά του ολισθήματα, που τον καθιστούν 
ηθικά ατελή (Η5.6 κ.ε.). Κατά τον Φουκώ, η παρθενία συνιστά μια αισθητικού 
χαρακτήρα στάση ζωής, που σχετίζεται με τη μέριμνα για τον εαυτό αλλά και με 
τη δόμηση των διαπροσωπικών σχέσεων17, όπως και η σεξουαλικότητα γενικότε-
ρα θεωρείται φορέας μηνυμάτων για την αυθεντική ταυτότητα του υποκειμένου. 

Εναρμονιζόμενοι, λοιπόν, με τα ιστορικοκοινωνικά ιδεώδη, οι δύο ερωτευμένοι, 
παρά την αρχική εμφανή σαρκική τους έλξη, βασισμένη στην εξωτερική ωραιό τητα18, 
αποδεικνύονται εγκρατείς στον έρωτα (Ε16.7, 23.7), με τρόπο αντάξιο της χριστιανι-
κής ηθικής19, παρόλο που ο σωφρονισμός τους επιβάλλεται έξωθεν και δεν φαίνεται 
απόλυτα συνειδητή επιλογή, αλλά αναγκαστική μάλλον προσαρμογή στις ραγδαία 
μεταβαλλόμενες συνθήκες· αυτό πάντως που αξιολογείται είναι το αποτέλεσμα, που 
δικαιώνει20 την όλη πορεία, με κριτήριο το θρησκευτικό αίσθημα, αναφαίρετο πλέον 
συστατικό της ελληνορωμαϊκής καθημερινότητας. Καθοριστικός, συγχρόνως, παρά-
γοντας εξέλιξης της πλοκής αναδεικνύεται η αστάθμητη μεταβλητή της τύχης, ως 
ανεξέλεγκτος και απρόβλεπτος συνδυασμός καταστάσεων και συμβάντων, με λανθά-
νοντα μεταφυσικό χαρακτήρα, η οποία, με τις παράδοξες ανατροπές που προκαλεί, 
ενισχύει το στοιχείο της παρωδίας. Η μη ολοκλήρωση για παράδειγμα της ερωτι-
κής σχέσης, παρά τις προσχεδιασμένες «μηχανές» του Κλειτοφώντος (Β4), όπως και 
πλήθος άλλων εμποδίων, οφείλεται σε απρόσμενες συγκυρίες21, που, αποβλέποντας 
στον σωφρονισμό, καταδεικνύουν πως η ερωτική απόλαυση δεν μπορεί να πραγμα-

16. Βλ. στο ίδιο.
17. Φουκώ (1992: 255).
18. Πάραυτα, ο Κλειτοφών νιώθει μια απροσδιόριστη έλξη για τη Λευκίππη, ακόμη κι όταν αυτή 
παρουσιάζεται ως δούλη, με αλλοιωμένη και κακοποιημένη εξωτερική εμφάνιση (Ε17).
19. Κατά τον Φουκώ (2008: 160), η ιδέα της σεξουαλικής αυτοσυγκράτησης είναι στωικής προέλευ-
σης και χρησιμοποιήθηκε από τον χριστιανισμό, στην προσπάθεια ενσωμάτωσής του στις κρατικές 
δομές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
20. Η ανάγκη για δικαίωση είναι έκδηλη και στον δικαστικό αγώνα, ο οποίος καταλήγει σε αποτί-
μηση της σεξουαλικής ηθικής των εμπλεκόμενων προσώπων.
21. Όταν, για πρώτη φορά, βρίσκονται μόνοι (Β10) –ύστερα από την προτροπή του Σατύρου–, ένα 
απρόβλεπτο γεγονός τούς αναστατώνει και ανακόπτει την τόλμη τους. Κορύφωση της αποτυχίας, 
αλλά και της ταραχής, αποτελεί το κωμικοτραγικό συμβάν στην κάμαρα της Λευκίππης, γεγονός, 
άλλωστε, που συνδέεται άμεσα με την αναχώρησή τους.
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τοποιηθεί εύκολα ούτε δόλια22, αλλά οφείλει να ακολουθήσει τις απαιτούμενες, για 
την ψυχολογική ωρίμανση των προσώπων, περιπετειώδεις δοκιμασίες. 

2.3.  Ο έρωτας μετουσιώνεται σε σωφροσύνη

Η παραπάνω διαδικασία μετουσίωσης του ερωτισμού σε σωφροσύνη, που ενερ-
γοποιείται μετά την αποτυχία της νυχτερινής συνάντησης των επίδοξων εραστών, 
γίνεται εμφανής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς την Αλεξάνδρεια, οπό-
τε, όχι μόνο δεν αναφέρεται κάποια ερωτική σκηνή μεταξύ τους, αλλά η κοπέλα 
απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια της ανδρικής συζήτησης σχετικά με τα προτερήματα 
και μειονεκτήματα του ομόφυλου και ετερόφυλου έρωτα.23 Στο τελευταίο, μάλι-
στα, στιγμιότυπο ερωτισμού, που συμβαίνει όταν οι δυο τους συνέρχονται από την 
πρώτη μεγάλη περιπέτεια του πλαστού θανάτου της Λευκίππης, αν και βρίσκονται 
εντελώς μόνοι (Δ1.2) και χωρίς κανένα εξωτερικό εμπόδιο, εκείνη ανθίσταται στην 
έντονα φιλήδονη διάθεση του αγαπημένου της και στα επιχειρήματα υπέρ των 
αφροδίσιων απολαύσεων, αφού έχει λάβει, στο όνειρό της, εντολή να διαφυλάξει 
την παρθενία της· η αυτόματη ενθύμηση ενός παρόμοιου βιώματος του Κλειτο-
φώντος, με εξίσου απαγορευτικό χαρακτήρα, όχι μόνο ανακόπτει κάθε περαιτέρω 
κίνηση, αλλά και αυξάνει την εσωτερική αναστάτωση. Για μια ακόμη φορά, άρα, 
το όνειρο λειτουργεί ως πυξίδα και γνώμονας μελλοντικής συμπεριφοράς, ανα-
πληρώνοντας το όποιο ηθικό έλλειμμα και διαμορφώνοντας την ατομική βούληση. 

Πάντως, η προσωρινή απώλεια σύνεσης, που πυροδοτεί τις πολλαπλές περιπέ-
τειες των πρωταγωνιστών, δεν συμβαίνει αυθόρμητα και αβασάνιστα, αλλά κατόπιν, 
συνειδητής αμφισβήτησης της ίδιας της έννοιας της σωφροσύνης. Όταν κιόλας, στην 
αρχή του έργου, ο ήρωας διστάζει να προσεγγίσει την αγαπημένη του, αυτοκατηγο-
ρείται ότι «ακαίρως σωφρονεί» (Α5.7), ενώ ανάλογος προβληματισμός εμφανίζεται 
και σε έναν μονόλογό του, λίγο αργότερα (Β5.2), κατά τη –φαινομενική– συνδιάλε-
ξή του με τον ίδιο τον θεό Έρωτα, που ψέγει τη σωφροσύνη ως αιτία κατασίγασης 
της ερωτικής φλόγας· μετά από αυτό, η όποια συστολή δείχνει, πράγματι, να εξα-
νεμίζεται, κάτι που εκδηλώνεται με την εισβολή στο δωμάτιο της Λευκίππης. Στην 
τελική όμως σκηνή, όπου ο Κλειτοφών ανακεφαλαιώνει τις περιπέτειές του, έχοντας 
κατανοήσει το λάθος του, τονίζει την ύψιστη σημασία της σωφροσύνης, αποδεικνύ-
οντας έτσι και επιδεικνύοντας, πλαγίως έστω, ότι η αρετή της ερωτικής εγκράτειας 
αποτελεί και δικό του (εκτός της Λευκίππης) εγκώμιο (Η5.6, πρβ. Η7.1 και Η14). 

22. Άλλωστε, τον επίπονο χαρακτήρα του πραγματικού έρωτα επικυρώνει και το όνειρο της Πάν-
θειας (Β23.5). 
23. Ο Hubbard (2009: 258) επισημαίνει, στο σημείο αυτό, την αποκρυστάλλωση και αντιπαράθεση 
διαφορετικών ισχυρισμών για το γένος και τη σεξουαλική προτίμηση, οι οποίοι έχουν μεταβιβαστεί 
μέσα από τον μακραίωνο λογοτεχνικό, φιλοσοφικό και καλλιτεχνικό λόγο. 
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Σύμφωνα με την Chew24, ο Τάτιος αντιμετωπίζει την ιδέα της σωφροσύνης 
μ’ έναν συνεχώς ειρωνικό τρόπο, ώστε ο ρομαντικός έρωτας να καταλήξει όχι 
κάποια εξιδανικευμένη έννοια, αλλά κάτι τετριμμένο και κωμικό, διάθεση που 
διαφαίνεται ήδη από την απεικόνιση του Δία ως ενός εξέχοντος παραδείγματος 
άφρονα ερωτευμένου. Απ’ την άλλη, οι σχετικές αναφορές είναι κάθε άλλο παρά 
πυκνές, ενώ, στο τέλος, ο Κλειτοφών προσπαθεί με σοφίσματα να αποκρύψει το 
«παραστράτημά» του με τη Μελίτη. Γενικά, οι ηθικοί φραγμοί των χαρακτήρων, 
όταν υπάρχουν, δεν απορρέουν από προσωπική πίστη στην αγνότητα, αλλά επι-
βάλλονται έξωθεν, φαινόμενο σύνηθες στον μυθιστορηματικό κόσμο· οι «ρωγμές» 
αυτές διαγράφουν μια αντίφαση μεταξύ του αξιακού κώδικα που οι χαρακτήρες 
επικυρώνουν με τον γάμο τους και εκείνου που στην πραγματικότητα εφαρμό-
ζουν.25 Οι άλλες παρωδιακές και κωμικές επιδράσεις σχετίζονται με τη σεξουα-
λικότητα, ως μετατόπιση της οποίας εκλαμβάνονται ακόμη και οι σκηνές βίας.26

2.4.  Έρωτας και γάμος στο μυθιστόρημα

Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα αναλογίας και αντίθεσης μεταξύ ερωτισμού και σωφροσύ-
νης, τυχαίου και συνειδητού, κινούνται και οι τρεις ένθετες ερωτικές «νουβέλες», του 
Κλεινία, του Μενέλαου και του Καλλισθένη με την Καλλιγόνη. Στις δύο πρώτες, οι 
ομόφυλοι (ολοκληρωμένοι) έρωτες, παρά τη συμπάθεια που προκαλούν, λόγω του 
συναισθηματικού τους υποβάθρου, και την απρόσκοπτη πορεία τους, απολήγουν σε 
τραγωδία, για την οποία, μάλιστα ευθύνεται ο ένας απ’ τους δύο εραστές.27 Αντίθε-
τα, η εξιστόρηση της ετερόφυλης σχέσης δείχνει πως ακόμη και οι αρνητικοί χαρα-
κτήρες μπορούν να μεταβληθούν και να αποβούν θετικοί, αν κατά τη διάρκεια των 
δυσκολιών ενεργήσουν με σύνεση. Γι’ αυτό, στη μεγέθυνση αυτών των περιπετειών 
σε σημείο γκροτέσκο28, διαπιστώνεται σκοπιμότητα ανάλογη με αυτή των τραγικών 
ηρώων που αγωνίζονται, μέσα σε εχθρικές συνθήκες, να αποδείξουν την ακεραιό-
τητά τους, με τη διαφορά ότι, στην προκειμένη περίπτωση, το αίσιο τέλος αποσοβεί 
την όποια τραγικότητα. Έτσι, προτάσσεται έμμεσα ο ετερόφυλος έρωτας, λόγω της 
συμμετρίας που τον διέπει, ως ικανός να προσφέρει μεγαλύτερης διάρκειας συναισθη-
ματική πληρότητα και ωριμότητα, σε συνδυασμό με την οικογενειακή και κοινωνική 
αποκατάσταση, και, ταυτόχρονα, ως βασική προϋπόθεση για έναν επιτυχή γάμο.29

24. Chew (2000: 61). 
25. Στο ίδιο, 68-69.
26. Στο ίδιο, 62-64. 
27. Είναι σχεδόν τραγικά ειρωνικό ότι ο εραστής σκοτώνεται εξαιτίας του αλόγου, του δώρου του 
αγαπημένου του, ή, ακόμη χειρότερα, από τον ίδιο τον αγαπημένο του, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού. 
28. Βλ. Miller (1998: 259). 
29. Konstan (1993: 88).
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Άλλωστε, η τελευταία παράμετρος επισημαίνεται ιδιαίτερα, παρά τις αρχικά 
κλονισμένες σχέσεις των δύο κεντρικών ηρώων με τους γονείς τους, εξαιτίας της 
παρεμβατικότητας των τελευταίων, και την προσωπική τους «επανάσταση», αφού, 
μετά την απόδρασή τους, αναλαμβάνουν οι ίδιοι να διατηρήσουν τις αρετές της 
οικογενειακής ζωής, επιδιώκοντας την αναγνώριση από την κοινότητα (Η14.2 
κ.ε.). Προς το τέλος, μάλιστα, εμφανίζονται, βοηθοί και σωτήρες, δύο ώριμα και 
σεβαστά πρόσωπα, ο ανώτατος ιερέας, που, ως θρησκευτικός εκπρόσωπος, επικρο-
τεί –μόνο– την ένωση των ετερόφυλων ζευγαριών, και ο πατέρας της Λευκίππης, 
για τον οποίο η μεγαλύτερη απόδειξη αρετής είναι η τήρηση της παρθενίας των 
ερωτευμένων (ακόμη και για τον αμαρτήσαντα Κλειτοφώντα). Αυτή, συνεπώς, 
είναι η τελική ώρα της ένωσής τους· ο γάμος δεν θεωρείται πλέον «άκαιρος» και 
«παράταιρος», αλλά ευλογία της Αφροδίτης ενώπιον των γονέων των ερωτευμέ-
νων, αποκτώντας έτσι ως θεσμός θετικό πρόσημο, ακόμη και με το πλήγμα που 
υφίσταται από τη μάλλον αποτυχημένη περίπτωση Μελίτης και Θέρσανδρου και 
τον αρνητισμό που εκφράζει ο Χαρικλής στο ενδεχόμενο ενός ετερόφυλου γάμου.30 

Εκτός από την οικογένεια και την κοινωνία, ψυχολογική πίεση ασκεί στους πρωτα-
γωνιστές και η οικία του Ιππία, προκαλώντας και τις ανάλογες αντιδράσεις εκ μέρους 
τους.31 Η ερωτική μετάφραση της διάταξης του χώρου υπονομεύει την κανονιστική 
εξουσία του πατέρα και την οικιακή τάξη, όπως και η επανεγγραφή των νοημάτων 
που ο οικοδεσπότης επιδιώκει να δώσει στο δείπνο υπονομεύει την εξουσία του τελευ-
ταίου. Η αρχιτεκτονική του γυναικείου χώρου εμφανίζει χαρακτηριστικά γυναικεί-
ας ανατομίας, με σεξουαλικές συνδηλώσεις32· καθώς οι κοινωνικές κατασκευές των 
φύλων δομούνται με βάση το δίπολο κεντρόφυγο-κεντρομόλο, γυναικείος θεωρείται 
ο πιο εσωτερικός χώρος του ελληνικού σπιτιού, τα ενδότερα, ο μυχός, τελικά όμως 
αποδεικνύεται όχι και τόσο οριοθετημένος, όσο προσπαθούν οι γονείς να τον κάνουν. 
Παράλληλα, αν και ο χώρος της περιπέτειας είναι σχετικά αποκοινωνικοποιημένος 
και η σεξουαλικότητα ελευθερώνεται από τους περιορισμούς της οικιακής αρχιτε-
κτονικής, το ζευγάρι δεν ξεφεύγει τελείως από τη νοητική δύναμη του οίκου, αφού 
η Λευκίππη κοιμάται στα ενδότερα του καραβιού. Σε ένα άλλο επίπεδο, η μετατόπι-
ση από την πόλιν στον οίκον, και η απομάκρυνση από την τελετουργική μύηση στο 
άστυ, με ταυτόχρονη έμφαση στο «εγώ», συνιστούν μια ισχυρή διαφοροποίηση του 
συγκεκριμένου έργου από την παράδοση των αρχαίων ελληνικών μυθιστορημάτων. 

Η λεπτή αυτή θεματική ειρωνεία που διατρέχει το κείμενο ευθύνεται και για τον 
χαρακτηρισμό του ως παρωδία, γνώρισμα που γεφυρώνει την επική απόσταση με 
την πραγματικότητα, μέσω της ρεαλιστικής προσέγγισης, και καταξιώνει τη ζωή, σε 
όλες της τις όψεις, ως μια κατάσταση ρευστότητας που υπερβαίνει κάθε ιεραρχία. Όλες 

30. Γιατρομανωλάκης (1990: 35-42).
31. Βλ. Whitmarsh (2010: 328).
32. Ακόμη και τα λουλούδια είθισται να συνδέονται με το γυναικείο σώμα και τη σεξουαλικότητα, 
ήδη από την πρώιμη αρχαιότητα. 
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όμως οι εντοπίσιμες συμβάσεις στο συγκεκριμένο έργο, καθώς και ορισμένες περι-
πτώσεις που θα χαρακτηρίζονταν ειρωνικές, πρέπει να ιδωθούν μέσα από το πρίσμα 
του έρωτα-ανταγωνιστή, που οφείλει να κερδίσει την αρετή και την ωριμότητά του με 
εξωτερικές και εσωτερικές περιπέτειες. Θα μπορούσαν, μάλιστα, και οι αλλεπάλληλοι 
«ψευδείς» θάνατοι33 της Λευκίππης να ερμηνευτούν υπό το πρίσμα της δοκιμασίας, 
τόσο αυτής της ίδιας όσο και του Κλειτοφώντος. Άλλωστε, στον περιπετειώδη χωρο-
χρόνο υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τη νόρμα σεξουαλικής συμπεριφοράς των 
πρωταγωνιστών, σε σχέση με αυτή που σκιαγραφείται στον βιογραφικό και, τελικά, 
η μεταξύ τους διάκριση ίσως συμβάλλει στην εξήγηση της διαφορετικής συμπεριφο-
ράς των ηρώων, με την προκύπτουσα κωμικοτραγικότητα να προσιδιάζει στο μπα-
χτινικό «σπουδογέλοιον».34 Επίσης, μια ακόμη παράπλευρη πτυχή της κοινωνικής 
διάστασης του έρωτα που παρωδείται είναι, εκτός από τη συγγενική και κοινωνική 
αναγνώριση, και η ομόφυλη –ανδρική– φιλία, καθώς ο βοηθός φίλος, ένας βασικός 
μυθιστορηματικός ρόλος, στο συγκεκριμένο έργο μοιάζει περισσότερο με τον πονηρό 
δούλο της Νέας Κωμωδίας·35 ταυτόχρονα, συνιστά ειρωνεία η ερωτική νουθέτηση και 
καθοδήγηση για την κατάκτηση μιας γυναίκας από έναν εραστή του ανδρικού φύλου. 

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Γιατρομανωλάκης, με το τέλος του έργου, δεν θριαμ-
βεύει τόσο ο ίδιος ο έρωτας όσο η ανθρώπινη κοινωνία, μέσα από τα προσωπικά 
αισθήματα του αρχετυπικού ζεύγους αρσενικού και θηλυκού.36 Απ’ την άλλη, στο 
κείμενο προβάλλεται το πρότυπο της ανδρικής φιλίας, κατά το οποίο ο ομόφυλος 
συγχρωτισμός παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα σε επίπεδο αμοι βαίας επικοινωνίας 
και αλληλεγγύης. Από αυτή την οπτική, η ρομαντική νουβέλα Λευκίππη και Κλει-
τοφών, αντί να είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που ενώνεται απέναντι στον κόσμο, 
προσφέρει ένα ισχυρό μοντέλο ομαδικής ταυτότητας βασισμένο στις αρχές της φιλίας 
και της ομοκοινωνικότητας, αφού σε όλο το έργο η ανθρώπινη εικόνα καθορίζεται 
έντονα από τις κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες δομούν το πλαίσιο δημιουργίας και 
εξέλιξης της συναισθηματικής σύνδεσης των δύο νέων. Με άλλα λόγια, αντί για 
έναν κόσμο στενά περιορισμένο μόνο σ’ αυτούς τους ίδιους, το δίκτυο των σχέσεων 
που περιβάλλει το ειδύλλιό τους εκτείνεται σε ένα πλασματικό υποκατάστατο ενός 
ακροατηρίου – ακόμη και της αναγνωστικής κοινότητας του μυθιστορήματος· έτσι, ο 
ερωτικός τους δεσμός αποτελεί, από κάθε άποψη, μια κοινωνικοποιημένη εμπειρία.37 

Ειδικότερα, η επιτυχία της ρομαντικής σχέσης φαίνεται να συνδέεται με μη 
ρομαντικές ομόφυλες σχέσεις, σε έναν κόσμο ανδρικής συνομιλίας, η οποία, ενώ 
είναι παρούσα και στα άλλα μυθιστορήματα, στο συγκεκριμένο έργο αφιερώνει 
έναν ιδιαίτερα μεγάλο χώρο και ενδιαφέρον, όχι μόνο στις ενέργειες και την πρα-

33. Πρόκειται για παρωδία του τεχνάσματος του Scheintod (βλ. Chew).
34. Μπαχτίν (2000: 169).
35. Στο ίδιο, 62.
36. Γιατρομανωλάκης, 147-48.
37. Michell, 43-44.
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κτική βοήθεια των φίλων του Κλειτοφώντος, αλλά επίσης στις συζητήσεις τους και 
την αίσθηση της κοινότητας, που προκύπτει από τη μετατροπή του προβλήματος 
του ενός σε πρόβλημα όλων. Για τον προσδιορισμό μιας κοινωνικής ομάδας είναι 
σημαντική η περιγραφή όσων ανήκουν εκτός αυτής· γι’ αυτό, εξίσου σημαντικοί 
με τους φίλους του πρωταγωνιστή είναι και οι, κατά περίσταση, εχθροί του, όσον 
αφορά πάντα τον στόχο της ένωσης με την αγαπημένη του. Σε αδρές γραμμές, 
προβάλλονται διαρκώς τα όρια μεταξύ εαυτού και άλλου, φίλου και εχθρού, αλλά 
οι διαφορές ανάμεσα στις κατηγορίες είναι λεπτές και, κάποιες φορές, διαπερατές, 
και προσδιορισμένες με όρους τόσο συμπεριφοράς και βαθμού κοινωνικοποίησης 
όσο και κοινωνικής θέσης ή γεωγραφικής καταγωγής.38 

3. Επίλογος

Το ότι το δίκτυο σημαντικών σχέσεων του Κλειτοφώντος δεν σταματά στον έρωτά 
του για τη Λευκίππη, υποδεικνύει πως το ρομάντζο αποτελεί ένα μόνο μέρος της 
ζωής του ως πολίτη. Έχει καταστεί ξεκάθαρο όχι μόνο πως έχει και πνευματική 
και κοινωνική ζωή εκτός της ερωτικής σχέσης, αλλά και πως είναι ανοιχτός σε 
ιδέες του έρωτα και του σεξ, πρόθυμος να «αγκαλιάσει» τις αντιθέσεις· σ’ αυτό το 
πλαίσιο, η μονογαμική ετεροφυλική σχέση είναι μόνο ένας από τους ποικίλους 
τύπους σεξουαλικής σχέσης στους οποίους ένας αστός νεαρός άνδρας μπορεί να 
εμπλακεί. Έτσι, ένα διπλό σύστημα σεξουαλικών αξιών εγγράφεται σταθερά στην 
πλοκή. Προκύπτει πως η ίδια η αγνότητα είναι μια αρετή σχετική για άτομα και 
καταστάσεις. Η σεξουαλική δυνατότητα είναι μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού 
δικτύου και η ελευθερία περιπλάνησης δεν περιορίζεται στην αγάπη και τον 
έρωτα. Κάθε συναίσθημα στο έργο διερευνάται από τουλάχιστον τρεις διαφορε-
τικές ερμηνευτικές. 

Καταληκτικά, η πολλαπλότητα των ανδρικών φωνών και τρόπων παρέχει ως 
επιστέγασμα στην ερωτική ιστορία μια σύνθετη ομαδική ταυτότητα, ικανή να περιέ-
χει πολλές εναλλακτικές κοινωνικές, σεξουαλικές και αφηγηματικές προτιμήσεις 
και να ενσωματώσει σχετικές συζητήσεις·39 ο πλουραλισμός40 αυτός συνδυάζεται 
με τον αναδυόμενο νέο τύπο ερωτισμού, που τροφοδοτεί όλες τις άλλες όψεις 
του βίου και τροφοδοτείται από αυτές, παράγοντας μια «χαρούμενη σχετικότη-
τα»41, στο πλαίσιο της οποίας η κάθε είδους διαφορετικότητα και απόκλιση δεν 
διαχωρίζει, αλλά ενώνει τον εαυτό με τους άλλους. Εξάλλου, η δημοσιοποίηση 

38. Στο ίδιο, 48-49.
39. Στο ίδιο, 67.
40. Whitmarsh-Thomson, 8-9.
41. Μπαχτίν (2000: 202).



TΕΥΧΟΣ 7  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.358

των ιδιωτικών εμπειριών μέσω της εξομολογητικής42 αφήγησης επικυρώνει τον 
κοινωνικό και πολιτικό, άρα σχετικό, χαρακτήρα της σεξουαλικότητας43, την ίδια 
στιγμή που η αποκάλυψη της αλήθειας, εκτός από προϊόν αυτο-δημιουργίας –σε 
αναλογία με την τέχνη– θεωρείται, όχι μόνο ατομική, αλλά και κοινωνική αρετή, 
όπως και η σωστή χρήση των σεξουαλικών δραστηριοτήτων.44
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Περίληψη

Οι μαθησιακές δυσκολίες ανάγνωσης και ορθογρα φίας, 
συχνά ιδωμένες υπό τον υπερώνυμο όρο Δυσλεξία, 
προσέλκυσαν το έντονο ενδιαφέρον των επιστημόνων 
για δεκαετίες. Το πρώιμο ενδιαφέρον της Ιατρικής και 
Νευρολογίας διαδέχθηκε η έρευνα στον χώρο της 
Ψυχολογίας, η οποία προέταξε τον κεντρικό ρόλο των 
ψυχομετρικών εργαλείων στη διαγνωστική διαδικα-
σία. Το όψιμο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από τον χώρο 
της Εκπαίδευσης, ο οποίος εισέφερε χρήσιμα στοιχεία 
σχολικής επίδοσης. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επιστημολογική δυσκολία 
οριοθέτησης της δυσλεξίας ως έννοιας και ως μαθησιακής συμπεριφοράς, αλλά και 
στις γνωστικές και εκπαιδευτικές παραμέτρους που ανέδειξε η ψυχοεκπαιδευτική 
έρευνα. Αναφέρονται στοιχεία επίδοσης προερχόμενα από τη διαγνωστική διαδικασία 
και αναδεικνύονται ζητήματα σχετικά με την ετερογένεια του δυσλεκτικού προφίλ και 
την ομοιογένεια στα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά εφήβων με δυσλεξία και εφήβων 
που φοιτούν στη Γενική Τάξη. Το τελευταίο ανάγει το θέμα της σχολικής επίδοσης σε 
ρυθμιστικό παράγοντα τόσο για τη διαφορική διάγνωση όσο και για την εκπόνηση 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε μαθητές Γενικής και Ειδικής Αγωγής. 

Λέξεις κλειδιά
Δυσλεξία, 
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διαστάσεις, 
εκπαιδευτική 
επίδοση
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Abstract

Learning difficulties in reading and spelling, often 
seen under the broad term Dyslexia, have been 
of great interest to scientists for decades. The 
early interest in Medicine and Neurology was 
followed by research in the field of Psychology, 
which promoted the central role of psychometric 
tools in the diagnostic process. The late interest 
was manifested in the field of Education, from 
which useful elements of school performance 
come. The focus is on the epistemological difficulty of defining dyslexia as a 
concept and as learning behavior but also on the cognitive and educational 
parameters highlighted by psychoeducational research. Performance data 
from the diagnostic process are reported and issues are raised regarding the 
heterogeneity of the dyslexic profile and homogeneity in the educational 
characteristics of adolescents with dyslexia and adolescents attending the 
General Class. The latter raises the issue of school performance to a regulatory 
factor both for differential diagnosis and for the preparation of educational 
interventions for General and Special Education students.

1. Το ζήτημα του ορισμού και των ορίων

Η μελέτη των Δυσκολιών Ανάγνωσης με ταυτόχρονα τυπικά ορθογραφικά λάθη, 
όπως αναστροφές, παραλείψεις, αντικαταστάσεις και κατοπτρική γραφή ξεκίνησε 
από τον Βρετανό οφθαλμολόγο P. Morgan (1896), ο οποίος όρισε αυτή τη διαταραχή 
ως «εγγενή τύφλωση λέξης», τη συνέδεσε με ελλείμματα στην οπτική μνήμη των 
λέξεων και την απέδωσε σε νευρολογικά αίτια, ανάλογα με αυτά που εμφανίζονται 
σε ασθενείς με «αλεξία», μετά από εγκεφαλική βλάβη. Ο Morgan παρατήρησε ότι 
τις παραπάνω δυσκολίες είχαν παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη, φυσιολογι-
κή όραση και ακοή και χωρίς ενδείξεις εγκεφαλικής βλάβης. Αρκετοί Αμερικα-
νοί ερευνητές έκτοτε (Hinshelwood, Orton) παρατήρησαν παρόμοια φαινόμενα, 
οδηγήθηκαν σε παρόμοια συμπεράσματα και, ανάλογα με τον προσδιορισμό της 
αιτιογένεσης, επινόησαν και διαφορετικούς όρους για να τα περιγράψουν. Έτσι, 
ο Αμερικανός ψυχίατρος και νευρολόγος S. Orton (1920) απέδωσε τα παραπάνω 
προβλήματα σε μια λειτουργική διαταραχή, που τη συνέδεσε με την αδυναμία 
επικράτησης του αριστερού ημισφαιρίου στους αριστερόχειρες ή στους αμφιδέ-
ξιους και την ονόμασε «στρεφοσυμβολία» (Τζουριάδου και Μπάρμπας, 2003).

Keywords
Dyslexia, 
psychometric 
dimensions, 
educational 
performance
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Εν τω μεταξύ, στη δεκαετία του 1900, ο Γάλλος Binet και ο συνεργάτης του 
Simon κατασκεύασαν το πρώτο τεστ νοημοσύνης. Όταν η κλίμακα εισήχθη στις 
ΗΠΑ, το ενδιαφέρον ήταν έντονο και το Πανεπιστήμιο του Stanford ανέλαβε την 
τυποποίηση του πρωτότυπου τεστ με δείγμα Αμερικανών συμμετεχόντων. Έτσι, το 
1916 δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά η Κλίμακα Νοημοσύνης Stanford-Binet και 
σύντομα αποτέλεσε το πρότυπο τεστ νοημοσύνης που χρησιμοποιήθηκε στις ΗΠΑ. 
Τώρα, οι ερευνητές είχαν τη νοητική «μεζούρα» που χρειάζονταν για να κάνουν 
πιο ασφαλείς μετρήσεις και συγκρίσεις μεταξύ νοητικής και χρονολογικής ηλικίας.

Την ίδια εποχή, στην επιστημονική κοινότητα των ΗΠΑ εισάγεται ο όρος «κώφω-
ση λέξης» (McCready, 1926, στο Τζουριάδου και Μπάρμπας, 2003), ίσως σε αντιδια-
στολή με τον όρο «τύφλωση λέξης», για να περιγράψει μια διαταραχή στην ομιλία 
και τον λόγο, με συμπτώματα ανάλογα με αυτά της «αφασίας»: πενιχρό λεξιλόγιο, 
αδυναμία κατανόησης και ανάμνησης του προφορικού λόγου. Η συστηματική διε-
ρεύνηση των διαταραχών του λόγου είχε αρχίσει βέβαια πιο πριν, το 1861, από τον 
Γάλλο χειρουργό και ανατόμο Broca, ο οποίος υποστήριξε ότι οι βλάβες στην οπί-
σθια περιοχή του μετωπιαίου λοβού του αριστερού ημισφαιρίου μπορεί να προκα-
λέσουν αδυναμία εκφοράς του λόγου (ομιλία αργή ή πλήρη αφωνία) και, συνεπώς, 
απώλεια ιδεών και μνήμης λέξεων, παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς μπορεί να αντι-
λαμβάνονται τις λέξεις. Ο ίδιος χρησιμοποίησε τους όρους «αλογία» και «αφημία», 
που αργότερα άλλοι μελετητές μετέτρεψαν σε «αφασία Broca». Το 1874, ο Γερμανός 
νευροπαθολόγος Wernicke περιέγραψε μια νέα διαταραχή της κατανόησης μάλλον 
παρά της εκφοράς του λόγου, μια αντιληπτική και όχι εκφραστική αδυναμία, την 
οποία απέδωσε σε βλάβη στο οπίσθιο τμήμα του κροταφικού λοβού. Οι ασθενείς του 
Wernicke παράγουν μια φυσιολογική – ευχερή σε ρυθμό και μουσικότητα ομιλία, 
ωστόσο αδυνατούν να αντιληφθούν τα γλωσσικά νοήματα και δεν έχουν συναίσθη-
ση της ανικανότητάς τους αυτής («αφασία Wernicke»). Eνώ οι ασθενείς του Broca 
καταλαβαίνουν, αλλά αδυνατούν να μιλήσουν, οι ασθενείς του Wernicke μιλούν, 
αλλά αδυνατούν να καταλάβουν τη γλώσσα. Στην περιοχή του Broca βρίσκονται οι 
κινητικές αναπαραστάσεις της γλώσσας, που χρειάζεται κανείς για να παράγει λόγο, 
ενώ η περιοχή του Wernicke είναι υπεύθυνη για τις ακουστικές αναπαραστάσεις και 
την κατανόηση του εισερχόμενου λεκτικού ερεθίσματος. Οι πληροφορίες μεταδίδο-
νται από την περιοχή Wernicke στην περιοχή Broca μέσω της τοξοειδούς δέσμης, 
μιας δέσμης νευρωνικών ινών που ενώνει τις δύο περιοχές.

Στην πορεία της έρευνας, κάποιοι μελετητές θεώρησαν τις δύο διαταραχές, της 
Ανάγνωσης-Ορθογραφίας, από τη μια και του Λόγου, από την άλλη, ως εκφάνσεις 
ενός προβλήματος με κοινή νευρολογική βάση, με τη Δυσκολία στην Ανάγνωση να 
αποτελεί την ελαφρότερη εκδήλωση και τη Διαταραχή στην Πρόσληψη και Έκφραση 
του Προφορικού Λόγου να αποτελεί τη σοβαρότερη εκδήλωση αυτού του προβλήμα-
τος (Dozier, 1953· Liberman & Shankweiler, 1978, στο Τζουριάδου και Μπάρμπας, 
2003). Επίσης, υπό το πρίσμα της φωνολογικής επεξεργασίας αυτή τη φορά, κάποιοι 
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μελετητές αντιμετώπισαν τις δύο διαταραχές ως ποιοτικά παρόμοιες και απορρέουσες 
από ένα φωνολογικό έλλειμμα (Kamhi & Catts, 1986· Tallal, 2003) ή επεσήμαναν 
την πρώιμη εκδήλωση της Διαταραχής του Λόγου (ήδη από την προσχολική ηλι-
κία) σε σχέση με τη Δυσλεξία, η οποία εμφανίζεται κατά τη σχολική ηλικία (Kamhi & 
Catts, 1986· Catts, 1989· Tallal et al., 1997, στο Ράλλη και Παληκαρά, 2013). Άλλοι 
μελετητές όμως (Goulandris et al., 2000· Snowling et al., 2000· Bishop & Snowling, 
2004· Nathan et al., 2004· Catts et al., 2005· Marshall & van der Lely, 2009) διέκρι-
ναν τα όρια ανάμεσα στη Δυσκολία Ανάγνωσης – Ορθογραφίας και στη Διαταραχή 
του Λόγου και μίλησαν για δύο ξεχωριστές γλωσσικές διαταραχές, ανεξάρτητα από 
τα φωνολογικά ελλείμματα (στο Ράλλη και Παληκαρά, 2013). Το σημείο σύγχυσης 
αποτελούν η, παρά τις διαφορές, κοινή συμπτωματολογία στον τομέα της φωνολογι-
κής επεξεργασίας, με επεκτάσεις στους τομείς της σύνταξης, της σημασιολογίας και 
της κατανόησης του προφορικού λόγου, ή και οι δυσκολίες στην ανάγνωση, όπως 
τις είδαμε πιο πάνω στην περίπτωση της «τύφλωσης λέξης» (Morgan) και στην περί-
πτωση της «στρεφοσυμβολίας» (Orton) (αναστροφές, παραλείψεις, συγχύσεις κ.λπ.). 

Αν και οι ερευνητές δεν κατέληξαν –και δεν έχουν καταλήξει μέχρι σήμερα– κατά 
τρόπο θετικό σε έναν αυστηρό ορισμό των Δυσκολιών Ανάγνωσης και Ορθογραφίας, 
αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι συμφώνησαν σε κάποιες συνθήκες που θα έπρε-
πε να ισχύουν ή να αποκλειστούν για να πληρούνται οι προϋποθέσεις, ώστε να δια-
γνωστεί η Ειδική Δυσκολία Ανάγνωσης και Ορθογραφίας. Οι συνθήκες αυτές ήταν:
• Η επίδοση στην ανάγνωση να είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη με 

βάση τη νοητική ηλικία του παιδιού και τα χρόνια φοίτησής του στο σχολείο 
(κριτήριο «ασυμφωνίας»/«discrepancy») (Αναστασίου, 2007-2008· Ράλλη και 
Παληκαρά, 2003).

• Να μην υπάρχει αισθητηριακή βλάβη στην όραση ή την ακοή, εγκεφαλική 
βλάβη ή ψυχιατρική πάθηση (κριτήρια «αποκλεισμού»/«exclusionary» criteria) 
(Αναστασίου, 2007-2008· Ράλλη και Παληκαρά, 2003).
Το 1968, η Διεθνής Ομοσπονδία Νευρολογίας (World Federation of Neurology) 

βασίστηκε στα παραπάνω κριτήρια της «ασυμφωνίας» και του «αποκλεισμού» και 
όρισε τη Δυσλεξία ή την Ειδική Δυσκολία Ανάγνωσης ως «αποτυχία κάποιων παι-
διών να αποκτήσουν τις σχολικές δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάγνωση, 
τη γραφή και την ορθογραφία, παρά τις νοητικές τους ικανότητες, την κατάλληλη 
σχολική εκπαίδευση και τη θετική κοινωνικο-πολιτιστική κατάσταση. Η ανωμαλία 
αυτή οφείλεται σε θεμελιακή υπολειτουργία μαθησιακών μηχανισμών σύμφυτης 
και, ως έναν βαθμό, απροσδιόριστης αιτιολογίας» (Πόρποδας, 1997). 

Όπως είναι αναμενόμενο, ο ορισμός αυτός έχει δεχθεί μέχρι σήμερα έντονη 
κριτική ως προς την επάρκειά του, αφού απλώς περιγράφει τα συμπτώματα μιας 
διαταραχής, που μάλιστα παρουσιάζει και ετερογένεια, χωρίς να προσδιορίζει την 
αιτία τους και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εις άτοπον απαγωγή, δηλαδή στον 
αποκλεισμό κάποιων συνθηκών. 
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2. Ψυχομετρικές προσεγγίσεις

Σταδιακά, η μελέτη της Δυσλεξίας πέρασε από τον κλάδο της Ιατρικής στον κλά-
δο της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Όταν έγινε αυτό το πέρα-
σμα, η Δυσλεξία απομακρύνθηκε και άλλο από έναν πιο θετικό προσδιορισμό της 
αιτιολογίας της σε βιολογική βάση, κέρδισε όμως στην ιχνηλάτηση των ειδικών 
και ουσιαστικών παραμέτρων που εμπλέκονται στις διαδικασίες απόκτησης της 
αναγνωστικής και ορθογραφικής δεξιότητας. Νέα ψυχομετρικά εργαλεία κατα-
σκευάστηκαν, τα οποία τεκμηρίωσαν το κριτήριο της «ασυμφωνίας» και ανέδει-
ξαν νέες πιο εξειδικευμένες μεταβλητές. 

Οι κλίμακες του David Wechsler (WAIS 1939, 1955, WAIS-R 1981 για ενή-
λικες και οι WISC 1949, WISC-R 1974, WISC-III 1991 για παιδιά), ιδιαίτερα το 
WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children), θεωρούνται παγκοσμίως 
κάποια από τα πιο αξιόπιστα και έγκυρα ψυχομετρικά εργαλεία αξιολόγησης των 
γνωστικών λειτουργιών παιδιών και ενηλίκων. 

Μία ανασκόπηση 30 μελετών ανέδειξε τις υποκλίμακες του WISC-R, στις οποίες 
τα παιδιά με δυσλεξία έχουν την καλύτερη και τη χειρότερη επίδοση (Sattler, 1982, 
στο Μόττη-Στεφανίδη, 1999). Στον πίνακα που ακολουθεί, η λίστα ξεκινά με τις υπο-
κλίμακες στις οποίες τα παιδιά έχουν την υψηλότερη επίδοση και τελειώνει με αυτές 
στις οποίες παρουσιάζουν τη χαμηλότερη επίδοση. 

Πίνακας. Υποκλίμακες του WISCR ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας (1: μικρότερο, 11: μεγαλύ
τερο) σε παιδιά με Δυσλεξία

1. Συμπλήρωση εικόνων

2. Σειροθέτηση εικόνων

3. Σχέδια με κύβους

4. Συναρμολόγηση αντικειμένων

5. Ομοιότητες

6. Κατανόηση

7. Λεξιλόγιο

8. Κωδικοποίηση

9. Μνήμη αριθμών

10. Αριθμητική

11. Πληροφορίες

Οι 4 πιο δύσκολες υποκλίμακες του WISC-R για τα παιδιά με δυσλεξία εμφα-
νίζονται να είναι η Αριθμητική, η Κωδικοποίηση, οι Πληροφορίες και η Μνήμη 
Αριθμών (Αrithmetic, Coding, Information, Digit Span). Οι 3 από τις 4 αυτές 
υποκλίμακες απαρτίζουν τον παράγοντα «Ελευθερία από Περίσπαση» (Αριθμη-
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τική, Μνήμη Αριθμών) και τον παράγοντα «Ικανότητα Σειροθέτησης» (Αριθμητι-
κή, Μνήμη Αριθμών, Κωδικοποίηση), που είχαν αναδείξει οι πολυπαραγοντικές 
αναλύσεις των Wechsler και Bannatyne, αντίστοιχα. Τι μετρούν όμως αυτές οι 
υποκλίμακες;

Η υποκλίμακα Αριθμητική μετρά:
• Συγκέντρωση.
• Ακουστική αντίληψη σύνθετων λεκτικών ερεθισμάτων.
• Ακουστική βραχύχρονη μνήμη και Ανάκληση πληροφοριών (Horn).
• Ικανότητα σειροθέτησης και σειροθετική επεξεργασία πληροφοριών («Ικανό-

τητα Σειροθέτησης» κατά Bannatyne).
• Μαθηματικές γνώσεις και εφαρμογή τους υπό την πίεση χρόνου («Επίκτητη 

Γνώση» κατά Bannatyne).
• Μακρόχρονη μνήμη.
• Ικανότητα μαθηματικών υπολογισμών (Διαλογιστική ικανότητα κατά Kaufman, 

1994 ή «Ρέουσα Νοημοσύνη» κατά Horn & Cattell).

Η υποκλίμακα Μνήμη Αριθμών μετρά:
• Συγκέντρωση.
• Ακουστική αντίληψη απλών λεκτικών ερεθισμάτων.
• Ακουστική βραχύχρονη μνήμη.
• Άμεση μηχανική ανάκληση πληροφοριών (ιδίως η ανάκληση των αριθμών 

σε αντίστροφη σειρά).
• Ικανότητα (ακουστικής) σειροθέτησης και σειροθετική επεξεργασία πληροφο-

ριών («Ικανότητα Σειροθέτησης» κατά Bannatyne).

Η υποκλίμακα Κωδικοποίηση (γεωμετρικών σχημάτων ή αριθμών με σύμβολα) μετρά:
• Οπτική αντίληψη.
• Οπτική βραχύχρονη μνήμη.
• Επειδή το παιδί βρίσκει έναν στρατηγικό τρόπο επεξεργασίας των πληροφο-

ριών, που θα του επιτρέψει να απομνημονεύσει τα οπτικά σύμβολα, η επίδοση 
σε αυτή την υποκλίμακα μετρά την ευελιξία της σκέψης του και τη νοητική 
του ικανότητα – Ταχύτητα γνωστικής επεξεργασίας.

• Επίσης, η ταχύτητα και η ακρίβεια γραφής με την οποία θα εργαστεί δείχνουν 
το επίπεδο της Ψυχοκινητικής του ταχύτητας.

• Οπτικοκινητικό συντονισμό και οπτικοκινητική ταχύτητα.
• Ικανότητα (οπτικής) σειροθέτησης (Bannatyne) (Μόττη-Στεφανίδη, 1999).

Συνολικά, οι παράγοντες «Ελευθερία από Περίσπαση» (Wechsler) και «Ικα-
νότητα Σειροθέτησης» (Bannatyne) μετρούν την αντιληπτική (ακουστική και 
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οπτική) ικανότητα του παιδιού, την ικανότητά του να χειρίζεται ερεθίσματα που 
απαιτούν σειροθετική επεξεργασία, να συγκρατεί στη βραχύχρονη μνήμη ακουστι-
κά ή οπτικά ερεθίσματα, να χειρίζεται άνετα τους αριθμούς και να συγκεντρώνει 
την προσοχή του. Να σημειωθεί, βέβαια, πως η επίδοση στις υποκλίμακες αυτές 
είναι ευάλωτη σε εξωγενείς παράγοντες, όπως το άγχος, και σε ΔΕΠ-Υ, γι’ αυτό 
απαιτείται ποιοτική ανάλυση και διαφοροδιάγνωση. 

Όσον αφορά το WISC-III, ο Kaufman (1994) υποστήριξε πως τα παιδιά με 
δυσλεξία θα έχουν δυσκολία και στην υποκλίμακα που προστέθηκε, τα Σύμβολα, 
η οποία μετρά ό,τι και η Κωδικοποίηση, εκτός από την οπτική σειροθέτηση και 
τη σειροθετική επεξεργασία πληροφοριών. Κωδικοποίηση και Σύμβολα συνιστούν 
τον παράγοντα «Ταχύτητα Επεξεργασίας», σύμφωνα με την πολυπαραγοντική 
ανάλυση του Wechsler. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη την αναλυτική προσέγγιση 
του Kaufman, οι δυσκολίες των παιδιών με δυσλεξία θα εστιάζονται στους παρά-
γοντες «Ελευθερία από Περίσπαση» (Αριθμητική, Μνήμη Αριθμών) και «Ταχύ-
τητα Επεξεργασίας» (Κωδικοποίηση, Σύμβολα). Οι υποκλίμακες του παράγοντα 
«Ικανότητα Σειροθέτησης» του Bannatyne εμπεριέχονται στους δύο παράγοντες 
που αναφέρθηκαν ακριβώς παραπάνω. 

Συνοπτικά, ο παράγοντας «Ταχύτητα Επεξεργασίας» μετρά τη γνωστική και 
ψυχοκινητική ταχύτητα, καθώς και τον οπτικοκινητικό συντονισμό για την επί-
λυση μη λεκτικών προβλημάτων. 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, μερικοί από τους παράγοντες που ενοχοποιούνται ως 
σημαντικοί για τα ελλείμματα που παρουσιάζουν παιδιά με δυσλεξία και άρα ως 
πιθανά εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες απόκτησης της αναγνωστικής και ορθο-
γραφικής δεξιότητας είναι: 
• Αντίληψη (ακουστική και οπτική).
• Μνήμη (ακουστική και οπτική, βραχύχρονη και μακρόχρονη.
• Ικανότητα άμεσης ανάκλησης πληροφοριών.
• Σειροθετική ικανότητα οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων.
• Ταχύτητα γνωστικής επεξεργασίας λεκτικών-αριθμητικών και μη λεκτικών-

οπτικών πληροφοριών.

Οι παραπάνω μεταβλητές επισημάνθηκαν και επισημαίνονται μέχρι σήμε-
ρα από πολλούς ερευνητές. Κατά καιρούς, η Δυσλεξία συνδέθηκε αιτιολογικά 
με χαμηλή επίδοση στον αυτοματισμό και την οπτικοκινητική δίοδο (Kavale 
& Forness, 1985, στο Τζουριάδου και Μπάρμπας, 2003), με διαταραχή στην 
οπτικοχωρική διαδικασία (Hermann, 1959· Bender, 1975, στο Τζουριάδου και 
Μπάρμπας, 2003), με προβλήματα στην οπτική διάκριση μορφής – πλαισίου 
και προβλήματα στην οπτική ανάλυση και σύνθεση, με συνέπειες στη σχέση 
μέρους – όλου (Birch, 1962), κ.ά. Σε πιο σύγχρονες μελέτες, οι Τζουριάδου και 
Μπάρμπας (2003) απομονώνουν 4 βασικές διαδικασίες που εμπλέκονται στη 
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Δυσλεξία: οπτική αντίληψη, διαισθητηριακή ολοκλήρωση, χρονική αλληλου-
χία/σειροθέτηση και γλωσσική λειτουργία. 

Ποια θα ήταν η σημασία μιας τέτοιας κατηγοριοποίησης των πιθανών εμπλε-
κόμενων παραγόντων στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες; Πρώτον, να αποτελέ-
σουν αντικείμενο για περαιτέρω έρευνα, στα πλαίσια όχι μόνο του ψυχολογικού 
αλλά και του βιολογικού μοντέλου και δεύτερον, να συνδεθούν με συγκεκριμέ-
νες εκδηλώσεις ελλειμματικής μαθησιακής συμπεριφοράς, ώστε να χαραχθούν 
από τον εκπαιδευτικό παρεμβάσεις βελτιστοποίησης της μαθησιακής ικανότητας 
του μαθητή. 

3. Εκπαιδευτικό προφίλ

Στον χώρο της έρευνας, της μελέτης και του διαλόγου για τις Μαθησιακές Δυσκο-
λίες προστέθηκαν σταδιακά η Παιδαγωγική επιστήμη και οι εκπαιδευτικοί με τα 
καθημερινά βιώματα και τις εκπαιδευτικές τους εμπειρίες. Όπως τα ψυχομετρικά 
χαρακτηριστικά ήρθαν να καλύψουν το επιστημολογικό κενό στον ορισμό της 
Δυσλεξίας, έτσι και τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των παιδιών με Δυσλεξία 
ήρθαν με τη σειρά τους να συμπληρώσουν το ψυχομετρικό προφίλ με στοιχεία 
επίδοσης, όπως αυτά προκύπτουν στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Σωρεία 
ερευνών-μελετών από επιστήμονες, αλλά και παρατηρήσεων από Εκπαιδευτι-
κούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής, που δουλεύουν με ή έχουν στις τάξεις τους 
μαθητές/τριες που ενδεχομένως να έχουν δυσλεξία, αναφέρουν συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά μαθησιακής επίδοσης, τα οποία ομαδοποιούνται στον τομέα της 
Ανάγνωσης και Κατανόησης του Γραπτού λόγου και στον τομέα της Ορθογρα-
φίας και Παραγωγής Γραπτού λόγου. 

Παρακάτω κατηγοριοποιούνται κάποια λάθη στους τομείς που προαναφέρ-
θηκαν. Τα λάθη αυτά είναι ενδεικτικά και σε καμιά περίπτωση δεν αναφέρονται 
αναλυτικά. Πραγματοποιήθηκαν από μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
κατά την αξιολόγησή τους σε Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υπο-
στήριξης (ΚΕΣΥ)1 και επιλέχθηκαν με κριτήριο τη διάγνωση (Ειδική Μαθησιακή 
Δυσκολία) και τη σχολική βαθμίδα (δευτεροβάθμια εκπαίδευση) στην οποία ανή-
καν τα παιδιά που τα πραγματοποίησαν. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται παρόμοια 
αλλά και επιπλέον λάθη, πολλά από τα οποία αφορούν μαθητές πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και τα οποία μπορεί να μην παρατηρούνται ή να εμφανίζονται σπα-
νιότερα σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1. Τις αξιολογήσεις πραγματοποίησε η συγγραφέας αυτού του άρθρου στη διάρκεια της υπηρεσίας 
της σε ΚΕΣΥ κατά το σχολικό έτος 2019-2020.
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Σε επίπεδο ανάγνωσης
α.  Αναγνωστική ευχέρεια:
• Από τις πληροφορίες του Κοινωνικού Ιστορικού προκύπτει ότι παιδιά που 

διαγιγνώσκονται με Δυσλεξία είχαν καθυστερήσει να μάθουν τον μηχανισμό 
της ανάγνωσης σε σχέση με τους συμμαθητές τους. 

• Εμφανίζουν αργή ταχύτητα ανάγνωσης ή η ανάγνωσή τους είναι διστακτική, 
διακοπτόμενη έως και συλλαβική ή επίπονη.

• Μπορεί να μην υπάρχει ροή στον λόγο τους, κομπιάζουν, χάνουν τη σειρά, 
επαναλαμβάνουν ή σταματούν δίχως λόγο.

• Έχουν μονότονο ρυθμό ανάγνωσης, καθώς παρουσιάζουν προβλήματα στον 
επιτονισμό (δεν διαβάζουν με «χρώμα», εκφραστικά) και στις παύσεις (δεν 
ακολουθούν σωστά τα σημεία στίξης).

• Μπορεί να δείχνουν με το δάχτυλο ή να κινούν το κεφάλι καθώς διαβάζουν, για 
να μη χάσουν το σημείο στο οποίο βρίσκονται (βλ. και Πολυχρόνη κ.ά., 2006).

• Διαβάζουν αργά ακόμη και κείμενα που έχουν ξαναδιαβάσει και σε κάθε επα-
νάληψη κάνουν νέα λάθη.

β.  Αναγνωστική ακρίβεια:
• Δυσκολεύονται να διαβάσουν πολυσύλλαβες ή ανοίκειες λέξεις. Για τον λόγο 

αυτό, κόβουν συλλαβές από τις λέξεις ή συμπτύσσουν λέξεις (π.χ. τερεβινθέ-
λαιο-τεβινέλο). 

• Κάνουν λάθη στα γραμματικά μορφήματα λέξεων με το ίδιο λεξικό μόρφημα 
(π.χ., εφαρμοστός-εφαρμόσιμος, πανεπιστημιακών-πανεπιστημιακός). Είναι 
αυτό που χαρακτηρίζει ο Seymour (1986) ως «παραγωγικά» (ή «σημασιολο-
γικά») λάθη.

• Παραλείπουν μικρές λέξεις, όπως αναφορικές αντωνυμίες ή επιρρήματα (όπως, 
όπου, κ.ο.κ.), συνδέσμους, προθέσεις, άρθρα, αδύνατους τύπους της προσωπι-
κής αντωνυμίας. 

• Παραλείπουν φθόγγους ή συλλαβές (επιδεινώσουν-επιδείνουν).
• Προσθέτουν φθόγγους (στοιχειωδών-στοιχειωδέων).
• Απλοποιούν συμφωνικά συμπλέγματα (διαστρωμάτωση-διαστωμάτωση, 

βδελυγμός-βδελυμός).
• Αντικαθιστούν φθόγγους –οπτικά ή ηχητικά παρόμοιους– στο εσωτερικό της 

λέξης: φ/θ, νδ/ντ (εκσφενδονίζω-εκσθεντονίζω), χ/ν (εγχειρίδιο-εγνειρίδιο).
• Προφέρουν λανθασμένα (αντικαθιστούν με άλλα) τα φωνήεντα (εγγειοβελτιω-

τικός-αγγειοβελτικός).
• Αντιστρέφουν φθόγγους (εθνική-ενθική).
• Προσδίδουν έννοια λέξης σε μη λέξεις (στερούνται-στρέπονται). Είναι αυτό 

που χαρακτηρίζει ο Seymour (1986) ως «λεξικοποίηση» («lexicality»).
• Παρατονίζουν λέξεις.
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Εννοείται πως οι παραπάνω δυσκολίες επηρεάζουν τον βαθμό κατανόησης 
του κειμένου που διαβάζουν. Επίσης, ο Τομαράς (2008) παρατηρεί πως, καθώς 
προχωράει η ανάγνωση, αυξάνονται τα λάθη, γιατί επέρχεται γρήγορα η κούραση. 
Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι αρκετές φορές τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν 
δυσκολίες στην κατανόηση και του προφορικού λόγου: μπορεί να παραλείπουν, 
να αποσιωπούν ή να παρανοούν στοιχεία κατά την αναδιήγησή τους ή να είναι 
ιδιαίτερα περιληπτικοί. Παράγοντες όπως η συγκέντρωση, η μνήμη αλλά και η 
συννοσηρότητα με προβλήματα λόγου ίσως να ερμηνεύουν αυτές τις δυσκολίες, 
που αξίζει να φωτιστούν περισσότερο από τη μελλοντική έρευνα. 

Στην ορθογραφία: 
• Αντικαθιστούν γράμματα που μοιάζουν οπτικά ή αντιστοιχούν σε φθόγγους 

που μοιάζουν ακουστικά: θ-φ (φανατισμός-θανατισμός), τ-θ (θέλουν-τέλουν).
• Αντικαθιστούν άηχα με ηχηρά φωνήματα: δ-θ (εκδήλωση-εκθηλοση), σ-ζ 

(διάβασμα-διαβασζα), τσ-τζ (τζάκι-τσάκη), γ-χ (αρχίζω-αργιζω). 
• Παραλείπουν γράμματα (διάρθρωση-διάθροση).
• Προσθέτουν γράμματα (αγκινάρα- αγγκινάρα). 
• Αντιστρέφουν γράμματα (έλεγχος-ελεχγος).
• Μπορεί να μη χρησιμοποιούν πάντα κεφαλαίο μετά από τελεία ή να βάζουν 

κεφαλαίο εκεί που δεν χρειάζεται.
• Ενώνουν τις μικρές λέξεις των ονοματικών συνόλων (ο δικός μου-οδικοσμου).
• Δεν χρησιμοποιούν όλα τα σημεία στίξης, συνήθως περιορίζονται στην τελεία.
• Παρουσιάζουν διαφορετική ορθογραφία της ίδιας λέξης (βλ. και Τομαράς, 2008).
• Πολύ συχνά δεν τονίζουν καθόλου ή μπορεί να παρατονίζουν (βλ. και Πολυ-

χρόνη, 2006). 
• Μπορεί να εμφανίζουν δυσκολίες και στο κομμάτι της αντιγραφής.
• Κάνουν πολλά και πολλαπλά ορθογραφικά λάθη:

	στην καταληκτική ορθογραφία ονομάτων και ρημάτων (πολίτεις, περη-
φρονησι, η τοιχοι, προή, εύχωμαι, μαθένο),
	στις παραγωγικές καταλήξεις (αρχηκά),
	στα γραμματικά μορφήματα του θέματος, όπως συνηθισμένες εξαιρέσεις 
(αθριζω, δανίζω), κατηγορίες ρημάτων ή ονομάτων με μορφολογικά χαρα-
κτηριστικά που καθορίζονται από διδαγμένους κανόνες (π.χ. διπλονω, συμπε-
ρένω, διευθήνο, φανατησμος), 
	στην ετυμολογική ορθογραφία (καταλυψη, εληψη, συνέσθιμα, σημαθειτής), 
	στην ιστορική ορθογραφία (χόρος, πέρνω),
	χρησιμοποιούν φωνητική γραφή – γράφουν τη λέξη όπως την ακούν 
(έλενχος αντί έλεγχος, εξτρατια αντί εκστρατεία, εφλεκτος αντί εύφλεκτος).

• Παρουσιάζουν αδυναμία στο κομμάτι της αυτοδιόρθωσης. 
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Επιπλέον, έχουν δυσκολίες στον σχεδιασμό και το γράψιμο μιας έκθεσης: η 
έκταση του κειμένου τους μπορεί να είναι οριακή, το λεξιλόγιο περιορισμένο, με 
αδυναμίες στη συνοχή και τη συνεκτικότητα (χρήση συνδετικών λέξεων) και στη 
γραμματική. Παρουσιάζουν αδυναμίες στη σύνθετη και «περίτεχνη» σύνταξη, 
όπως διαδοχική υπόταξη, χρήση πλάγιου λόγου, μετατροπή ενεργητικής σύντα-
ξης σε παθητική και αντιστρόφως. 

Σχετικά με τον συμβατικό τρόπο γραφής, μπορεί να παρουσιάσουν τα παρακάτω:
• Ακαλαίσθητη έως και δυσανάγνωστη γραφή.
• Γράμματα μεγαλύτερα ή –συνήθως– μικρότερα από τα αναμενόμενα.
• Προβλήματα στη συνοχή και την αυτονομία των λέξεων.
• Εικόνα γραπτού με πολλές διαγραφές (μουντζούρες) και έντονο το στοιχείο 

της ακαταστασίας.
• Αποκλίσεις από την πλήρη ευθυγράμμιση ή από τη σωστή τήρηση των περι-

θωρίων.

4. Συμπεράσματα και προοπτικές για μελλοντική 
έρευνα

Είναι ανάγκη να επισημανθεί ότι τα παραπάνω λάθη και συγκεκριμένα αυτά που 
αναφέρονται στις δυσκολίες στη γραπτή έκφραση και σε ορισμένα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά των λέξεων, όπως τα γραμματικά μορφήματα (πλην των καταλή-
ξεων) και το λεξικό μόρφημα του θέματος που ανάγεται στην ετυμολογία, απα-
ντώνται σε μια μεγάλη μερίδα του μαθητικού πληθυσμού, μικρό μέρος μόνο της 
οποίας διαγιγνώσκεται με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Αυτό είναι ανάγκη να 
λαμβάνεται υπόψη και μόνο ο συνδυασμός με άλλα εκπαιδευτικά ελλείμματα (π.χ. 
φωνολογικά ελλείμματα, σοβαρές αδυναμίες στην κατανόηση του γραπτού ή και του 
προφορικού λόγου, δυσκολίες στην επαρκή –από ποσοτική και ποιοτική άποψη – 
σύνταξη ενός κειμένου κ.λπ.), καθώς και με ψυχομετρικά γνωρίσματα και στοιχεία 
του κοινωνικού ιστορικού, στα πλαίσια της διαφοροδιάγνωσης, μπορεί να οδηγή-
σει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Επιπλέον, η ετερογένεια που παρουσιάζουν τα 
παιδιά με ίδια μαθησιακή δυσκολία περιπλέκει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία 
της διάγνωσης και απαιτεί συνεχή ανατροφοδότηση του ψυχολογικού και εκπαι-
δευτικού προφίλ τους. Τέλος, η δυσκολία να οριοθετηθεί η διάγνωση αυξάνεται 
από το γεγονός ότι πολλά στοιχεία του εκπαιδευτικού προφίλ που έχουν τα παιδιά 
με Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία συναντώνται και σε παιδιά με άλλες Μαθησιακές 
Δυσκολίες, όπως σε παιδιά με προβλήματα Λόγου, με Διάσπαση Ελλειμματικής 
Προσοχής (Υπερκινητικότητα), με στοιχεία Αυτισμού Υψηλής Λειτουργικότητας ή 
ακόμα και με νοητικό δυναμικό που κυμαίνεται σε χαμηλά φυσιολογικά επίπεδα. 
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Οι προκλήσεις για τη μελλοντική έρευνα είναι πολλές και επιβάλλουν, εκτός από 
τη διεπιστημονικότητα των φορέων, και την εμπλοκή των Εκπαιδευτικών Γενικής 
Αγωγής, οι οποίοι, πέραν της εμπειρίας τους, μπορούν να εισφέρουν στην έρευνα 
εκπαιδευτικά στοιχεία επίδοσης του μέσου μαθητικού πληθυσμού, όπως αυτός έχει 
διαμορφωθεί στις μέρες μας. Τέτοια συγκριτικά στοιχεία είναι απαραίτητα τόσο για 
τη διαδικασία εκτίμησης και εξαγωγής συμπερασμάτων όσο και για την επικαιρο-
ποίηση των τυπικών και κυρίως των άτυπων τεστ αξιολόγησης. 
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