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Το επιστημονικό περιοδικό Σύγχρονη Κοινωνία Εκπαίδευση και Ψυχική 
Υγεία (ΣΚΕΨΥ) συνεχίζει, παρά τις αντιξοότητες της πανδημίας και της 
οικονομικής κρίσης, να δίνει δυναμικό παρόν στα εκπαιδευτικά, ψυχολο-
γικά και κοινωνικά δρώμενα της χώρας, παρέχοντας βήμα έκφρασης και 
προβληματισμού σε δεκάδες καταξιωμένους και νέους επιστήμονες και 
διασφαλίζοντας ότι τα άρθρα του θα μοιραστούν δωρεάν σε δεκάδες 
χιλιάδες αναγνώστες. 

Τα σχόλια που λαμβάνονται είναι διθυραμβικά, όχι μόνο επειδή στην 
Ελλάδα οι εκδοτικές ευκαιρίες έχουν λιγοστέψει, αλλά γιατί τολμάμε να 
αποδεχόμαστε για κρίση άρθρα σε γνωστικούς τομείς, που σπάνια έχουν 
την ευκαιρία να δοκιμαστούν, μέσω τυφλής κρίσης, στην επιστημονική 
κονίστρα. 

Το Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ εκδίδεται και σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή σε έναν 
από τους παλαιότερους εκδοτικούς οίκους της Ελλάδας, τις Εκδόσεις  
Ι. Σιδέρης, συνεργασία που εγγυάται το κύρος και την ποιότητα της έκ-
δοσης. 

Στα άμεσα σχέδια είναι η παρουσίαση θεματικών τόμων σε καινοτό-
μους τομείς του ευρύτερου συμβουλευτικού και εκπαιδευτικού  επιστημο-
νικού πεδίου, όπως η προπονητική ζωής, η θετική ψυχολογία, η σχεδιαστι-
κή σκέψη, η μουσειακή εκπαίδευση και το θέατρο. 

Ο διευθυντής του περιοδικού 

Ευστράτιος Παπάνης

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

https://skepsy.edu.gr/
https://bit.ly/3pfMcUN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Καμιά κοινωνική έρευνα, που δε λαμβάνει τρία στοιχεία δεν μπορεί να 
διεκδικεί υψηλά επίπεδα εγκυρότητας. Αυτά αφορούν το αίτημα για δι-
επιστημονικότητα, για διαπολιτισμικότητα και για διαχρονικότητα, τα τρία 
Δ, όπως τα ονομάζω. Διεπιστημονικότητα γιατί τα πορίσματα κάθε με-
μονωμένης επιστήμης δεν είναι παρά κατευθυνόμενες στρεβλώσεις της 
αλήθειας, αν δεν λάβουν υπόψη τις μελέτες και μεθοδολογίες άλλων 
γνωστικών τομέων. Διαπολιτισμικότητα επειδή ο παγκόσμιος πληθυσμός 
δεν αποτελείται από κατοίκους του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού, δη-
μογραφικά το αντίθετο μάλιστα, και γι αυτό η οικουμενικότητα είναι το 
στοίχημα του μέλλοντος. Και διαχρονικότητα επειδή κανένα κοινωνικό 
ή ψυχολογικό φαινόμενο δεν προκύπτει συγχρονικά, αλλά οι ρίζες του 
και οι συνέπειες εκτείνονται σε όλη την κλίμακα του χρόνου. Κατά όμοιο 
τρόπο κανείς ψυχίατρος ή ψυχολόγος δεν μπορεί να κάνει σοβαρή διά-
γνωση, αν δεν συγκεράσει τις τοποθετήσεις όλων των επιστημόνων που 
ασχολούνται με την ψυχική και κοινωνική υγεία, κοινωνικών λειτουργών, 
κοινωνιολόγων, εκπαιδευτικών κ.λπ.

ΤΑ ΤΡΙΑ Δ  
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ευστράτιος Παπάνης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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Περίληψη 
H ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης εξαρτάται από την αποδοτικό-
τητα του ανθρώπινου δυναμικού της, οι δεξιότητες του οποίου διαφο-
ροποιούν την επίδοσή τους στην εργασία. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες, 
δεξιότητες εκτέλεσης καθηκόντων, επαγγελματική υπευθυνότητα, δια-
χείριση συγκρούσεων, διαχείριση χρόνου, δημιουργικότητα και καινοτο-
μία, παρακίνηση, ψηφιακές δεξιότητες, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, 
λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων και κριτική σκέψη, αναφέρονται 
ως «ήπιες δεξιότητες» (softskills) και συμβάλλουν στην παροχή ποιοτικού 
εκπαιδευτικού έργου.

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 150 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και η διερεύνηση του επιπέδου των ήπιων δεξιοτήτων τους 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου αυτό-αναφοράς βασι-
σμένο στο MOSSA (The Model Of Soft Skills Assessment).

Από την έρευνα φάνηκε ότι οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών στις ήπιες 
δεξιότητες είναι μέτριες και συνακόλουθα τεκμαίρεται η ανάγκη βελτίω-
σης αυτών, με απώτερο σκοπό πάντοτε την παροχή μιας ποιοτικότερης 
εκπαίδευσης.

Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΙΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Λέξεις κλειδιά: 

εκπαιδευτικοί,  
ήπιες δεξιότητες,  
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαρία Γρουνά
Med

Βασιλεία Καλαμιδιώτου
Med 

Μαρία Παπαδανιήλ
Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου

PhD, Μed, Msc, 
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SOFT SKILLS ACQUISITION BY TEACHERS 
IN PRIMARY EDUCATION INSTITUTIONS:  
A PRELIMINARY INVESTIGATION 

Quality improvement in education depends on the efficiency of teachers, 
whose competences distinguish their working performance. Communi-
cation skills, service skills, professional responsibility, conflict manage-
ment, time management, creativity and innovation, motivation, digital 
skills, adaptability and flexibility, decision-making, problem solving and 
critical and structured thinking are referred to as soft skills, contributing 
to the provision of high quality educational work.

In total 150 teachers serving in primary 
school units participated, whose soft skills level 
valued and ranked through a self-report ques-
tionnaire based on MOSSA (The Model of Soft 
Skills Assessment).

Resultsindicate that teachers’ soft skills lev-
els were mediocre. Consequently,improvement 
presumed necessary, with the ultimate goal of 
guaranteeing optimum educational quality.

Εισαγωγή 
Οι ραγδαίες, ταχείες και απρόσμενες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων 
ετών στην εκπαίδευση, εξαιτίας των πολιτικών, κοινωνικών και οικονο-
μικών αλλαγών που έλαβαν χώρα στο σύνολο της κοινωνίας, δυσχέ-
ραναν τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς, 
που κλήθηκαν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα (Pettigrew, 
Woodman & Cameron, 2001). Οι αλλαγές αυτές, αισθητές και στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση, επιβάλουν μια περαιτέρω έρευνα επί του θέματος, 
καθώς η πρωτοβάθμια, από κοινού με την προσχολική εκπαίδευση, ανα-
γνωρίζονται ως η σημαντικότερη περίοδος σωματικής και ψυχολογικής 
ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού (Tudorica &Timpau, 2015). Οι 
εμπειρίες της περιόδου αυτής, έχουν διαρκή αντίκτυπο στα ακαδημαϊκά 
επιτεύγματα, στην κοινωνική ανάπτυξη και στις συμπεριφορικές δεξιότη-
τες του παιδιού (LaParo, Pianta & Stuhlman, 2004).

Η σύγχρονη κοινωνία φαίνεται πως αξιολογεί την απόδοση εκπαιδευ-
τικών και σχολείων με την αρωγή τυποποιημένων τεστ, που ωστόσο δια-
θέτουν αμφιλεγόμενα κριτήρια (Heckman & Kautz, 2012). Οι δοκιμασίες 
αυτές αποτιμούν τις «σκληρές δεξιότητες», όπως είναι η εμπειρία και οι 
γνώσεις που απαιτούνται για μια εργασία (Robles, 2012). Δεν αποτυπώ-
νουν ωστόσο επαρκώς τις λεγόμενες «ήπιες δεξιότητες», όπως είναι τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, οι στόχοι, τα κίνητρα, οι αρχές, οι 

Key words: 

teachers, soft skills,  
primary education
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Η ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗΣ

αξίες και οι προτιμήσεις, που προβλέπουν και παράγουν την επαγγελμα-
τική αριστεία (Crosbie, 2005, Heckman et al., 2013, Robles, 2012). Η έρευ-
να της Δημητρίου (2020) μάλιστα αναφορικά με τις ήπιες δεξιότητες, 
υποστήριξε τη θεώρησή τους, ως τη βάση όλων των τεχνικών γνώσεων 
και των δεξιοτήτων που χρειάζεται να κατέχει ένας επαγγελματίας.

Αντιθετικά με τις ανωτέρω παραδοχές, η πλειοψηφία των ερευνών 
που έχουν διενεργηθεί, περιορίζονται στη χρήση άτυπων κριτηρίων αξιο-
λόγησης και στην παραγωγή καταλόγων απαραίτητων ήπιων δεξιοτήτων 
για τους εκπαιδευτικούς και τα ηγετικά στελέχη (Heckman & Kautz, 2012, 
Somprachetal, 2014, Ngang & Chan, 2015). Σήμερα όμως, κρίνεται βαρύ-
νουσας σημασίας η ύπαρξη τυπικών εργαλείων ανίχνευσης και αναγνώ-
ρισης των ήπιων δεξιοτήτων, δεδομένου ότι βιβλιογραφικά εντοπίζονται, 
μετρώνται και διαφοροποιούνται (Ko, Henry & Kao, 2011). Συνεπώς, το 
παρόν άρθρο αποπειράται να ανιχνεύσει τις ατομικές, διαπροσωπικές και 
ομαδικές δεξιότητες που διαθέτουν οι σημερινοί εν ενεργεία εκπαιδευ-
τικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με δεδομένο και το υφιστάμενο 
ερευνητικό κενό, αλλά και τις σύγχρονες απαιτήσεις για αριστεία των εκ-
παιδευτικών, με γνώμονα την γενικότερη απαίτηση για την παροχή μιας 
ποιοτικότερης εκπαίδευσης.

Κυρίως μέρος 
Η διδασκαλία στο δημοτικό είναι μια διαδικασία μεταβίβασης δεξιοτή-
των, στάσεων, αξιών και αρχών, που με τη σειρά τους θα προκαλέσουν 
αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών. Σύμφωνα με τον Cohen (1981), 
η διδασκαλία που μπορεί να ωφελήσει και να ενθαρρύνει επιτυχώς τους 
μαθητές να είναι μαθησιακά αποτελεσματικοί, ορίζεται ως ποιοτική διδα-
σκαλία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί που 
απαρτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι σε θέση να εργαστούν κα-
θημερινά υπό δύσκολες συνθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν προκλήσεις 
όπως είναι τα προβλήματα των μαθητών, η προετοιμασία και η εφαρμο-
γή του μαθήματος, οι απαιτήσεις των γονέων κ.ά. (Brewster & Railsback, 
2001). Αυτές οι προκλήσεις μπορούν να ξεπεραστούν ευκολότερα από 
τους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν εκτός από τις σκληρές δεξιότητες, 
ισχυρές ήπιες δεξιότητες.

Σύμφωνα με τον Hattie (2003), οι αποτελεσματικοί και «ποιοτικοί» 
εκπαιδευτικοί επηρεάζουν τα ενδιαφέροντα και τα επιτεύγματα των μα-
θητών τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια συνάφεια και μια σχέ-
ση εξάρτησης, μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί 
και της ποιότητας της διδασκαλίας τους. Η δημιουργούμενη αυτή σχέση, 
πρέπει να αποτελέσει πεδίο διερεύνησης, όντας ένα πολύ σημαντικό και 
ενδιαφέρον θέμα (Ngang & Chan, 2015).

Σε μια πιο στερεοτυπική θέαση του φαινομένου, στην μελέτη των 
Tang και συνεργατών (2015α), αναφέρεται ότι η απουσία επαγγελματι-
κής αριστείας των εκπαιδευτικών σχετίζεται με την ανεπάρκεια απόκτη-
σης ήπιων δεξιοτήτων από μέρους τους, κατά τη διάρκεια της φοίτησής 
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τους στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην ίδια αυτή έρευνα, 
αναφορικά με τα ποιοτικά αποτελέσματά της, υποστηρίχθηκε πως στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι ήπιες δεξιότητες αναγνωρίστηκαν ως απα-
ραίτητες, στα καθημερινά εργασιακά καθήκοντα των εκπαιδευτικών. Ο 
κατάλογος περιελάβανε δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η κριτική σκέψη, 
η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία, η διαχείριση πληροφοριών, 
η επαγγελματική ηθική και οι ηγετικές δεξιότητες. Σε άλλη έρευνα των 
ίδιων ερευνητών (Tang et al., 2015b), αναδείχθηκε η σχέση μεταξύ ηπίων 
δεξιοτήτων και αριστείας στη διδασκαλία, συμπληρωματικά με τις σκλη-
ρές δεξιότητες. Σε μια βαθύτερη σύγκριση των ποιοτικών δεδομένων της 
αξιολόγησης, σε συνδυασμό με τα ποσοτικά αποτελέσματα της αυτοαξι-
ολόγησης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω τρι-
γωνοποίησης, διαπιστώθηκε η τάση των αξιολογητών να επιβραβεύουν 
σε μεγαλύτερο βαθμό τον συνδυασμό ήπιων και σκληρών δεξιοτήτων, 
παρά τις ήπιες ή σκληρές δεξιότητες μεμονωμένα. Η έρευνα των Tang και 
συνεργατών (2015a), αναφορικά με τις «ήπιες δεξιότητες» στο σύλλογο 
διδασκόντων τριών δημοτικών σχολείων, έδειξε ότι οι δάσκαλοι που δι-
έθεταν δεξιότητες ομαδικής εργασίας, επικοινωνιακές και ηγετικές δεξι-
ότητες αλλά και δεξιότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, 
συγκαταλέγονταν μεταξύ των εκπαιδευτικών που θεωρούνταν «άριστοι» 
από τους συναδέλφους τους.

Ακολούθως, η εμπειρική έρευνα του Συμεωνίδη (2016), υποστήριξε ότι 
σε γενικές γραμμές τα άτυπα ή μη μετρήσιμα προσόντα διαδραματίζουν 
σπουδαιότερο ρόλο από τα τυπικά, στο πεδίο της αποτελεσματικότερης 
άσκησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων στελεχών των σχολικών 
μονάδων. Η ίδια έρευνα, κατέδειξε και ότι το σύστημα επιλογής στελεχών 
που λαμβάνει υπόψη σε μεγαλύτερο βαθμό τα άτυπα ή μη μετρήσιμα προ-
σόντα, είναι εγκυρότερο για τα ελληνικά δεδομένα. Οι δε εκπαιδευτικοί, 
θεωρούν την ευσυνειδησία ενός στελέχους της εκπαίδευσης ως το σημα-
ντικότερο χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτει, με τη δεύτερη θέση να 
καταλαμβάνεται από την δικαιοσύνη, ακολουθώντας κατά σειρά, η ικανό-
τητα συνεργασίας, οι οργανωτικές ικανότητες ο επαγγελματισμός, η αντι-
κειμενικότητα, η αμεροληψία, η εργατικότητα, η ικανότητα διαμόρφωσης 
θετικού κλίματος κ.α. (Συμεωνίδης, 2016, Kpee & Umeghalu, 2019).

Η απουσία των ηπίων δεξιοτήτων στους εκπαιδευτικούς υποστηρίζε-
ται ότι οφείλεται στο μέγεθος της τάξης, στην εστίαση στα ακαδημαϊκά 
επιτεύγματα και στο μικρό χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης κατά τη 
διάρκεια της φοίτησής τους στο πανεπιστήμιο (Tang, Tan, &Vetriveilmany, 
2015). Επίσης, δεδομένου ότι η παραγωγικότητα και η ταυτότητα ενός 
ατόμου επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα κοινωνικό-δημογραφικά 
του χαρακτηριστικά, το φύλο, η ηλικία, η εργασιακή εμπειρία και το μορ-
φωτικό επίπεδο θεωρούνται παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο των 
«ηπίων δεξιοτήτων» των ατόμων (Τrisnaningsih et al., 2019).

Βάσει των ανωτέρω, το παρόν άρθρο στοχεύει στην ανίχνευση και 
διερεύνηση των ήπιων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα και τα πορίσματα μάλιστα της εν λόγω 
έρευνας, φιλοδοξούν να αποκτήσουν χρηστική ωφελιμότητα, εντοπίζο-
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ντας τυχόν υπάρχοντα προβλήματα σχετικά με το επίπεδο ποιότητας της 
διδασκαλίας, αλλά και μελλοντικά ενδεχομένως, να υποβοηθήσουν σε 
μια επιγενόμενη αξιολόγηση, επιδιώκοντας στην επίλυση των αναδυόμε-
νων ζητημάτων της.

Περαιτέρω, στόχος της παρούσης αποτελεί και η διερεύνηση της αξιο-
πιστίας του ερωτηματολογίου «MOSSA (The Model Of Soft Skills Assess-
ment)».

Μέθοδος 
Για τις ανάγκες της έρευνας και όπως αρμόζει σε ανάλογες περιπτώσεις, 
το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, μεταφράστηκε, προσαρμόστη-
κε πολιτισμικά και ελέγχθηκε η αξιοπιστία του, με την αρωγή της μεθόδου 
διγλωσσικής μετάφρασης. Στο πλαίσιο της πολιτισμικής προσαρμογής, 
πραγματοποιήθηκε Γνωστική Ανασκόπηση. Συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν 
πιλοτικά δεδομένα μικρού δείγματος συμμετεχόντων, ώστε να ελεγχθεί 
ο τρόπος που διατυπώνεται γλωσσικά το ερωτηματολόγιο, καθώς και ο 
τρόπος που διαμορφώνεται το εκτυπωμένο κείμενο, ως προς το συνολικό 
μέγεθός του, αλλά και ως προς τον χρόνο που απαιτεί για την συμπλή-
ρωσή του (Γαλάνης, 2019). Οι συμμετέχοντες, με συνολικό αριθμό τα 150 
άτομα, είναι εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η βάση της ερευνητικής διαδικασίας της παρούσας μελέτης, τέθηκε 
μέσω του δομημένου ερωτηματολογίου, που περιείχε 12 τομείς ηπίων δε-
ξιοτήτων και 60 δηλώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ακόμη, ότι χρησιμοποιήθη-
κε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert (Ζαφειρόπουλος, 2015). η επιβεβαιωτική 
παραγοντική ανάλυση μάλιστα, οδηγήθηκε στη διαπίστωση των παραγό-
ντων που συνολικά στοιχειοθετούσαν το μοντέλο των ήπιων δεξιοτήτων. 
Σε αυτούς τους παράγοντες συμπεριλαμβάνονταν η προσαρμοστικότητα 
και η ευελιξία, η ομαδική εργασία, η επαγγελματική υπευθυνότητα, η πα-
ρακίνηση, η διαχείριση των συγκρούσεων και του χρόνου, οι επικοινω-
νιακές δεξιότητες, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης απο-
φάσεων, οι σχέσεις με γονείς και μαθητές, καθώς και οι δεξιότητες που 
αφορούσαν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και την κριτική σκέψη.

Ως προς το πεδίο των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος, 
η ανάλυση και περιγραφή τους πραγματώθηκε με τη χρήση περιγραφικών 
στοιχείων συχνοτήτων (frequencies). Αντιθέτως, η περιγραφή των ερωτή-
σεων που απαντήθηκαν με κλίμακα Likert, έλαβε χώρα με τη χρήση της 
μέσης τιμής (mean) και της τυπικής απόκλισης (standarddeviation). Στην 
πορεία των συσχετίσεων και των προσδιορισμών, η ανάλυση διακύμαν-
σης κατά ένα παράγοντα (Onewayanova) και t-test ανεξαρτήτων δειγ-
μάτων ανέδειξε τις συσχετίσεις, με δεδομένη όμως την παραδοχή της 
κανονικότητας. Η τελευταία, εξετάστηκε μέσω του στατιστικού κριτηρίου 
Kolmogorov-Smirnov. Τέλος, οι συντελεστές ομοφωνίας Cohen’skappa 
και Cohen’sweighted-kappa έλεγξαν την αξιοπιστία του μεταφρασμένου 
ερωτηματολογίου, για τις κατηγορικές και τακτικές κλίμακες αντίστοιχα 
(Field, 2013).
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Αποτελέσματα 
Η παρούσα έρευνα, όπου συμμετείχαν συνολικά 150 εκπαιδευτικοί της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέδειξε τους περισσότερους εξ αυτών ως 
άτομα μη κατέχοντα θέση ευθύνης μέσα στην σχολική μονάδα (102 άτο-
μα- ποσοστό 68%). Παράλληλα, ως προς το φύλο των συμμετεχόντων, 
αποδείχθηκε ότι πλειοψηφικά και σε ποσοστό 59,33% (89 άτομα), ήταν 
γυναίκες. Επιπρόσθετα, 74 συμμετέχοντες και ποσοστό 49,33% ήταν κά-
τοχοι του βασικού τίτλου σπουδών, ενώ το μέσο μέγεθος της τάξης εκτι-
μήθηκε στους 15±3,8 παιδιά. Ο έλεγχος αξιοπιστίας του μεταφρασμένου 
ερωτηματολογίου θεωρείται απόλυτα επιτυχής, σύμφωνα και με τους 
συντελεστές ομοφωνίας Cohen’skappa και Cohen’sweighted-kappa, οι 
οποίοι υπολογίστηκαν για όλα τα ερωτήματα, ίσοι με 1.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου, κατέδειξε την 
πεποίθηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών πως διαθέτουν επάρκεια 
επιπέδου στη συνολική βαθμολογία τους, αναφορικά με την κατοχή ηπίων 
δεξιοτήτων (Μ.Ο.= 3,33, Τ.Α=,64). Κάτωθι, ο πίνακας 1 παρουσιάζει με τρό-
πο εύσχημο και διαγραμματικό, τον μέσο όρο βαθμολογίας και την τυπική 
απόκλιση των υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου. Η υποκλίμακα «ομαδική 
εργασία» παρουσίασε την υψηλότερη βαθμολογία (Μ.Ο.= 3,48, Τ.Α=,64), 
ενώ η υποκλίμακα «επικοινωνιακές δεξιότητες» ακολουθεί (Μ.Ο.= 3,42, 
Τ.Α=,39). Στον αντίποδα, η χαμηλότερη βαθμολογία αποδόθηκε στην υπο-
κλίμακα «οργανωτικές δεξιότητες» (Μ.Ο.= 3,06, Τ.Α=,79), γεγονός ιδιαίτε-
ρα αξιοσημείωτο, δημιουργώντας ερωτήματα αναφορικά με τα βαθύτερα 
αίτια που οδήγησαν στην χαμηλή βαθμολογία των συμμετεχόντων.

Πίνακας 1-Μέση Τιμή και τυπική απόκλιση για τους παράγοντες  
του ερωτηματολογίου

Συμμετέχο-
ντες

Ελάχιστη 
Τιμή

Μέγιστη 
Τιμή

Μέση 
Τιμή

Τυπική 
Απόκλιση

Ομαδική εργασία 150 1,00 5,00 3,48 ,64

Επικοινωνιακές δεξιότητες 150 1,00 5,00 3,42 ,39

Επαγγελματική υπευθυνότητα 150 1,00 5,00 3,39 ,56

Διαχείριση χρόνου 150 1,00 5,00 3,37 ,58

Διαχείριση συγκρούσεων 150 1,00 5,00 3,36 ,80

Καινοτομία 150 1,00 5,00 3,34 ,57

Επίλυση προβλημάτων 150 1,00 5,00 3,30 ,70

Προσαρμοστικότητα και ευε-
λιξία 150 1,00 5,00 3,29 ,36

Παρακίνηση 150 1,00 5,00 3,22 ,39

Κριτική σκέψη 150 1,00 5,00 3,21 ,37

Λήψη αποφάσεων 150 1,00 5,00 3,12 ,61

Σχέσεις με γονείς και μαθητές 150 1,00 5,00 3,06 ,79
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Οι ήπιες δεξιότητες των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα πορίσματα, 
δεν επηρεάζονται από το φύλο και τη θέση ευθύνης. Η η t-test ανεξαρ-
τήτων δειγμάτων δεν κατέδειξε διαφοροποιήσεις στις βαθμολογίες των 
επιμέρους δηλώσεων του ερωτηματολογίου.

Η ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (Onewayanova), ανέ-
δειξε την ύπαρξη στατιστικώς σημαντικών διαφοροποιήσεων, αναφο-
ρικά με τον παράγοντα «ηλικία», ως προς τις δηλώσεις «δυσκολεύομαι 
να προσαρμοστώ σε εργασιακές αλλαγές» (F(145)=4.432, p=,038), 
«αυτό-παρακινούμαι με τη βοήθεια βελτιωτικής ανατροφοδότησης» 
(F(145)=6,069, p=,015) και «δυσκολεύομαι να διαχειριστώ τις σχέσεις με 
μαθητές και γονείς» (F(145)=7,288, p=,008). Ωστόσο, παρουσιάζεται μια 
διαφοροποίηση ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες των συμμετεχόντων εκ-
παιδευτικών. Η μέση βαθμολογία για τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 46-55 
ήταν στατιστικώς σημαντικά διαφορετική σε όλες τις περιπτώσεις, συ-
γκριτικά με εκείνη των εκπαιδευτικών ηλικίας 36-45 ετών. Η ανωτέρω 
διαφοροποίηση αναγνωρίσθηκε με το στατιστικό κριτήριο Bonferroni.

Η δε μεταβλητή «μορφωτικό επίπεδο», παρουσιάζει στατιστικά σημα-
ντικές διαφορές στη δημιουργικότητα εντός τους εκπαιδευτικού σχολι-
κού περιβάλλοντος (F(145) = 6,193, p = ,002) και στον έλεγχο συμπερι-
φοράς και συναισθημάτων σε περιπτώσεις συγκρούσεων (F(145)=5,482, 
p=,029). Σύμφωνα και πάλι με την ανάλυση Bonferroni, οι συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικοί που κατέχουν τίτλο πέρα του βασικού πτυχίου, κρίνουν και 
αξιολογούν τους εαυτούς τους ως περισσότερο ικανούς, κατά μέσον όρο, 
να κατανοήσουν τα συναισθήματα μαθητών και γονέων, αλλά και να ανα-
γνωρίσουν σε μεγαλύτερο βαθμό, την αναγκαιότητα της δημιουργικότη-
τας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Συμπεράσματα 
Η παρούσα έρευνα, οδηγήθηκε στην εξαγωγή διαφόρων συμπερασμάτων, 
με βασικότερο, την ανάδειξη της παρουσίας των ήπιων δεξιοτήτων στους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, μολονότι όμως, σε μέτριο συνολικά επί-
πεδο. Μάλιστα, οι συμμετέχοντες κρίνουν πως διαθέτουν τις κυριότερες 
ήπιες δεξιότητές τους σε επίπεδο ομαδικής εργασίας. Αντίθετα, δεξιότη-
τες όπως εκείνης της κριτικής σκέψης και της επίλυσης συγκρούσεων, αν 
και σε θεωρητικό υπόβαθρο βασίζονται στις γνώσεις που εκπορεύονται 
από την ομαδική εργασία (Tang et al., 2015a), σημείωσαν χαμηλότερες 
βαθμολογίες σε αντίθεση με άλλες έρευνες, όπου χρησιμοποιήθηκαν ως 
βασικές δεξιότητες στη διαχείριση της μάθησης για τα παιδιά.

Η σύγχρονη εποχή επιτάσσει την ύπαρξη ήπιων δεξιοτήτων στα σχο-
λεία του 21ου αιώνα, οι οποίες δεξιότητες κρίνονται και ως σημαντικές 
και απαραίτητες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Crosbie (2005). Βα-
σικές ήπιες δεξιότητες είναι εκείνη της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, 
της ικανότητας για επίλυση συγκρούσεων, της δεξιότητας που δημιουργεί 
και επιτείνει την εργασιακή ηθική, της δεξιότητας που συνδέεται με τον 
τρόπο επικοινωνίας, τον επαγγελματισμό, την υπευθυνότητα και τον τρό-
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πο διαχείρισης της διαπολιτισμικότητας των μαθητών, της δεξιότητας των 
ηγετικών ικανοτήτων, καθώς και τις ψηφιακές δεξιότητες.

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η επαγγελματική υπευθυνότητα, 
αποτελούν το μέσο για την ανάπτυξη και της βασικής ήπιας δεξιότητας 
της κριτικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων, γεγονός που ανα-
γάγει και τις δυο πρώτες σε βασικότατες ήπιες δεξιότητες (Henderson 
-Hurley & Hurley, 2013). Η παρούσα, συμφωνεί και σε αυτό με παλαιότε-
ρες έρευνες (Tang et al., 2015a, 2015b, Tang &Tan, 2015). Ωστόσο, δεν 
πρέπει να θεωρηθεί πως το σχολικό περιβάλλον είναι αποκομμένο από τη 
δημιουργία και την υιοθέτηση ήπιων δεξιοτήτων, αντιθέτως μάλιστα, ένα 
υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον, με υποστηρικτικά διοικητικά στελέχη, 
δύναται να υποβοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις ήπιες 
δεξιότητες γρήγορα και αποτελεσματικά. Επομένως, το σχολικό περιβάλ-
λον που υποστηρίζει τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς του, δίδει το κα-
τάλληλο υπόβαθρο αποτελεσματικής και ποιοτικής εργασίας, ανάλογης 
των απαιτήσεων του 21ου αιώνα (Somprach et al., 2014).

Η χαμηλότερη βαθμολογία των συμμετεχόντων στην έρευνα συγκε-
ντρώθηκε στις ήπιες δεξιότητες εκτέλεσης καθηκόντων και σχέσεων με 
γονείς και μαθητές. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, οι εκπαι-
δευτικοί εμφανίζονται πεπεισμένοι, πως η συνεργασία του γονέα με το 
σχολείο περιορίζεται μόνο σε θέματα που αφορούν τις επιδόσεις και τη 
συμπεριφορά των παιδιών. Άμεσο απότοκο αυτής της πεποίθησης, είναι 
η τάση των εκπαιδευτικών να θεωρούν πως η ύπαρξη ηπίων δεξιοτήτων 
συσχετίζεται με την παραγωγή της γνώσης και με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από αυτήν και όχι τόσο με την ποιότητα της διδασκαλίας.

Αναφορικά με την περεταίρω χρήση του ερωτηματολογίου, ιδιαίτερα 
μετά τον έλεγχο αξιοπιστίας του μεταφρασμένου ερωτηματολογίου, ο 
οποίος θεωρήθηκε απόλυτα επιτυχής, είναι δυνατή η χρησιμοποίησή του 
σε έρευνες ανίχνευσης ηπίων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, 
ελλείπει η ύπαρξη ενός θεσμοθετημένου βασικού συνόλου χαρακτηρι-
στικών ηπίων δεξιοτήτων, αναφορικά με τη φύση του επαγγέλματος τους 
εκπαιδευτικού. Αποτέλεσμα αυτού του κενού, είναι και η ανυπαρξία ενός 
κατάλληλου εργαλείου αξιολόγησης των ήπιων δεξιοτήτων των εν ενερ-
γεία εκπαιδευτικών, έγκυρου, αξιόπιστου και ευαίσθητου στην υφιστά-
μενη πιθανή αλλαγή. Αναπόδραστα επομένως, καθίσταται δύσκολος ο 
εντοπισμός των χαρακτηριστικών και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 
για την προώθηση επαγγελματικών συμπεριφορών που σχετίζονται με 
βελτιωμένα διδακτικά αποτελέσματα. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι το 
Υπουργείο αναγνωρίζοντας τη σημασία και την ανάγκη των ήπιων δεξιο-
τήτων, επιδιώκει την συμπερίληψη αντίστοιχων δράσεων και προτάσεων, 
χωρίς ωστόσο την πρακτική εφαρμογή τους (Παρουσίαση του Προγράμ-
ματος Παιδείας, 2019)

Η βιβλιογραφία, αναγνωρίζοντας τη σημασία των όσων ήδη έχουν 
αναφερθεί, έχει προβεί στην πρόταση διαφόρων χαρακτηριστικών των 
αποτελεσματικών εκπαιδευτικών, τα οποία ωστόσο αποδεικνύονται ιδιαί-
τερα ασαφή και αλληλεπικαλυπτόμενα (West et al., 2018). Κατά συνέπεια, 
το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε ορισμένους 
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παράγοντες που δεν βρίσκονταν στην βιβλιογραφία, αλλά και δεν περι-
ελάμβανε επίσης όλους τους παράγοντες που σημειώνονται βιβλιογρα-
φικά.

Άλλο βασικό πόρισμα που αναδύθηκε από την έρευνα, είναι εκείνο 
της επίδρασης που διαθέτει η ηλικία, αλλά και το μορφωτικό επίπεδο στις 
ήπιες δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Αντιθετικά με την παρούσα, άλλες 
έρευνες (Groh et al., 2016, Trisnaningsih et al., 2019) υποστηρίζουν ότι η 
αύξηση της ηλικίας και η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου, επιφέρουν 
μείωση του επίπεδου των ηπίων δεξιοτήτων. Αποτέλεσμα αυτών των πο-
ρισμάτων αυτών των ερευνών, είναι η πεποίθηση ότι εστιάζεται το εν-
διαφέρον για την ανάπτυξη ηπίων δεξιοτήτων, μόνο σε όσους φοιτούν 
στις παιδαγωγικές σχολές. Η παρούσα όμως έρευνα, υποστηρίζει πως οι 
ήπιες δεξιότητες συνδέονται με την προσωπική εμπειρία και την ατομική 
στάση, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ως επίκτητο και μεταβιβάσιμο 
χαρακτηριστικό, το οποίο αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου και 
την εργασιακή εμπειρία (Schippmann et al., 2000). Η παρούσα έρευνα, 
έρχεται να επιβεβαιώσει με τα πορίσματά της, το αυτονόητο, πως η μάθη-
ση είναι μια δια βίου διαδικασία. 

Οι θεωρητικές επεξεργασίες σχετικά με τις ήπιες δεξιότητες, που ανα-
πτύσσονται στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, για το διαρκές της μάθησης 
σε όλη τη ζωή των ατόμων, αποτελούν το θεωρητικό πλαίσιο και το με-
θοδολογικό εργαλείο για μια ριζικά διαφορετική σύλληψη και κατανόηση 
των μαθησιακών φαινομένων και των εκπαιδευτικών θεσμών. Η έρευνά 
μας, υποστηρίζει τη σύλληψη και την παραδοχή του ενιαίου και συνεχούς 
χαρακτήρα της εκπαίδευσης, μέσα σε έναν αδιάσπαστο κύκλο γνώσης 
και απόκτησης δεξιοτήτων. Η θεώρηση αυτή των πραγμάτων επιφέρει 
αλλαγές στον τρόπο θέασης και κατανόησης του περιεχομένου της μά-
θησης, αλλά και της μορφής και της σχέσης των διαφόρων θεσμών τυπι-
κής, μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Ουσιαστικά, δημιουργείται μια 
καινοτομία στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το τι μαθαίνουμε, πως το 
μαθαίνουμε και πότε το μαθαίνουμε, μέσα στα πλαίσια της δια βίου μά-
θησης (Καραλής, χ.χ).

Η σύγχρονη εποχή των εξελίξεων, της επικοινωνίας, της τεχνολογί-
ας, των συνεχόμενων αλλαγών, σε πλείστους σημαντικούς τομείς, οδηγεί 
την εκπαίδευση σε μια διαφορετική υπόσταση, δίδοντάς της νέα χαρα-
κτηριστικά και ιδιότητες, ανάγοντάς την σε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης 
(Δημητρίου, 2020). Σε αυτό το πλαίσιο των αλλαγών, η δια βίου μάθηση 
ενισχύει τις ικανότητες και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών, αποτελώ-
ντας αυτοσκοπό και αρωγό της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, απο-
τελώντας κομβικής σημασίας επιλογή για καθένα ξεχωριστά. Η αριστεία 
στη χρήση της γνώσης, η αξιοποίηση δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ερ-
γασιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, η αποτελεσματικότερη και 
ποιοτικότερη εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει να αποτελούν βασική 
στόχευση των δημόσιων εκπαιδευτικών πολιτικών (Τερζή και συν., 2017).

Καταληκτικά, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας ουσιωδέστερη θε-
ωρείται η σημασία της ανακάλυψης των συσχετίσεων που εξυπηρετούν 
οι ήπιες δεξιότητες, παρά ο προσδιορισμός του ακριβούς αριθμού τους. 
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Είναι γεγονός πως οι ήπιες δεξιότητες συμβάλλουν στην κατανόηση του 
ρόλου του εκπαιδευτικού ενώ ταυτόχρονα τον επιμορφώνουν και τον εν-
θαρρύνουν για ενεργή και συνεχόμενη μάθηση, αλλά και για ανταλλαγή 
γνώσεων. Αυτή η στρατηγική επιλέγεται αναπόδραστα όλο και περισσό-
τερο, από επιτυχημένους οργανισμούς (Pickett, 1998).
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Περίληψη 
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Π.Ε.) συναντάται πληθώρα εικαστικών 
τεχνών, όπως ζωγραφική, γλυπτική, ψηφιδωτό, πλαστικές τέχνες και κα-
τασκευές, θέατρο και λογοτεχνία, που όλα μπορούν να προσελκύσουν 
το ενδιαφέρον των παιδιών, δίνοντάς τους την ευκαιρία διασκέδασης, 
ψυχαγωγίας και αυτοέκφρασης. Στα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής 
και της Θεατρικής Αγωγής το παιδί ασχολείται τόσο με το ωραίο που εκ-
φράζεται με την τέχνη, όσο και με το ωραίο που συναντάται στη φύση. Οι 
εικαστικές τέχνες του δίνουν τη δυνατότητα να εκφραστεί και να αναπτυ-
χθεί ολόπλευρα, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο το βασικό στόχο του 
αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου, όσο και του Δημοτικού. 
Όπως λέει και ο Νίτσε: «…ο άνθρωπος που αισθάνεται μέσα του ένα πλε-
όνασμα από αυτές τις κρυφές δυνάμεις που ομορφαίνουν τα πράγματα 
και τις μεταμορφώνουν, αλλάζοντας τα προς το καλύτερο, θα επιχειρήσει 
τελικά να απελευθερωθεί και ο ίδιος και να εκφραστεί μέσα από ένα έργο 
τέχνης».

Παράλληλα, η ενασχόληση των παιδιών με 
τις εικαστικές τέχνες και η καλλιτεχνική δη-
μιουργία συμβάλλουν στην πνευματική τους 
ανάπτυξη, στην ψυχική τους ολοκλήρωση, στην 
καλλιέργεια της αυτοπεποίθησής τους και στην 
εμπέδωση μαθημένων γνώσεων και δεξιοτήτων 
(Κακκίση-Παναγοπούλου, 2001). 
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Abstract
A wide range of visual and performing Arts are 
included in primary education: their main target 
is to attract the children’s interest while provid-
ing them with the opportunity of entertainment 
and self-expression.

1. Εισαγωγή 
Οι εικαστικές τέχνες ταυτίζονται με τη δημιουργία. Έτσι, με τη δημιουργία 
των εικαστικών τεχνών έχουμε «τη δυνατότητα να εκφράσουμε μια «στά-
ση» απέναντι στον κόσμο, μια «οπτική αντίληψη» απέναντι στη ζωή, μια 
«απελευθέρωση» από την καθημερινότητα, μια «πρακτική» και απαίτηση 
ζωής» (Μαγουλιώτης, 2002:35).

Η Παπαδοπούλου (2016) αναφέρει στη σπουδαιότητα της τέχνης και 
της συμβολής της στην αναγνώριση των συναισθημάτων που οδηγεί στην 
έκφραση τους και στη διαχείρισή τους. Το παιδί με εργαλείο την τέχνη 
διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, κατακτά σταδιακά μια αυτονομία και 
γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του.

Οι τέχνες δεν αποτελούν μόνο το μέσο για τέρψη που συμβαίνει στην 
καλλιτεχνική δημιουργία και που τροφοδοτεί την ακαδημαϊκή ανάπτυξη, 
αλλά συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διαμόρφωση ενός πυρήνα, στο-
χεύοντας σε μια κουλτούρα υψηλών προδιαγραφών σε ένα σχολείο. Δεν 
πρέπει να βλέπουμε τις τέχνες μόνο ως το όχημα μεταφοράς ενέργει-
ας, αλλά κυρίως μιας ολόκληρης δομής δημιουργίας, κριτικής και δια-
μοιρασμού του ακαδημαϊκού έργου μέσα σε ένα αισθητικό πρότυπο. Οι 
σχολικοί κανόνες μπορούν να δομηθούν αλληλένδετα με τις τέχνες και 
να δημιουργήσουν πρότυπα στο χώρο εργασίας, αποτελώντας ισχυρούς 
θεσμούς. 

2. Τέχνη 

2.1. Ορισμός 
Για τον όρο «Τέχνη» έχουν χρησιμοποιηθεί πολλοί ορισμοί από διάφο-
ρους ερευνητές. Όπως διαπιστώνει ο Μπαμπινιώτης (2006:1780), η Τέ-
χνη ορίζεται ως ελευθερία στη δημιουργία της έκφρασης του ανθρώπου 
με έργα που διέπονται από αισθητικούς κανόνες και ως έκφραση ενός 
συλλογικού αισθητικού ιδεώδους, όπως αυτό προκύπτει μέσα από τα δη-
μιουργήματα ενός λαού, έθνους, μιας ομάδας ατόμων ως φορέων πολι-
τισμού. Τέχνη συνιστά κάθε τομέας ή μορφή καλλιτεχνικής δημιουργίας, 
κάθε έργο που υπόκειται σε αισθητική αξιολόγηση και κάθε καλλιτεχνι-
κό δημιούργημα ή το σύνολο έργων ενός καλλιτέχνη. Τέχνη θεωρείται 
το προσωπικό ύφος δημιουργού ή καλλιτέχνη, η καλλιτεχνική δημιουρ-

Key words: 
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psych-emotional  

development,  
Primary Education
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γία ως σύνολο τάσεων, ρευμάτων,. σχολών, κινημάτων, η γνήσια, υψηλή 
έμπνευση, δημιουργική ικανότητα, η ικανότητα στην εκτέλεση ανθρώπι-
νης δραστηριότητας, στην ικανοποίηση ανθρώπινης ανάγκης καθώς και 
η εμπειρική επιδεξιότητα στην εκτέλεση μιας εργασίας. 

Η Σταυροπούλου (2013) ορίζει ότι: «Τέχνη είναι η συνειδητή ενέργεια 
αλλά και η ιδιαίτερη ικανότητα του ανθρώπου για δημιουργία έργων που 
προκαλούν αισθητική συγκίνηση και αναπτύσσουν προβληματισμό. Μέσω 
της τέχνης δεν εκφράζεται μόνο το ιδεώδες του ωραίου, σύμφωνα με 
την ιδιαίτερη αισθητική του καλλιτέχνη και της εποχής του, αλλά και ένας 
κοινωνικής υφής προβληματισμός, ανάλογος με τις ιδεολογικές αντιλή-
ψεις, τους κοινωνικούς προσανατολισμούς, τις αξιολογικές προσεγγίσεις 
του δημιουργού και τις ιδιαίτερες συνθήκες του καιρού του. Αναπτύσσει 
μια βαθύτερη σύλληψη της πραγματικότητας και έτσι πραγματοποιείται η 
μετουσίωσή της σε άλλες εκφράσεις και μορφές, που μπορούν να μετα-
βιβαστούν σε άλλους».

Ο Hetzler (1989: 139) λέει πως «με τον όρο Τέχνες εννοείται η ανθρώ-
πινη δραστηριότητα ή δημιουργία που είναι σημαντική εξαιτίας της έλξης 
που προκαλεί στις ανθρώπινες αισθήσεις, διεγείροντας τον νου ή και το 
συναίσθημα. Είναι η δημιουργική έκφραση που μέσα στο έργο αποτυπώ-
νει την ψυχική κατάσταση, τα συναισθήματα, τις ιδέες, την αίσθηση ή τον 
οραματισμό του καλλιτέχνη. Η τέχνη κάποιες φορές εφαρμόζεται και σε 
πρακτικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως ένα πήλινο μπολ μέσα 
στο οποίο τοποθετούνται αντικείμενα. Η τέχνη βασίζεται στην εμπειρία 
και στο ταλέντο. Πολλοί διαφωνούν για το τι ακριβώς είναι η τέχνη και 
έτσι ο ακριβής ορισμός της είναι ιδιαίτερα δύσκολος».

2.2. Σκοπός 
Επιδίωξη των τεχνών είναι να συμβάλλουν στην καλυτέρευση της στάσης 
ζωής. Όπως εντοπίζει ο Βάος (2008:17) οι τέχνες επεμβαίνουν στο παιδί 
σε δύο κατευθύνσεις: «με το να δημιουργεί εικαστικές μορφές, χειριζό-
μενο τα εκφραστικά μέσα, αποδίδοντας σε αυτές συγκεκριμένα νοήματα 
και σημασίες, να αντιλαμβάνεται το έργο τέχνης στο περιβάλλον του, να 
διακρίνει μορφικά στοιχεία και σημασίες μέσα σε διαφορετικά έργα τέ-
χνης και να μπορεί να τα εντάξει σε ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς. Επί-
σης, να κρίνει, να συγκρίνει, να στοχάζεται και να συγκροτεί σταδιακά μια 
προσωπική στάση απέναντι στο έργο τέχνης». Έτσι θα γεννηθούν ερω-
τήματα στο παιδί και θα συνειδητοποιήσει την παρεμβατική της στάση, 
δημιουργώντας την ανάγκη για την συνδιαλλαγή με τον άλλον.

3. Έρευνα - Μεθοδολογία 
Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και 
συλλογή του υλικού με ποιοτική έρευνα και σκιαγραφήθηκε το θεωρητικό 
πλαίσιο το οποίο ερμηνεύει τους λόγους για τους οποίους εμφανίζεται 
ένα φαινόμενο και τις συνθήκες υπό τις οποίες υπάρχει. Η έρευνα αποτε-
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λεί στην ουσία ένα συνεχή διάλογο ιδεών και στοιχείων (Κυριαζή, 2002: 
45).

Όπως γράφει η Κυριαζή (2002:53), «ο ερευνητής εμβυθίζεται στον 
κοινωνικό χώρο που μελετάει και προσπαθεί να δει τα πράγματα από τη 
σκοπιά των ερευνώμενων». Περιγράφει, δηλαδή, αναλύει, ερμηνεύει και 
κατανοεί το φαινόμενο από την οπτική γωνία των ίδιων των δρώντων.

Ακολούθησε η Έρευνα Δράσης ως ένας πρακτικός τρόπος να εξετάσει 
κάποιος την πρακτική του για να ελέγξει αν είναι όπως θα ήθελε και στη 
συνέχεια να την βελτιώσει» (McNiff, 1995: 3). Έγινε συνδυασμός επιστη-
μονικής έρευνας με βιβλιογραφική ανασκόπηση και δράση χρησιμοποιώ-
ντας ποιοτικά δεδομένα, με αποτέλεσμα την αύξηση της αξιοπιστίας. Από 
τα υπάρχοντα μοντέλα χρησιμοποιήσαμε το σπειροειδές μοντέλο του St. 
Kemmis, το οποίο ορίζει τέσσερα (4) στάδια στην ερευνητική διαδικασία: 
σχεδιασμός, δράση - εφαρμογή, παρατήρηση, στοχασμός- αξιολόγηση 
(Παπαδόπουλος, 2004:53).

4. Αποτελέσματα - Συζήτηση 
Ο Καρακίτσιος (2011: 35) λέει πως τα παιδιά ως ακροατές λογοτεχνικών 
ιστοριών μέσω ταυτίσεων και προβολών οδηγούνται σε λυτρωτικές συ-
μπεριφορές και στην κάθαρση, με ένα τρόπο ψυχογραφικό που βοηθά 
στον ψυχισμό τους να πάνε ένα βήμα πιο πέρα. Η τέχνη συμβάλλει στο να 
προετοιμαστούν υποσυνείδητα, να καταπολεμήσουν τους φόβους τους, 
να δώσουν λύσεις σε προσωπικά τους προβλήματα και να αντιμετωπί-
σουν ποικίλες, συχνά οδυνηρές καταστάσεις της πραγματικής ζωής».

Ο Adolpho Ferriere (1922) είχε επισημάνει για τις εικαστικές τέχνες 
ότι είναι «σημαντικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν την παρατήρη-
ση, την κρίση, το νοητικό συνειρμό, τη φαντασία, την ειλικρίνεια, ευνοούν 
το συντονισμό των ψυχικών δυνάμεων, κινητοποιούν όλες τις αισθήσεις, 
τα όργανα και τις λειτουργίες του σώματος και κεντρίζουν το εφευρετικό 
πνεύμα» (Μαγουλιώτης, 2002:35).

Ο Μαγουλιώτης (2002:26) επισημαίνει πως η ζωγραφική είναι «η τέ-
χνη του χρώματος» και μαζί με τη γλώσσα και το χορό αποτελεί την πιο 
αρχέγονη μορφή έκφρασης του ανθρώπου. Η γλυπτική χαρακτηρίζεται 
ως η τέχνη του όγκου, η τέχνη των τριών διαστάσεων και σημαίνει τη λά-
ξευση, τη χάραξη, το πλάσιμο της ύλης με σκοπό τη μεταμόρφωσή της σε 
μια άλλη μορφή - έργο. «Με την τεχνική της χάραξης πάνω στην πέτρα, 
η γλυπτική θεωρείται ως η πρώτη στη γέννηση των εικαστικών τεχνών».

Ο Μαγουλιώτης (2002) επισημαίνει σύμφωνα με τον Pestalozzi πως η 
λειτουργία της σκέψης του παιδιού αρχίζει μέσω των αισθήσεων, οι οποί-
ες καθοδηγούν την κρίση του και προτείνει δραστηριότητες μέσα από τις 
οποίες το παιδί μπαίνει στην διαδικασία της μάθησης να χρησιμοποιεί 
ζωτικά όργανα του, όπως τα χέρια και τα μάτια του και να αναπτύσσει 
έντονα την αισθητική του σκέψη και την τέρψη προς ζωή.

Όπως μας αναφέρει ο Houssaye (2000), ο Decroly επιδιώκει την ολική 
ανάπτυξη του παιδιού τόσο στον πνευματικό και κοινωνικό τομέα όσο και 
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στο συναισθηματικό και καλλιτεχνικό τομέα. Η παρατήρηση και ο συσχε-
τισμός ωθούν το παιδί προς την έκφραση και την ερμηνεία της σκέψης.

Καλλιεργούν την παρατηρητικότητα, τη φαντασία, την επινοητικότητα. 
Κεντρίζουν την άμιλλα και συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση και γενι-
κότερα στην προσαρμογή του στο φυσικό, το τεχνικό, το ανθρώπινο πε-
ριβάλλον».

Επισημαίνει ότι «η τέχνη είναι απόλυτα αδέσμευτη πνευματική λειτουρ-
γία και απόλυτα ελεύθερη έκφραση» και αλλού συνεχίζει: «όλες οι καλλιτε-
χνικές απασχολήσεις και κατασκευές που κάνει το νήπιο με εντελώς ελεύ-
θερο και αδέσμευτο τρόπο, θέτοντας δικό του σχέδιο και δικό του σκοπό, 
εξυπηρετούν, εμπλουτίζουν και αναπτύσσουν αυτή την ιδιάζουσα σκοπι-
μότητα, επινοητικότητα και εφευρετικότητα της ανθρώπινης νοημοσύνης».

Ο Zimmerman (2010) μας λέει πως η ενασχόληση του παιδιού με τις 
τέχνες το βοηθούν στην απόκτηση της αυτοκυριαρχίας και της αυτοπε-
ποίθησης του. Μέσα από τη δραστηριότητα του με τις εικαστικές δημι-
ουργίες ενισχύεται η βούληση, η έντονη διάθεση και η καλλιέργειά του. 
Η δραστηριοποίηση του παιδιού με την ύλη το βοηθά να ελευθερωθεί 
και να απαλλάξει από πάνω του καταπιεσμένα ένστικτα, επιβεβαιώνο-
ντας την ύπαρξη του και την ολοκλήρωση του προς την αυτοπραγμάτωση, 
αποκαθιστώντας μια καλύτερη ισορροπία της συναισθηματικής, της φυ-
σικής και της πνευματικής και κοινωνικής του εξέλιξης.

Ο Βάος (2008) διαπίστωσε πως το παιδί μέσα από τις ζωγραφιές του, 
τις χειροποίητες κατασκευές του και τις εικαστικές του δημιουργίες μα-
θαίνει να σκέπτεται, να παίρνει αποφάσεις, ενθαρρύνεται να εξωτερικεύ-
ει τον εσωτερικό του κόσμο παίρνοντας πρωτοβουλίες και γίνεται υγιές 
και δραστήριο άτομο στον κοινωνικό περίγυρο. Η ζωγραφική έχει τερά-
στια σημασία στην εξέλιξη ενός παιδιού γιατί από τη φύση της θεωρείται 
εξελιγμένη δραστηριότητα.

Οι τέχνες βοηθούν το παιδί να αναπτύξει μια εσωτερική γλώσσα για 
σκέψη και ονειροπόληση. Συγχρόνως συντελούν στο να κατακτήσουν τα 
παιδιά με πιο ασφαλή τρόπο τον κόσμο του περιβάλλοντός τους.

Παρόμοια ο Μαγουλιώτης (2002:44) επισημαίνει: «Το παιδί μέσω της 
ζωγραφικής μπορεί να αναπλάσει πράγματα που είναι απόντα, να συν-
θέσει νέες μορφές και να ανακαλύψει βιώματα». Είναι μια μορφή θε-
ραπείας όπου το παιδί αυτοεκφράζεται και αναπτύσσεται ικανοποιώντας 
ανάγκες του ειδικά για πνευματική καλλιέργεια και ανάπτυξη.

Η Καρπόζηλου (2009) παρουσιάζει την τέχνη και ιδιαίτερα τη λογο-
τεχνία ως θεραπευτικό μέσο προς ευχαρίστηση, όπου επιδιώκει την κοι-
νωνική ανάπτυξη των παιδιών και την αποδοχή γεγονότων που μπορεί να 
διευκολύνουν ή να δυσχεραίνουν την κοινωνική και συναισθηματική τους 
ανάπτυξη.

Η Γιαννικοπούλου (2008:84) εκφράζει την άποψη ότι, παρόμοια με το 
παιχνίδι, «η λογοτεχνία καταλαμβάνει μια συνοριακή ζώνη ανάμεσα στην 
πραγματικότητα και τη φαντασία, το όνειρο και την αλήθεια, […] προσφέ-
ρει ευχαρίστηση και ψυχαγωγία, όταν εκλείπει ο καταναγκασμός ή άδολα 
προτρέπει σε μια ατέλειωτη διασκέδαση με υλικό τις λέξεις, τις φράσεις 
και τα νοήματα».



32

TΕΥΧΟΣ 8 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

Οι Παπανικολάου & Τσιλιμένη (2009) διαπιστώνουν πως μέσω της 
συμβολικής γλώσσας της τέχνης τα παιδιά μπορούν να βιώσουν και να 
αντιμετωπίσουν συναισθήματα αλλά και να προβούν σε αλλαγές ανα-
γνωρίζοντας και τροποποιώντας τις σχετικές συμπεριφορές τους. Η δια-
δικασία εξερεύνησης και ανακάλυψης των παιδιών πριν προσχωρήσουν 
στην όποια χειροτεχνία ενεργοποιούν τους λεκτικούς μηχανισμούς, που 
τους επιτρέπουν να μπορούν να συζητήσουν για το τι θα δημιουργήσει 
το καθένα, αναπτύσσοντας έτσι την επικοινωνία, τη συνεργασία και την 
ανταλλαγή απόψεων.

Όλοι οι μελετητές καταλήγουν στην αναγνώριση της τεράστιας συμ-
βολής που μπορεί να έχει η τέχνη στην κοινωνική και συναισθηματική 
ανάπτυξη των παιδιών. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό εφαρ-
μόζονται οι ακόλουθες παιδαγωγικές μέθοδοι οι οποίες διακρίνονται σε 
τέσσερις κατηγορίες: τις προφορικές, εποπτικές, και πρακτικές μεθόδους 
και αυτές που θέτουν τα παιδιά σε προβληματισμό και έρευνα (Κωνστα-
ντάκη, 2000).

Η Τρίμη (2005) οποίο υποστηρίζει πως η τέχνη είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι της παιδικής ηλικίας και της ανάπτυξης των παιδιών. Το High 
Scope του Ερευνητικού κέντρου στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ είναι ένα διδα-
κτικό πρόγραμμα το οποίο ασχολείται με τις Εικαστικές Τέχνες. Με το 
πρόγραμμα αυτό παρεμβαίνει υποστηρικτικά και επιδρά στην ολιστική 
ανάπτυξη του παιδιού, δηλαδή την αντιληπτική, κοινωνική, σωματική, συ-
ναισθηματική και διανοητική. 

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση είναι το μέσο που προωθεί την όλη διαδι-
κασία. Το περιβάλλον αποτελεί ένα μέσο εξερεύνησης του κόσμου των 
Τεχνών από το παιδί, διότι του δίνει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με 
καλλιτεχνικά υλικά, με έργα τέχνης και φυσικά του δίνει την δυνατότητα 
να δημιουργήσει τα δικά του έργα τέχνης (Epstein, Α., Τρίμη, Ε., 2005:33).

Σύμφωνα με την Τρίμη (2005), η προσέγγιση Reggio Emilia μελετάται 
διότι τονίζει τον ρόλο των εικαστικών τεχνών στην επικοινωνία με τον 
όρο «οπτική γλώσσα» (Edwards & Forman, 1998).

Ο Edwards (2006) μας προτείνει ένα εκπαιδευτικό μοντέλο το οποίο 
φημίζεται για τις καλλιτεχνικές παιδαγωγικές πρακτικές που εφαρμόζει 
και είναι αυτό των σχολείων του Reggio Emilia της Ιταλίας. Είναι ένα πρό-
γραμμα που οργανώθηκε κυρίως για τη προσχολική αγωγή αλλά βρήκε 
εφαρμογή και σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης. Ξεκίνησε πριν από 30 
χρόνια περίπου από τον Lorris Malaguzzi, ένα νεαρό δάσκαλο, ο οποίος 
προσπάθησε να εφαρμόσει τις αρχές περί ελευθερίας και αυτονομίας 
του παιδιού του John Dewey και περί του εμψυχωτικού ρόλου του δασκά-
λου σε ένα δημοκρατικό σχολείο.

5. Συμπεράσματα 
Οι τέχνες στην ΠΕ είναι πολύ σημαντικές γιατί συμβάλλουν πολυδιάστα-
τα στην ανάπτυξη ελεύθερων, κριτικά σκεπτόμενων, ευτυχισμένων και 
κοινωνικών ατόμων. Η επαφή των παιδιών με τις τέχνες συμβάλλει στην 
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ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
Όπως αναφέρουν οι Glyn & Silk (2000:209) οι μεγάλοι ζωγράφοι με-

λέτησαν και εμπνεύστηκαν από τον τρόπο σχεδίασης των παιδιών και 
«αντέδρασαν σχετικά η θελημένα σε προϋπάρχοντα πρότυπα αισθητικής 
προτίμησης, αν και οι δύο μπορούσαν να παράγουν υψηλά ρεαλιστικές 
εικόνες προοπτικής».

Ως εκπαιδευτικοί, παρατηρώντας τα σχέδια και τις ζωγραφιές των παι-
διών στις μικρές τάξεις του Δημοτικού και συγκρίνοντας με έργα διάση-
μων καλλιτεχνών όπως του Dali του Picasso και άλλων, διαπιστώνουμε 
αρκετές ομοιότητες, οι οποίες πολλές φορές είναι τρομερά εντυπωσι-
ακές, σε βαθμό μάλιστα «που είναι δυνατόν να αναμείξουμε σχέδια και 
ζωγραφιές των παιδιών με έργα επαγγελματιών καλλιτεχνών και να ξε-
γελάσουμε ακόμα και φοιτητές της τέχνης όσον αφορά στις ταυτότητες 
των δημιουργιών τους» (Glyn & Silk, 2000:108).

Ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται, συναισθάνεται και προκαλεί το παιδί 
να δει την τέχνη με διαφορετική οπτική γωνία, ευαισθητοποιώντας το να 
καταλάβει τον πραγματικό της ρόλο και τις θετικές επιδράσεις της στην 
υγεία του. Ο Παπάνης (2004) επισημαίνει πως ο «ιδανικός εαυτός» (τα 
όνειρα, οι προσδοκίες, οι ελπίδες) συγκρίνεται με τον «πραγματικό εαυ-
τό» (όσα πιστεύουμε ότι είμαστε). Επομένως όσο μικρότερο είναι το χά-
σμα αυτής της σύγκρισης, τόσο υψηλότερη είναι η αυτοεκτίμηση κάποιου.

Η εκπαίδευση των παιδιών στην ΠΕ συμβάλλει στη διαμόρφωση της 
ελεύθερης συνείδησης του παιδιού ως άτομο της αυριανής κοινωνίας. Ο 
Carey επισημαίνει ότι από τη στιγμή που έρχεται στη ζωή ένα παιδί, όλοι 
μπαίνουμε στην διαδικασία της μάθησης αποδοτικά γρήγορα και αυτόμα-
τα, αλλά στο ζήλο μας να συστηματοποιήσουμε τη διαδικασία αγνοούμε 
πολύτιμα, φυσικά εργαλεία μάθησης (Hurley, 2017). Παράλληλα υπάρχει 
και μια μικρή αλλά σταθερά αυξανόμενη τάση αναγνώρισης ότι οι τέχνες, 
που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τρόπους αντίληψης και βιώματος 
της πραγματικότητας του κόσμου, μπορούν να οδηγήσουν στην ενίσχυ-
ση της ευφυΐας του ατόμου και αποτελούν το πρακτικό μέσο απόκτη-
σης πρόσβασης στη δύναμη της αισθητικής («Johns Hopkins University 
School of Education The Necessary Role of the Arts in Education and 
Society: Finding the Creative Power Within Us to Control Our Lives and 
Shape Our Destinies», 2017).

Βιβλιογραφία 
Βάος, Α. (2008) Μαθήματα διδακτικής εικαστικών Τεχνών. Αθήνα: 

Εκδόσεις Τόπος.
Γιαννικοπούλου, Α. (2008). Το σύγχρονο εικονογραφημένο παιδικό 

βιβλίο. Εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Edwards C., Gandini L., Forman G. (2006). Reggio Emilia: Οι χίλιες 

γλώσσες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αθήνα: Πατάκη. 
Epstein, Α., Τρίμη Έ., (2005). Εικαστικές τέχνες και μικρά παιδιά. Αθήνα: 

Εκδόσεις ΤΥΠΩΘΗΤΩ.



34

TΕΥΧΟΣ 8 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

Glyn, V. T. & Silk Angel, M. J. (2000). Η ψυχολογία του παιδικού σχεδίου. 
Αθήνα: Καστανιώτης.

Hetzler F. M. (1989). Ύλη και πνεύμα. Οι έσχατες πραγματικότητες της 
τέχνης. Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 10 (6), 139-144.

Hurley, D. (2017). How We Learn by Benedict Carey. Nytimes.com. Ανακτήθηκε 
27 Απριλίου 2020, από: https://www.nytimes.com/2014/08/24/books/
review/how-we-learn-by-benedict-carey.html.

Johns Hopkins University School of Education (2017). The Necessary 
Role of the Arts in Education and Society: Finding the Creative Power 
Within Us to Control Our Lives and Shape Our Destnies. Ανακτήθηκε 3 
Απριλίου 2020 από: http://education.jhu.edu/PD/newhorizons/strat-
egies/topics/Arts%20in%20Education/The%20Center%20for%20
Arts%20in%20the%20Basic%20Curriculum/oddleifson2.htm.

Houssaye, J., (2000). Δεκαπέντε παιδαγωγοί Σταθμοί στην Ιστορία της 
Παιδαγωγικής Σκέψης. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Κακίση- Παναγοπούλου, Λ., (2001). Και όμως ζωγραφίζουν. Η ζωγραφική 
των παιδιών και ο κόσμος τους. Δελφοί.

Καρακίτσιος, Α. (2011). Φιλαναγνωσία: Ερωτήσεις και Απαντήσεις στο 
Αρτζανίδου Ε., Γούλης Δ., Γρόσδος Σ., Καρακίτσιος Α. (σ. 57-72). 
Παιχνίδια Φιλαναγνωσίας και Αναγνωστικές Εμψυχώσεις. Αθήνα, 
Gutenberg.

Καρπόζηλου, Μ. (2009). Το παιδί στη χώρα των βιβλίων. Αθήνα: Καστα-
νιώτη.

Κυριαζή, Ν. (1999/2002). Η Κοινωνιολογική Έρευνα, Κριτική Επισκόπηση 
των Μεθόδων και των Τεχνικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Κωνσταντάκη Π. (2000). Εικαστικές Τέχνες - Εφαρμογές Στους Χώρους 
Της Προσχολικής Εκπαίδευσης Στην Ελλάδα και Στη Γερμανία. Πτυχιακή 
Διατριβή. Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Μαγουλιώτης Α. (2002), Εικαστικές δημιουργίες Ι, Μέσα από την 
παρατήρηση, Ιδέες, σκέψεις - προτάσεις δραστηριοτήτων. Αθήνα: 
Καστανιώτη.

McNiff, J. (1995). Action Research for Professional Development. London: 
Hyde Publications.

Μπαμπινιώτης Γ. (2006). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Β’ Έκδοση. 
Γ’ Ανατύπωση, Κέντρο Λεξικολογίας , Αθήνα.

Μπονώτη, Φ. (2002). Ψυχολογία του παιδικού σχεδίου. Πανεπιστημιακές 
Σημειώσεις. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

Παπαδόπουλος, Σ. (2004). Η Διδακτική Αξιοποίηση της Δραματοποίησης 
στο Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα :Διδακτορική 
Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα 
Φ.Π.Ψ., τομέας Παιδαγωγικής.

Παπαδοπούλου, Κ. (2016). Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη στην 
πρώτη παιδική ηλικία. Ανακτήθηκε 29 Απριλίου 2020 από http://eclass.
uoa.gr/courses/ECD329/.

Παπάνης, Ε. (2004). Η Αυτοεκτίμηση και η Μέτρησή της: Εμπειρική 
Έρευνα και Ψυχοκοινωνικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Ατραπός.



35

ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παπανικολάου, Ρ. & Τσιλιμένη, Τ. (2009). Η παιδική λογοτεχνία στο 
νηπιαγωγείο: Θεωρία και πράξη (4η εκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

Σταυροπούλου, A. (2013) Διάγραμμα της έννοιας: Τέχνη. Ανακτήθηκε 31 
Μαϊου 2020, από: http://filologikesidees.blogspot.gr/2013/11/blog-
post_6046.html.

Zimmerman, E. (2010). Creativity and art Education: A personal Jour-
ney in Four Acts. Lowenfeld Lecture http://www.arteducators.org/
research/Lowenfeld Lecture2010_EnidZimmerman.pdf Ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης: 3.5.2020.





37

Περίληψη 
Οι αυξημένες επαγγελματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι στρα-
τιωτικοί γονείς, και οι περιορισμένες σχετικές έρευνες στην ελληνική βι-
βλιογραφία, αποτέλεσαν το έναυσμα για την παρούσα έρευνα. Σκοπός 
της έρευνας είναι η μελέτη ποικίλων διαστάσεων που αφορούν στις αντι-
λήψεις των στρατιωτικών γονέων –και ειδικά όσων αποτελούν στελέχη 
του Πολεμικού Ναυτικού– για την οικογενειακή τους λειτουργία και τον 
τρόπο γονικής διαπαιδαγώγησης. Η συλλογή των δεδομένων πραγματο-
ποιήθηκε με την κατά στρώματα δειγματοληψία σε μονάδες της Αττικής. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες στο σύνολό τους αντι-
λαμβάνονται ως υγιή τη λειτουργία της οικογένειάς τους ενώ ο συνη-
θέστερος τύπος γονικής διαπαιδαγώγησης είναι 
ο διαλεκτικός τύπος. Η σύγκριση των στρατιωτι-
κών και πολιτών γονέων δείχνει περιορισμένες 
διαφορές σε επιμέρους παράγοντες. Διαφορο-
ποιήσεις επίσης σημειώθηκαν στην ομάδα των 
γονέων-στρατιωτικών με βάση τα ειδικά επαγ-
γελματικά χαρακτηριστικά. Τέλος τα ευρήματα 
ανέδειξαν την προβλεπτική δυνατότητα, κυρίως 
του διαλεκτικού τύπου γονέα, για την υγιή οικο-
γενειακή λειτουργία στην ομάδα των γονέων-
στρατιωτικών.

Abstract 
The aim of the present research is to study the Hellenic Navy parents’ 
perceptions in relation to their family function and parenting. The ratio-
nale for the study was based on the increased professional challenges 
of military parents that affect their family life and the limited relevant 
researches in the literature. The data collection was carried out after ap-
proval. This was followed by stratified random sampling in Attica units. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Λέξεις κλειδιά: 

Οικογενειακή λειτουργία,  
Γονική διαπαιδαγώγηση,  
Γονείς στελέχη  
Πολεμικού Ναυτικού,  
Γονικότητα

Αικατερίνη Λαμπροπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Σχολικής Ψυχολογίας,  

Τμήμα Ψυχολογίας,ΕΚΠΑ. 
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The sample consisted of 173 military and 107 
civilian parents. The results showed that all 
parents perceived their family functioning as 
healthy while the most common parental type 
was the authoritative one. Comparisons be-
tween military and civilian parents revealed 
limited differences in certain sub-factors such 
as warmth, verbal hostility and corporal punish-
ment. Additional differences were found with-

in the military group based on professional characteristics. Finally, the 
regression analysis showed that the authoritative parenting style could 
serve as a predictor for healthy family function. 

1. Εισαγωγή 
Ο προσδιορισμός των μεταβλητών που καθιστούν μια οικογένεια λει-
τουργική έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών. Στο πλαίσιο αυτό 
έχουν μελετηθεί ποικίλες διαστάσεις, όπως δομή, μορφή/τύπος οικογέ-
νειας, τρόποι κοινωνικοποίησης, αξίες, ψυχολογικές διεργασίες (π.χ. δε-
σμοί, σχέσεις μελών, γονική εμπλοκή, δυναμική), αλλά και ο ρόλος δημο-
γραφικών χαρακτηριστικών, όπως φύλο, μορφωτικό επίπεδο, εισόδημα, 
ηλικία κ.ά. (Peterson & Bush, 2013. Vangelisti, 2013).

Ιδιαίτερη έμφαση, ωστόσο, έχει δοθεί στη μελέτη των τύπων διαπαιδα-
γώγησης που υιοθετούν οι γονείς με την τυπολογία της Baumrind (1971) 
να αποτελεί μία από τις πιο διαδομένες προτάσεις. Ένα ευρέως αποδεκτό 
μοντέλο που βασίζεται στην πρόταση της Baumrind, περιγράφει: (α) τον 
αυταρχικό τύπο γονέα που επιβάλλει τη θέλησή του και δεν επιτρέπει στο 
παιδί να εκφράσει τις απόψεις του σε θέματα που αφορούν τη συμπε-
ριφορά του, (β) τον ανεκτικό/παραχωρητικό τύπο γονέα που αφήνει το 
παιδί να αποφασίζει ελεύθερα για θέματα που το αφορούν και συνήθως 
αδιαφορεί για το τι θα αποφασίσει και (γ) τον δημοκρατικό τύπο γονέα 
που ενθαρρύνει το παιδί να συμμετέχει στις οικογενειακές συζητήσεις 
και να εκφράζει την άποψή του (Robinson et al., 1995. Smetana, 1994).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ως προς τους προαναφερθέντες παράγοντες, 
έχει η μελέτη οικογενειών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις 
όπως οι οικογένειες στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Οι οικογένειες 
αυτές καλούνται να διαχειριστούν τη συχνή κινητικότητα και τις παρα-
τεταμένες περιόδους αποχωρισμού λόγω των επαγγελματικών υποχρε-
ώσεων των στρατιωτικών γονέων αλλά και την έκθεση αυτών σε απει-
λητικές καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν αυξημένο άγχος και 
ανησυχία σε όλη την οικογένεια (Gribble & Fear, 2019).

Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του στρατι-
ωτικού επαγγέλματος (π.χ., τυπικότητα, έμφαση σε ιεραρχία, πειθαρχία 
και κανόνες), ενδεχομένως να σχετίζονται με έναν πιο αυταρχικό τρόπο 
οικογενειακής λειτουργίας και ανατροφής (Hall, 2011. Stepka & Callahan, 
2016). Οι στρατιωτικοί, ωστόσο, δεν αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, καθώς 

Key words: 

Family function,  
Parenting,  

Parenting Styles,  
Hellenic Navy Parents
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κάθε Σώμα έχει τις ιδιαιτερότητές του. Τα στελέχη του Πολεμικού Ναυ-
τικού (ΠΝ), ειδικότερα, αναφέρεται ότι βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό 
τις δυσκολίες του αποχωρισμού, καθώς είναι –συγκριτικά– τα άτομα που 
λείπουν τον περισσότερο χρόνο από τις οικογένειές τους λόγω των πολ-
λών και με παρατεταμένη διάρκεια αποστολών (Gribble & Fear, 2019). Η 
Kathleen Vestal Logan το 1987 περιέγραψε τις συναισθηματικές και συ-
μπεριφορικές εναλλαγές στην οικογένεια σε όλα τα στάδια της απουσίας 
ενός γονέα του ΠΝ μέσα από το μοντέλο του «Συναισθηματικού Κύκλου 
της Αποστολής» αναδεικνύοντας περαιτέρω τις αυξημένες δυσκολίες 
που καλούνται να διαχειριστούν οι οικογένειες αυτές. 

Οι αυξημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι στρατιωτικοί γονείς-
στελέχη του ΠΝ, οι περιορισμένες σχετικές έρευνες στη διεθνή βιβλι-
ογραφία αλλά και η έλλειψη σχετικών ερευνών στην Ελλάδα αποτέλε-
σε το έναυσμα για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Ο σκοπός της 
έρευνας είναι η μελέτη των αντιλήψεων των γονέων-στελεχών του ΠΝ 
σε σχέση με τη λειτουργία της οικογένειάς τους και τον τρόπο γονικής 
διαπαιδαγώγησης και η μελέτη της ύπαρξης διαφορών τόσο σε σχέση με 
μη στρατιωτικούς γονείς όσο και σε σχέση με ιδιαίτερα επαγγελματικά 
χαρακτηριστικά. Επίσης σκοπό της έρευνας αποτελεί και η διερεύνηση 
της δυνατότητας πρόβλεψης του βαθμού αντίληψης της λειτουργίας της 
οικογένειας αυτών των γονέων μέσα από τον τρόπο που διαπαιδαγωγούν 
τα παιδιά τους.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι τα ακόλουθα: (α) Σε 
ποιον βαθμό αντιλαμβάνονται ως υγιή τη λειτουργία της οικογένειάς 
τους οι γονείς που υπηρετούν στο ΠΝ και ποιος είναι ο προτιμώμενος 
τύπος γονικής διαπαιδαγώγησης; (β) Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα 
στρατιωτικά και πολιτικά στελέχη ως προς τις υπό εξέταση μεταβλητές; 
(γ) Υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
στρατιωτικού επαγγέλματος (π.χ. είδος υπηρεσίας, βάρδιες, μεταθέσεις) 
στις υπό εξέταση μεταβλητές; (δ) Υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης του 
βαθμού που οι στρατιωτικοί γονείς αντιλαμβάνονται ως υγιή τη λειτουρ-
γία της οικογένειάς τους με βάση τον τύπο γονικής διαπαιδαγώγησης;

2. Μέθοδος 

2.1. Δείγμα και διαδικασία συλλογής δεδομένων 
Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική έγκριση 
και τη συνεργασία των στελεχών του ΠΝ. Ακολουθήθηκε η κατά στρώ-
ματα δειγματοληψία σε μονάδες της Αττικής με κριτήριο τις κατηγορίες 
υπηρεσίας (πλοία, μονάδες ξηράς, μονάδες ειδικών επιχειρήσεων) και τη 
σχολή αποφοίτησης (αξιωματικοί-υπαξιωματικοί). Η συμμετοχή ήταν σε 
εθελοντική και ανώνυμη βάση. Παράλληλα χορηγήθηκαν ερωτηματολό-
για, όπου υπήρχε η δυνατότητα, και σε πολιτικό προσωπικό.

Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 173 στρατιωτικοί και 107 πολίτες 
γονείς. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα βασικά δημογραφικά χαρα-
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κτηριστικά των δύο ομάδων. Όσον αφορά στα ειδικότερα δημογραφι-
κά στοιχεία των στρατιωτικών προέκυψε ότι 72 (41,6%) υπηρετούσαν 
σε πλοίο και 96 (55,5%) σε υπηρεσίες ξηράς, 50 (28,9%) ήταν Μόνιμοι 
Επαγγελμα τίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)1, 82 (47,4%) ήταν προελεύσεως Σχο-
λής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), 17 (9,8%) Σχολής Ναυ-
τικών Δοκίμων και 9 (5,2%) ΕΜΘ ενώ 7 (4,0%) υπηρετούσαν στις ειδικές 
δυνάμεις, 19 (11,0%) σε αεροπλάνα-ελικόπτερα και 16 (9,2%) σε υποβρύ-
χια. Οι περισσότεροι (Ν=106) δεν έχουν μετατεθεί εκτός τόπου κατοι-
κίας από τη στιγμή που απέκτησαν παιδιά ενώ μόνο 14 συμμετέχοντες 
πήγαν μόνοι στις μεταθέσεις τους. Τέλος από την ομάδα των στελεχών 
Π.Ν που υπηρετούν σε υπηρεσίες ξηράς αναφέρεται ένας μέσος όρος 
2,59 βαρδιών τον μήνα.

Όσον αφορά στην ομάδα των γονέων-πολιτών 25 (25%) είχαν βασική 
εκπαίδευση και 75 (75%) είχαν ανώτερη εκπαίδευση ενώ σε καμία περί-
πτωση ο άλλος γονέας δεν ήταν στρατιωτικός.

Πίνακας 1. Κατανομή Συχνοτήτων και Ποσοστών  
ως προς τα Δημογραφικά Στοιχεία των Συμμετεχόντων

Στρατιωτικά Στελέχη 
Π.Ν. (n=173)

Μη Στρατιωτικά 
Στελέχη Π.Ν. (n=107)

Φύλο 

Άνδρες 146 (84,4%) 28 (26,2%)

Γυναίκες 27 (15,6%) 79 (73,8%)

Ηλικία

22-30 6 (3,5%) 1 (0,9%)

31-40 76 (43,9%) 24 (22,4%)

41-50 80 (46,2%) 68 (63,6%)

51-60 11 (6,4%) 14 (13,1%)

Οικογενειακή κατάσταση

Έγγαμος/η 148 (87,1%) 92 (86%)

Εν διαστάσει 2 (1,2%) 4 (3,7%)

Διαζευγμένος/η 19 (11,2%) 10 (9,3%)

Χήρος/α 1 (0,6%) 1 (0,9%)

Ηλικιακή κατηγορία παιδιών

Γονείς με παιδιά 
Προσχολικής ηλικίας-»5-6»

33 (19,2%) 7 (6,8%)

1.   Οι Επαγγελματίες Οπλίτες αφορούν στα κατώτερα στελέχη του Π.Ν. Τα ανώτερα 
στελέχη είναι απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ενώ οι υπαξιωματικοί απο-
φοιτούν από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥΝ). Τέλος οι ΕΜΘ είναι Εθελο-
ντές Μακράς Θητείας (Διοικητικοί και Τεχνικοί).  
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Γονείς με παιδιά Σχολικής 
ηλικίας-»7-12»

41 (23,8%) 37 (35,9%)

Γονείς με παιδιά 
Εφηβείας-»13-18»

46 (26,7%) 21 (20,4%)

Γονείς με παιδιά διαφόρων 
ηλικιών

52 (30,2%) 38 (36,9%)

Αριθμός παιδιών

Ένα παιδί 67 (38,7%) 30 (28%)

Δύο παιδιά 87 (50,3%) 63 (58,9%)

Τρία παιδιά και πάνω 19 (11%) 14 (13,1%)

2.2. Μέσα συλλογής δεδομένων 
Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν:

•	 Το «Ερωτηματολόγιο Γονικής Διαπαιδαγώγησης» (Robinson et al., 
1995) το οποίο αποτελείται από 62 ερωτήσεις που βαθμολογούνται 
με τη χρήσης 5βαθμης κλίμακας Likert (1= ποτέ έως 5= πάντα). Οι 
ερωτήσεις δίνουν τους ακόλουθους παράγοντες: 

Α. «Διαλεκτικός Τύπος Γονέα» (Cronbach a=.91) που περιλαμ-
βάνουν τους επί μέρους παράγοντες «Ζεστασιά/Εμπλοκή» (π.χ. 
«Δείχνω τρυφερότητα με αγκαλιές και φιλιά προς το παιδί μου»), 
«Λογική Επαγωγή/Αιτιολόγηση» (π.χ. «Εξηγώ τις συνέπειες της συ-
μπεριφοράς του παιδιού μου»), «Δημοκρατική Συμμετοχή» (π.χ. 
«Επιτρέπω στο παιδί μου να έχει λόγο στους κανόνες της οικογέ-
νειας») «Καλή φροντίδα/Άνετος γονέας» (π.χ. «Κάνω αστεία και 
παίζω με το παιδί μου»). 

Β. «Αυταρχικός Τύπος Γονέα» (Cronbach a=.86) που περιλαμ-
βάνουν τους επί μέρους παράγοντες «Λεκτική Εχθρότητα» (π.χ. 
«Λογομαχώ με το παιδί μου»), «Σωματική Τιμωρία» (π.χ. «Χρησι-
μοποιώ τη σωματική τιμωρία ως μέθοδο πειθαρχίας για το παιδί 
μου»), «Μη Χρήση Αιτιολόγησης/Τιμωρητικές Πρακτικές» (π.χ. 
«Για να τιμωρήσω το παιδί μου του στερώ προνόμια χωρίς να δίνω 
πολλές εξηγήσεις») και «Κατευθυντικότητα» (π.χ. «Απαιτώ από το 
παιδί μου να κάνει διάφορα πράγματα»). 

Γ. «Παραχωρητικός/Ανεκτικός Τύπος Γονέα» (Cronbach a=.75) 
που περιλαμβάνουν τους επί μέρους παράγοντες «Ασυνεπής πει-
θαρχία» (π.χ. «Απειλώ το παιδί μου με τιμωρία πιο συχνά από ότι 
την εφαρμόζω), «Παράβλεψη/Αγνόηση μη Επιθυμητής Συμπεριφο-
ράς» (π.χ. «Αγνοώ την άσχημη συμπεριφορά του παιδιού μου») 
και «Έλλειψη Aυτοπεποίθησης» (π.χ. «Είναι δύσκολο να ασκήσω 
πειθαρχία στο παιδί μου»). 
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•	 Η Κλίμακα Γενικής Λειτουργίας που αποτελεί μέρος του McMaster 
Family Functioning Scale (Ryan et al., 2005). Αποτελείται από 
12 ερωτήματα (κλίμακα Likert 1=«συμφωνώ απολύτως» έως το 4 
=«διαφωνώ απολύτως) και δίνει ένα συνολικό δείκτη υγιούς/θε-
τικής λειτουργίας της οικογένειας (Cronbach a=.86). Μεγαλύτερη 
βαθμολογία σημαίνει και μεγαλύτερη δυσλειτουργία στην οικογέ-
νεια, ενώ για την ένδειξη υγιούς λειτουργίας ο μέσος όρος πρέπει 
να είναι μικρότερος του δύο (2). 

Τέλος συλλέχτηκαν δημογραφικά στοιχεία και πληροφορίες που αφο-
ρούσαν τις ιδιαίτερες συνθήκες των στρατιωτικών στελεχών (π.χ. μετα-
θέσεις, υπηρεσίες, βάρδιες).

2.3. Στατιστική ανάλυση 
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences). Οι αναλύσεις περιλάμβαναν 
περιγραφικούς δείκτες (συχνότητες, μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και 
δείκτες Pearson r) αλλά και τη χρήση t-test όσο και μονοπαραγοντικών 
αναλύσεων διακύμανσης (ANOVA) για την εξέταση της στατιστικής ση-
μαντικότητας των διαφορών μεταξύ των μέσων όρων. Τέλος πραγμα-
τοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης προκειμένου να μελετηθεί η προ-
βλεπτική δυνατότητα των τύπων γονικής διαπαιδαγώγησης για την υγιή 
λειτουργία της οικογένειας. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα χρήσης των 
παραμετρικών δοκιμασιών που αναφέρονται στην παρούσα έρευνα επι-
βεβαιώθηκε μέσω του ελέγχου της κανονικότητας των κατανομών. 

3. Αποτελέσματα 

3.1.  Μέσοι όροι και συγκρίσεις μέσων όρων ως προς δημο-
γραφικά χαρακτηριστικά 

Οι αναλύσεις των δεδομένων έδειξαν ότι όλοι οι γονείς εμφανίζουν έναν 
μέσο όρο γύρω στο μέσο της κλίμακας, όσον αφορά στην υγιή οικογε-
νειακή λειτουργία, ενώ ο υψηλότερος μέσος όρος -τόσο στο σύνολο του 
δείγματος όσο και στις επιμέρους ομάδες (στρατιωτικοί και μη)- αφορά 
στον διαλεκτικό τύπο διαπαιδαγώγησης. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται 
συνολικά οι μέσοι όροι των δύο ομάδων γονέων και τα αποτελέσματα 
από τις συγκρίσεις αυτών με τη χρήση του t-test. 
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Πίνακας 2. Μέσοι Όροι, Τυπικές Αποκλίσεις, Τ-test και Στατιστική Σημα-
ντικότητα για την Οικογενειακή Λειτουργία και Γονεϊκούς Τύπους Δια-
παιδαγώγησης ως προς την Επαγγελματική Προέλευση των Γονέων

Οικογενειακή λειτουργία 

(1= Συμφωνώ απολύτως έως 
4=Διαφωνώ απολύτως)

Στρατιωτικά 
Στελέχη 

Π.Ν.

Μη  
Στρατιωτικά 

Στελέχη

t-test

(278)

p

Μ.Ο. Τ.Α Μ.Ο. Τ.Α

Ύγιής Οικογενειακή Λειτουργία 1,69 ,39 1,66 ,45 0,51 0,612

Διαστάσεις γονικών τύπων  
διαπαιδαγώγησης

(1= Ποτέ έως 5=Σπάνια)

Διαλεκτικός Τύπος Γονέα 3,98 0,5 4,11 ,50 -2,18 0,03*

Ζεστασιά/Εμπλοκή 4,29 0,5 4,44 ,53 -2,31 0,022*

Λογική Επαγωγή/Αιτιολόγηση 3,88 0,6 3,98 ,58 -1,32 .187

Δημοκρατική Συμμετοχή 3,44 0,6 3,67 ,65 -2,85 0.005**

Καλή Φροντίδα/Άνετος Γο-
νέας

3,96 0.6 3,99 ,6 -,29 .77

Αυταρχικός Τύπος Γονέα 1,88 0,6 1,81 ,36 1,32 0,188

Λεκτική Εχθρότητα 2,21 0,6 2,4 ,61 -2,54 .011*

Σωματική Τιμωρία 1,49 0,6 1,3 34 2,67 .008*

Μη-χρήση Αιτιολόγησης/ 
Τιμωρητικές Πρακτικές

1,6 0,6 1,49 ,46 1,61 .109

Κατευθυντικότητα 2,53 0,7 2,39 ,59 1,59 .114

Παραχωρητικός/Ανεκτικός Τύ-
πος Γονέα

2,09 0,5 2,07 ,36 ,49 0,626

Ασυνεπής Πειθαρχία 2,14 0,5 2,07 ,55 1,07 .286

Παράβλεψη/Αγνόηση μη Επι-
θυμητής συμπεριφοράς

1,78 0,6 1,7 ,37 1,19 .235

Έλλειψη Αυτοπεποίθησης 2,27 0,5 2,35 47 -1,29 .197

* p<.05 ** p<.01
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Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις συγκρίσεις 
των μέσων όρων για κάθε παράγοντα ως προς το φύλο στο σύνολο των 
συμμετεχόντων. Πραγματοποιήθηκε επίσης έλεγχος των διαφορών των 
μέσων όρων ως προς το φύλο ειδικά για την ομάδα των στρατιωτικών 
στελεχών αλλά δεν βρέθηκε κάποια στατιστικώς σημαντική διαφορά. 
Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν διπαραγοντικές αναλύσεις διακύμανσης 
για να ελεγχθεί τυχόν στατιστικώς σημαντική αλληλεπίδραση επαγγελ-
ματικής ιδιότητας και φύλου χωρίς να αναδειχθεί κάποια στατιστική ση-
μαντικότητα.

Πίνακας 3. Μέσοι Όροι, Τυπικές Αποκλίσεις, Τ-test και Στατιστική Σημα-
ντικότητα για την Οικογενειακή Λειτουργία και Γονικών Τύπων Διαπαι-

δαγώγησης ως προς το Φύλο

Οικογενειακή λειτουργία 

(1= Συμφωνώ απολύτως έως 
4=Διαφωνώ απολύτως)

Άνδρες. Γυναίκες t-test

(278)

p

Μ.Ο. Τ.Α Μ.Ο. Τ.Α

Ύγιής Οικογενειακή Λειτουργία 1,7 0,39 1,65 0,44 1.01 0,314

Διαστάσεις γονικών τύπων 
διαπαιδαγώγησης 
(1= Ποτέ έως 5=Σπάνια)

Διαλεκτικός Τύπος Γονέα 3,95 0,49 4,14 0,46 -3,13 0,02**

Ζεστασιά/Εμπλοκή 4,25 0,53 4,5 0,46 -4.054 .000***

Λογική Επαγωγή/Αιτιολόγηση 3,85 0,62 4,02 0,55 -2,268 .024*

Δημοκρατική Συμμετοχή 3,47 0,63 3,64 0,66 -2,206 .028*

Καλή Φροντίδα/Άνετος Γονέας 3,95 0,63 3,99 0,57 -.539 .590

Αυταρχικός Τύπος Γονέα 1,87 0,47 1,82 0,38 0,96 0,34

Λεκτική Εχθρότητα 2,2 0,57 2,42 0,65 -2,96 .002**

Σωματική Τιμωρία 1,49 0,54 1,34 0,38 2,386 .018*

Μη-χρήση Αιτιολόγησης/
Τιμωρητικές Πρακτικές

1,61 0,56 1,48 0,48 2,009 .046*

Κατευθυντικότητα 2,51 0,73 2,43 0,62 .832 .406

Παραχωρητικός/Ανεκτικός 
Τύπος Γονέα

2,11 0,4 2,04 0,37 1,503 0,134

Ασυνεπής Πειθαρχία 2,16 0,54 2,04 0,58 1,731 .085

Παράβλεψη/Αγνόηση μη 
Επιθυμητής συμπεριφοράς

1,79 0,57 1,66 0,37 2,178 .030*

Έλλειψη Αυτοπεποίθησης 2,29 0,48 2,32 0,49 -.542 .588

* p<.05 ** p<.01 ***p<.001
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Η εξέταση της μεταβλητής οικογενειακή κατάσταση ανέδειξε δια-
φορές μόνο για την ομάδα των γονέων-στρατιωτικών και μόνο για τους 
παράγοντες «Αυταρχικός Τύπος Γονέα» (ΜΟέγγαμων=1,91 ΜΟδιαζευγμένων=1,68, 
t(168), p<.05) και «Κατευθυντικότητα» (ΜΟέγγαμων=2,58 ΜΟδιαζευγμένων=2,12, 
t(168), p<.05).

Μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης πραγματοποιήθηκε και για 
τις ομάδες των γονέων με παιδιά διαφορετικών ηλικιών. Όσον αφορά 
στους στρατιωτικούς γονείς, στατιστικώς σημαντική διαφορά βρέθηκε 
για τον παράγοντα «Ύγιή Λειτουργία της Οικογένειας» με τη διαφορά να 
εστιάζεται ανάμεσα στους γονείς με παιδιά εφηβικής ηλικίας (ΜΟ=1,83) 
και γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας (ΜΟ=1,52) (F

3,
 

171
=4,48, p<.01). 

Όσον αφορά στους μη στρατιωτικούς γονείς στατιστικώς σημαντική δια-
φορά βρέθηκε για τον παράγοντα «Παράβλεψη/Αγνόηση μη Επιθυμητής 
Συμπεριφοράς» και ειδικότερα μεταξύ των γονέων με παιδιά σχολικής 
ηλικίας (Μ.Ο=1,54) και των γονέων με παιδιά διαφόρων ηλικιών (ΜΟ=1,8) 
(F3, 102=3,86, p<.05).

Τέλος πραγματοποιήθηκαν μονοπαραγοντικές αναλύσεις διακύμαν-
σης που αφορούσαν στη σχολή φοίτησης και το είδος της υπηρεσίας των 
στρατιωτικών γονέων. Οι στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς τη 
σχολή φοίτησης βρέθηκαν για τους παράγοντες: 

(α)  «Επιτρεπτικός» (ΜΟ Σχολή Ναυτικών Δοκίμων = 1,89, ΤΑ=0,34, ΜΟ ΕΠΟΠ = 
2,25, ΤΑ=0,65, ΜΟ ΣΜΥΝ = 2,02, ΤΑ=0,38, ΜΟ ΕΜΘ 

= 2,07, ΤΑ=0,29), F 
(3, 157)= 4,71, p<.01,

(β)  «Ασυνεπής Πειθαρχία» (ΜΟ Σχολή Ναυτικών Δοκίμων = 1,8, ΤΑ=0,33,  
ΜΟ ΕΠΟΠ = 2,3, ΤΑ=0,58, ΜΟ ΣΜΥΝ = 2,09, ΤΑ=0,54, ΜΟ ΕΜΘ = 2,11, 
ΤΑ=0,63), F (3, 157)= 3,85, p<.05, 

(γ)  «Έλλειψη Αυτοπεποίθησης» (ΜΟ Σχολή Ναυτικών Δοκίμων = 2,07, ΤΑ=0,37, 
ΜΟ ΕΠΟΠ = 2,46, ΤΑ=0,55, ΜΟ ΣΜΥΝ = 2,21, ΤΑ=0,47, ΜΟ ΕΜΘ = 2,27, 
ΤΑ=0,41), F (3, 157)= 3,91, p<.01,

Η εκ των υστέρων κατά ζεύγη συγκρίσεις των μέσων όρων έδειξε ότι 
σε όλες τις περιπτώσεις οι σημαντικές διαφορές εστιάζονταν ανάμεσα 
στους αποφοίτους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και στις σχολές ΣΜΥΝ 
και ΕΠΟΠ.

Όσον αφορά στο είδος της υπηρεσίας οι στατιστικώς σημαντικές δια-
φορές ήταν μόνο για τους παράγοντες: (α) «Λογική Επαγωγή/Αιτιολόγη-
ση» (ΜΟ Ειδικές δυνάμεις = 3,43, ΤΑ=0,76, ΜΟ Αεροπλάνα-Ελικόπτερα = 4,07, ΤΑ=0,58, 
ΜΟ Υποβρύχια = 4,13, ΤΑ=0,54, , F (2, 41)= 3,7, p<.05), και (β) «Ύγιή Λειτουργία 
Οικογένειας» (ΜΟ Ειδικές δυνάμεις = 1,95, ΤΑ=0,42, ΜΟ Αεροπλάνα-Ελικόπτερα = 1,64, 
ΤΑ=0,38, ΜΟ Υποβρύχια = 1,44, ΤΑ=0,33, F (2, 41)= 4,74, p<.05). Η εκ των 
υστέρων κατά ζεύγη συγκρίσεις των μέσων όρων έδειξε ότι σε όλες τις 
περιπτώσεις οι σημαντικές διαφορές εστιάζονταν ανάμεσα στους υπη-
ρετούντες στις ειδικές δυνάμεις και στους υπηρετούντες στα υποβρύχια. 

Τέλος οι συγκρίσεις με το t-test των μέσων όρων των γονέων που 
υπηρετούν στα πλοία σε σχέση με όσους υπηρετούν στην ξηρά έδειξε 
στατιστικώς σημαντική διαφορά μόνο στον παράγοντα «Κατευθυντικότη-
τα» (ΜΟπλοία=2,12, ΜΟ υπηρεσίες ξηράς=2,62, t(166)=-2,21 p<05). 
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3.2.  Υπολογισμός συναφειών (δείκτης Pearson r) και ανάλυ-
ση παλινδρόμησης 

Οι συνάφειες (Pearson r) υπολογίστηκαν μεταξύ των υπό εξέταση παρα-
γόντων με τις μεταβλητές «ηλικία», «αριθμός παιδιών», «αριθμός μετα-
θέσεων», «χρόνια υπηρεσίας σε πλοίο», «αριθμός βαρδιών το μήνα» και 
«μεταθέσεις χωρίς την οικογένεια». Τα αποτελέσματα των αναλύσεων 
περιγράφονται στον Πίνακα 4.

Πίνακας 4. Δείκτες Συσχέτισης (Pearson R)  
ανάμεσα στην Οικογενειακή Λειτουργία, τους Γονικούς Τύπους  

Διαπαιδαγώγησης και Δημογραφικές Μεταβλητές

Μεταβλητές Ηλικία Αριθμός 
παιδιών

Αριθμός 
μεταθέ-

σεων

Χρόνια 
υπηρεσίας 
σε πλοίο

Αριθμός 
βαρδιών 
το μήνα

Μεταθέ-
σεις χωρίς 
οικογένεια

Οικογενειακή Λει-
τουργία

.169* -.021 -.096 0.63 -.055 .131

Διαλεκτικός Τύπος 
Γονέα

-.050 .114 .121 -.115 -.124 -.076

Παραχωρητικός/
Ανεκτικός Τύπος 
Γονέα

.041 .051 -.073 .171* -.006 .086

Αυταρχικός Τύπος 
Γονέα

-.056 .139 -.056 -.102 -.030 .111

Ζεστασιά/Εμπλοκή -.077 .142 .098 -.109 -.147 -.079

Καλή φροντίδα/
Άνετος γονέας

-.060 .009 -.042 -.018 .000 -.108

Λογική Επαγωγή/
Αιτιολόγηση

-.044 .159* .192* -.113 -.120 -.036

Δημοκρατική Συμ-
μετοχή

.044 -.007 .094 -.107 -.085 -.036

Κατευθυντικότητα .057 .179* -.038 -.068 -.142 -.008

Έλλειψη αυτοπε-
ποίθησης

.072 .081 -.029 .135 .077 .163

Λεκτική εχθρότητα .071 .135 -.091 -.205** -.013 .145

Ασυνεπής πειθαρχία .088 .024 -.087 .120 -.011 .086

Παράβλεψη/Αγνό-
ηση μη Επιθυμητής 
Συμπεριφοράς

-.102 .012 -.030 .144 -.090 -.076

Μη Χρήση Αιτιολό-
γησης/Τιμωρητικές 
Πρακτικές

-.102 .105 -.028 -.035 .036 .097

Σωματική τιμωρία -.159* .043 -.036 -.049 .004 .123

* p<.05 ** p<.01



47

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Επιπλέον οι συνάφειες της οικογενειακής λειτουργίας ήταν r=-.57, 
p<.01 με τον διαλεκτικό τύπο γονέα, r=.374, p<.01 με τον επιτρεπτικό/
ανεκτικό και r=.34, p<.01 με τον αυταρχικό τύπο γονέα.

Τέλος πραγματοποιήθηκε ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης (επι-
βεβλημένη εισαγωγή) για την ομάδα των γονέων στελεχών Π.Ν. –που 
αποτελούν και τη βασική υπό μελέτη ομάδα– προκειμένου να εξεταστεί 
αν οι τρεις βασικοί τύποι γονικής διαπαιδαγώγησης μπορούν να λειτουρ-
γήσουν προβλεπτικά για το πόσο υγιή αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της 
οικογένειάς τους. Tα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι τρεις 
τύποι εξηγούν το 36% (R2=0,364, F(3,169)=32.34, p<.001) της συνολικής 
διακύμανσης της υγιούς λειτουργίας της οικογένειας. Από την επισκόπη-
ση των συντελεστών παλινδρόμησης διαπιστώνεται ότι ο τύπος του δια-
λεκτικού γονέα έχει την μεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα (β= -0,49, 
t=-6.98, p=000) με τον επόμενο παράγοντα να είναι ο επιτρεπτικός (β= 
2,2, t=3.24, p<.01), ενώ ο αυταρχικός τύπος δεν φαίνεται να συμβάλλει 
σημαντικά στην πρόβλεψη (β= 0,01, t=.02, p>.05).

4. Συζήτηση 
Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια μιας αρχικής διερεύνησης των 
αντιλήψεων των γονέων-στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού σε σχέση με 
το πώς αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της οικογένειάς τους και τον τρό-
πο που διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους. Όσον αφορά στη λειτουργία της 
οικογένειάς τους φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες γονείς (και τα στρατιω-
τικά και τα πολιτικά στελέχη) αξιολογούν τις οικογένειές τους στο πλαί-
σιο του υγιούς φάσματος λειτουργικότητας. Το εύρημα αυτό συμφωνεί 
με σχετικές έρευνες στην Ελλάδα που περιγράφουν τον διαλεκτικό τύπο 
γονέα ως τον συνηθέστερα υιοθετούμενο τύπο, ενώ αναφέρουν για τους 
Έλληνες γονείς την ύπαρξη θετικής αντίληψης για τη λειτουργία των οι-
κογενειών τους (Λιανός, 2012).

Η σύγκριση των στρατιωτικών και μη-στρατιωτικών γονέων δεν έδει-
ξε κάποια στατιστικώς σημαντική διαφορά ως προς τη λειτουργικότη-
τα της οικογένειας. Σημαντικές διαφορές δεν παρατηρήθηκαν ούτε ως 
προς το φύλο και την οικογενειακή κατάσταση. Φαίνεται λοιπόν ότι άλ-
λοι παράγοντες συνδέονται με τη λειτουργικότητα μιας οικογένειας που 
ενδεχομένως αφορούν περισσότερο ψυχολογικές διαστάσεις (επικοινω-
νία, στήριξη, ζεστασιά) και όχι με το επάγγελμα του στρατιωτικού ή άλλα 
δημογραφικά στοιχεία (Peterson & Bush, 2013. Ruppert et al., 2013). Θα 
πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ένας παράγοντας που σχετίζεται με τη 
λειτουργία της οικογένειας αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης των παι-
διών είναι το άγχος που βιώνει ο γονέας σχετικά με την εργασία του (Bell 
et al., 2012. Rupert at al., 2013), το οποίο δεν αξιολογήθηκε στην παρούσα 
έρευνα.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι στρατιωτικοί γονείς-στελέχη του ΠΝ με 
παιδιά προσχολικής ηλικίας αντιλαμβάνονται ως πιο υγιή τη λειτουργι-
κότητα της οικογένειάς τους σε σχέση με τους γονείς παιδιών εφηβικής 
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ηλικίας. Αν ληφθεί υπόψη η χαμηλή μεν αλλά στατιστικώς σημαντική συ-
νάφεια που βρέθηκε με την ηλικία δείχνει ότι στους μεγαλύτερους γονείς 
(που αναμένεται να έχουν και μεγαλύτερα παιδιά) η ανέλιξη στο επάγ-
γελμά τους –που συνδυάζεται με αυξανόμενες απαιτήσεις (μεγαλύτερη 
απουσία από το σπίτι, αυξημένες υποχρεώσεις)– πιθανώς να επιβαρύνει 
την οικογενειακή λειτουργία. Σε ανάλογη έρευνα βρέθηκε ότι και οι ίδιοι 
οι έφηβοι αναφέρουν ως αρνητικό το γεγονός της απουσίας του στρα-
τιωτικού πατέρα από το σπίτι λόγω υποχρεώσεων, το οποίο ενδεχομέ-
νως να επιδρά και στη συμπεριφορά των εφήβων μέσα στην οικογένεια 
(Rowe et al., 2014).

Οι γονείς που υπηρετούν στα υποβρύχια επίσης βρέθηκε να αντιλαμ-
βάνονται ως πιο υγιή τη λειτουργία της οικογένειάς τους. Οι ιδιαίτερες 
συνθήκες στα υποβρύχια (παρατεταμένη συνύπαρξη και συνεργασία, 
αναγκαιότητα ομαλής συνεργασίας, αίσθηση της ομάδας συναδέλφων 
ως οικογένειας) πιθανώς να ενισχύουν χαρακτηριστικά που συνάδουν με 
την ομαδικότητα και την ομαλή συμβίωση, όπως υποχωρητικότητα, θετική 
διάθεση απέναντι στους άλλους/την ομάδα, αλλά και προθυμία σύνδε-
σης μεταξύ των μελών. 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το εύρημα ότι όσοι υπηρετούν στα 
υποβρύχια υιοθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό τη λογική επαγωγή/αιτιολό-
γηση. Αυτό επίσης μπορεί να συνδέεται με την επαγγελματική τους ζωή, 
καθώς χρειάζεται να είναι πιο συνεργάσιμοι και να επικοινωνούν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε η ομάδα των συνεργατών να λειτουργεί 
καλύτερα. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το μικρό μέγεθος του 
δείγματος δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. 

Όσον αφορά στους τύπους γονικής διαπαιδαγώγησης φαίνεται ότι 
οι γονείς στο σύνολό τους υιοθετούν περισσότερο τον διαλεκτικό τύπο 
και λιγότερο τον αυταρχικό. Η πιο συνήθης πρακτική είναι η «ζεστασιά/
εμπλοκή», ενώ λιγότερο συχνή είναι η χρήση της σωματικής τιμωρίας. 
Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να συνάδουν με άλλες έρευνες στη βιβλιο-
γραφία, όπου ο διαλεκτικός τύπος γονέα φαίνεται να είναι ο προτιμώμε-
νος τύπος γονικής διαπαιδαγώγησης, ο οποίος φαίνεται να σχετίζεται και 
περισσότερο με την υγιή λειτουργία της οικογένειας (Peterson & Bush, 
2013. Rupert et al., 2013).

Όσον αφορά στους στρατιωτικούς γονείς φαίνεται ότι, ενώ γενικά 
αποτελεί τον προτιμώμενο τύπο γονικής διαπαιδαγώγησης, η ομάδα αυτή 
εμφανίζει συστηματικά μικρότερο μέσο όρο σε σχέση με τους πολίτες-
γονείς σε πρακτικές όπως ζεστασιά/εμπλοκή και δημοκρατική συμμετο-
χή. Ενδεχομένως ο επαγγελματικός τους ρόλος να ενισχύει μια στάση 
μεγαλύτερης οριοθέτησης και παρεμβατικότητας προς τα παιδιά. Υπο-
στηρίζεται ότι οι στρατιωτικοί δίνουν περισσότερο έμφαση στην υπακοή 
των παιδιών, στην τήρηση των κανόνων και στη συμμόρφωσή τους, εί-
ναι περισσότερο αυστηροί και χρησιμοποιούν περισσότερο την τιμωρία 
(Pruett & Pruett, 2010. Tom & Glynn, 2016. Speck & Riggs, 2013). Ωστόσο 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι αντίστοιχες διαφορές βρέθηκαν ως προς το 
φύλο με τις γυναίκες να υιοθετούν περισσότερο τον δημοκρατικό τύπο 
από τους άνδρες (Donovan & Brassard, 2011. Kang & Jaswal, 2011. Rupert 
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et al., 2013). Ενδεχομένως, η αυξημένη εκπροσώπηση των γυναικών στην 
ομάδα των μη στρατιωτικών γονέων να συνέβαλε στην ύπαρξη της δια-
φοράς μεταξύ των ομάδων.

Η λεκτική εχθρότητα επίσης φαίνεται να υιοθετείται περισσότερο από 
τους μη στρατιωτικούς γονείς που ίσως πάλι να εξηγείται από τη μετα-
βλητή φύλο, καθώς φαίνεται οι γυναίκες να την υιοθετούν περισσότερο 
ως τακτική (Donovan & Brassard, 2011). Η σωματική τιμωρία φαίνεται να 
υιοθετείται περισσότερο από τους στρατιωτικούς γονείς που πιθανώς να 
συνδέεται πάλι με τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Μια ενδιαφέρου-
σα παρατήρηση είναι η μη ύπαρξη σημαντικών διαφορών στην ομάδα 
των στρατιωτικών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Πιθανώς οι στρατιω-
τικοί γονείς να τείνουν να υιοθετούν κοινές τακτικές ανεξαρτήτως φύλου 
στο πλαίσιο υιοθέτησης μια κοινής νοοτροπίας και στάσης λόγω επαγ-
γελματικού υπόβαθρου.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το εύρημα ότι όσοι γονείς υπηρετούν 
σε υπηρεσίες ξηράς είναι πιο κατευθυντικοί προς τα παιδιά τους σε σχέ-
ση με όσους υπηρετούν στα πλοία. Ενδεχομένως η απουσία από το σπίτι 
δεν ευνοεί την παρεμβατική/κατευθυντική στάση του γονέα. Ενδιαφέρον 
επίσης είναι και το αντίστοιχο εύρημα που αφορά στην οικογενειακή κα-
τάσταση, καθώς βρέθηκε ότι οι έγγαμοι στρατιωτικοί γονείς είναι περισ-
σότερο αυταρχικοί και κατευθυντικοί με τα παιδιά τους. Ενδεχομένως οι 
γονείς αυτοί λόγω της φύσης της δουλειάς τους (συχνή απουσία, μετα-
κινήσεις) να αισθάνονται ότι χρειάζεται να έχουν περισσότερο έλεγχο 
και να οριοθετούν τα μέλη της οικογένειας, ωστόσο, και αυτό το εύρημα 
χρειάζεται περαιτέρω μελέτη. 

Επίσης βρέθηκε ότι οι γονείς που έχουν αποφοιτήσει από κατώτερες 
στρατιωτικές σχολές είναι περισσότερο επιτρεπτικοί, θέτουν λιγότερα 
όρια και τηρούν λιγότερο τις συνέπειες που θέτουν για την επίδειξη μη 
επιθυμητής συμπεριφοράς από τα παιδιά τους. Επίσης έχουν μεγαλύτερη 
έλλειψη αυτοπεποίθησης σχετικά με τον γονικό τους ρόλο σε σχέση με 
τους αποφοίτους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων – από την οποία προ-
έρχονται οι ανώτεροι αξιωματικοί. Αυτό ενδεχομένως να συνάδει και με 
ευρήματα άλλων ερευνών που αφορούν στο μορφωτικό επίπεδο, όπου 
γονείς ανώτερου μορφωτικού επιπέδου αναγνωρίζουν περισσότερο τη 
σημασία των ορίων και της συνέπειας στη συμπεριφορά τους (Kang & 
Jaswal, 2006. Λιανός, 2012. Πιθανώς να παίζει επίσης ρόλο το ότι οι ανώ-
τεροι αξιωματικοί είναι αυτοί που έχουν αρχηγικές θέσεις, όπου η θέσπι-
ση ορίων και η τήρηση των συνεπειών είναι πολύ σημαντικές.

Τέλος τα αποτελέσματα των συναφειών ανέδειξαν ως πιο σημαντικό 
τον ρόλο του χρόνου υπηρεσίας στο πλοίο. Φαίνεται ότι όσο περισσότερο 
κάποιος γονέας έχει υπηρετήσει σε πλοίο τόσο πιο ανεκτικός είναι και 
τόσο λιγότερο χρησιμοποιεί τη λεκτική εχθρότητα. Ενδεχομένως η ανά-
γκη ομαλής, μακράς συνύπαρξης και συνεργασίας στο πλοίο να μειώνει 
συμπεριφορές που θα διακινδύνευαν τη συνοχή της ομάδας. Οι βάρδιες 
και οι μεταθέσεις χωρίς την οικογένεια δε φαίνεται να σχετίζονται με κά-
ποιους από τους υπό εξέταση παράγοντες, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός 
μεταθέσεων σχετίζεται –σε έναν χαμηλό, ωστόσο, βαθμό– με τη λογική 
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επαγωγή/αιτιολόγηση. Ενδεχομένως οι γονείς που έπρεπε να μετακινη-
θούν ή να λείψουν περισσότερο χρόνο από το σπίτι να ένιωθαν την ανά-
γκη μεγαλύτερης επεξήγησης προς τα παιδιά τους.

Τέλος η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης για τους στρατιωτικούς 
γονείς, που αποτελούσε και τη βασική υπό εξέταση ομάδα, έδειξε ότι ο 
τύπος γονικής διαπαιδαγώγησης φαίνεται να μπορεί σε ένα βαθμό να 
προβλέψει τις αντιλήψεις τους για τη λειτουργία της οικογένειάς τους 
Ειδικότερα τη μεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα φαίνεται να έχει ο δια-
λεκτικός τύπος γονέα υποδεικνύοντας ότι ο διαλεκτικός τρόπος που δια-
παιδαγωγεί κάποιος τα παιδιά του μπορεί να προβλέψει και το βαθμό που 
αντιλαμβάνεται ως υγιή τη λειτουργία της οικογένειας.

Συμπερασματικά φαίνεται ότι οι στρατιωτικοί γονείς-στελέχη του Π.Ν 
δεν διαφέρουν σημαντικά στις αντιλήψεις τους όσον αφορά στη λειτουρ-
γία της οικογένειας και τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους ενι-
σχύοντας αποτελέσματα άλλων ερευνών που αναδεικνύουν ως σημαντι-
κότερες άλλες μεταβλητές για τη γονική διαπαιδαγώγηση1,12. Ωστόσο υπάρ-
χουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε επιμέρους διαστάσεις μεταξύ στρατιω-
τικών και μη στρατιωτικών γονέων αλλά και επιμέρους διαφορές με βάση 
τα ειδικά χαρακτηριστικά του χώρου που αναδεικνύουν ίσως την επίδραση 
διαστάσεων του στρατιωτικού επαγγέλματος σε κάποιους από τους υπό 
μελέτη παράγοντες. Οι διαφορές αυτές, ωστόσο, χρήζουν περαιτέρω με-
λέτης λόγω του μη αντιπροσωπευτικού δείγματος σε αρκετές αναλύσεις.

Παρόλα τα ενδιαφέροντα ευρήματα η έρευνα υπόκειται σε περιορι-
σμούς που αφορούν κυρίως στη χρήση αυτοαναφορών μόνο των γονέων 
για τον εαυτό τους και τον περιορισμένο αριθμό δείγματος ιδίως στις 
επιμέρους ομάδες. Επιπρόσθετα, το είδος της έρευνας δεν επιτρέπει την 
εξαγωγή συμπερασμάτων για την ύπαρξη αιτιωδών σχέσεων ανάμεσα 
στις υπό μελέτη μεταβλητές της παρούσας έρευνας. Στο μέλλον θα είχε 
ενδιαφέρον η συλλογή δεδομένων από όλα τα μέλη της οικογένειας για 
την οικογενειακή λειτουργία και τους τρόπους διαπαιδαγώγησης που υι-
οθετούν ειδικά οι στρατιωτικοί γονείς του ΠΝ αλλά και η σύγκριση με 
τα υπόλοιπα σώματα (στρατό, πολεμική αεροπορία) αλλά και με άλλα 
επαγγέλματα εστιάζοντας σε διαστάσεις που αφορούν όχι μόνο το είδος 
του επαγγέλματος αλλά και σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως άγχος, 
πολυπλοκότητα εργασιακού περιβάλλοντος κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση τα 
ευρήματα της έρευνας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τις οικο-
γένειες με γονείς που υπηρετούν στο ΠΝ που μπορούν να αξιοποιηθούν 
από ειδικούς ψυχικής υγείας.
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Περίληψη 
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι φιλοσοφία της εκπαίδευσης η 
οποία αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και αναλαμβάνει 
την ευθύνη για τη διασφάλιση ότι όλοι οι μαθητές λαμβάνουν κατάλληλες 
ευκαιρίες μάθησης, καθώς και την ανατροφοδότηση που ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες τους. (Tomlinson, 2000). Μία από τις βασικές αρχές της 
είναι ότι η υπερφορτωμένη και δυσνόητη ύλη οδηγεί σε χαμηλή απόδοση 
και σχολική αποτυχία. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει το πε-
ριεχόμενο, τη διαδικασία, το αποτέλεσμα και το μαθησιακό περιβάλλον. 
Η παρούσα εργασία μελετά και προτείνει καλές 
πρακτικές και εφαρμόσιμες τεχνικές με τις οποί-
ες ο εκπαιδευτικός μπορεί να προχωρήσει στη 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας του στο γνω-
στικό αντικείμενο της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Ο 
σκοπός της εργασίας είναι να δείξει, μέσα από 
συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής ότι η 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι εφικτή 
στην καθημερινή σχολική πρακτική, χωρίς να 
απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

Abstract 
Differentiated instruction is a philosophy of teaching which recognizes 
the personalized needs of the students and takes responsibility for en-
suring that all students will receive proper learning chances as well as 
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feedback that responds to their needs (Tomlinson, 2000). One of its ba-
sic principles is that overloaded and abstruse syllabus leads to poor per-

formance and school failure. The teacher may 
differentiate the content, the procedure, the 
outcome and the learning environment. 

The present project studies and suggests 
practices and applicable techniques which the 
teacher may use to differentiate his/hers edu-
cational instruction at the History lesson. The 
purpose of this project is to show, through con-
crete examples, that differentiated instruction 
is possible in everyday school practice without 
demanding any specialized knowledge. 

1. Εισαγωγή 
Στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα έντονης διαφοροποίησης 
του μαθητικού πληθυσμού στην καθημερινή διαχείριση της σχολικής τά-
ξης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες 
όλων των μαθητών και η εκπαίδευσή τους να προσεγγίζεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να τους δίνονται οι κατάλληλες ευκαιρίες και τα κίνητρα για 
ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Η εκπαιδευτική διαδικασία 
περιλαμβάνει τον μαθητή και τον τρόπο που μαθαίνει, τον εκπαιδευτικό 
και τον τρόπο που διδάσκει και το αναλυτικό πρόγραμμα. Η υπερφορτω-
μένη και δυσνόητη ύλη των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών οδηγεί 
σε χαμηλή απόδοση και σχολική αποτυχία (Μουταβελής, 2017). Αποτελεί 
παραδοχή της σύγχρονης εκπαίδευσης ότι ο «μέσος μαθητής» δεν υπάρ-
χει. Είναι μια αφηρημένη έννοια που δεν αντιστοιχεί σε κανέναν συγκε-
κριμένο μαθητή. Αυτό συνεπάγεται ότι το «ένα μέγεθος για όλους, την 
ίδια στιγμή» δεν ταιριάζει σε όλους τους μαθητές. (Μουταβελής, 2017). Ο 
κάθε μαθητής είναι μοναδικός και επομένως αντιλαμβάνεται, κατανοεί, 
επεξεργάζεται και κατακτά τη γνώση με τον προσωπικό του τρόπο. Είναι 
επιτακτική η ανάγκη, λοιπόν, στους εκπαιδευτικούς να επαναπροσδιορί-
σουν και να διαμορφώσουν την διδασκαλία τους σύμφωνα και με τη δι-
αφορετικότητα των μαθητών τους. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι 
η απάντηση στο πώς μπορούμε να καλύψουμε τις ποικίλες ανάγκες των 
μαθητών σε μια τάξη μικτής ικανότητας (Βαλιαντή, 2013).

2.  Διαφοροποιημένη Διδασκαλία-Θεωρητικό Πλαί-
σιο 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια φιλοσοφία της εκπαίδευσης, η 
οποία αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και αναλαμβάνει 
την ευθύνη να διασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές λαμβάνουν κατάλληλες 

Key words: 

Differentiated Instruction,  
History,  

Content,  
Procedure,  

Learning Environment,  
Differentiation techniques



55

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ευκαιρίες μάθησης, καθώς και την ανατροφοδότηση που ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες τους (Tomlinson, 2000).

Οι εκπαιδευτικοί για να έχουν μια αποτελεσματική διδασκαλία πρέπει 
να λάβουν υπόψη όχι μόνο τι διδάσκουν αλλά και ποιους (Κουτσελίνη, 
2008, σ. 40).

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων 
για την οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης που επιδιώκουν να 
προσαρμόσουν τη διδασκαλία στις ικανότητες, την επίδοση, τα ενδιαφέ-
ροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών, ώστε να δημιουργήσουν για 
κάθε μαθητή τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προσωπικής ανάπτυξης 
και ταυτόχρονα να διασφαλίσουν ένα κοινά αποδεκτό επίπεδο βασικών 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (Κανάκης, 2007).

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία περιλαμβάνει ποιοτικά προγράμμα-
τα σπουδών, τα οποία επικεντρώνονται στα ουσιώδη, λαμβάνουν υπόψη 
τους τις ατομικές διαφορές των μαθητών και επιτρέπουν την ευέλικτη 
ομαδοποίηση των μαθητών και εργασίες με νόημα που άπτονται των εν-
διαφερόντων τους. Επιπλέον, η διαφοροποιημένη διδασκαλία περιλαμ-
βάνει διαρκή αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και δημιουρ-
γία κοινοτήτων εργασίας και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Οι εκπαι-
δευτικοί κατά τη διαφοροποιημένη διδασκαλία έχουν τη δυνατότητα να 
τροποποιούν το περιεχόμενο και τη διαδικασία της μαθησιακής δραστη-
ριότητας. Επίσης, μπορούν να διαφοροποιούν το τελικό προϊόν και το μα-
θησιακό περιβάλλον, ανάλογα με την ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το 
μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή (Μουταβελής, 2017).

Η μαθησιακή ετοιμότητα αποτελεί «το σημείο εισόδου του μαθητή σε 
σχέση με μία συγκεκριμένη έννοια ή ικανότητα» (Tomlinson, 1999) «και 
διαφοροποιείται από μαθητή σε μαθητή» (Μουταβελής, 2017). Τα ενδι-
αφέροντα του μαθητή έχουν σχέση με τις δεξιότητες που διαθέτει, την 
επιθυμία να ασχοληθεί περισσότερες φορές και με μεγαλύτερη διάθε-
ση με ένα συγκεκριμένο θέμα ή δεξιότητα, καθώς και τις πρωτοβουλίες 
που αναλαμβάνει (Tomlinson, 2001). Το μαθησιακό προφίλ αποτελεί μία 
σύνοψη των στοιχείων που καθορίζουν τον τρόπο που μαθαίνει ένας συ-
γκεκριμένος μαθητής. Μας ενδιαφέρουν (και πρέπει να τα λαμβάνουμε 
υπόψη μας), αναπτυξιακά, νοητικά και πολιτισμικά στοιχεία (Tomlinson, 
1999).

2.1. Βασικές Αρχές Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας 
•	 Αποτελεί φιλοσοφία της εκπαίδευσης και όχι τεχνική της ειδικής ή 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
•	 Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι προσαρμογή της διδασκα-

λίας εκ των προτέρων και όχι μετά από αποτυχία (Παντελιάδου, 
2008).

•	 Στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, η διαφοροποίηση είναι οργανι-
κό κομμάτι της διδασκαλίας και όχι στάδιο (Παντελιάδου, 2008). 

•	 Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν είναι ατομική ή εξατομικευμέ-
νη διδασκαλία (Παντελιάδου, 2008).
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2.2. Διαφοροποίηση Περιεχομένου 
Η διαφοροποίηση του περιεχομένου αφορά τη διαφοροποίηση του πε-
ριεχομένου διδασκαλίας μας και του τρόπου πρόσβασης σε αυτό (ποια 
μέσα και υλικά χρησιμοποιούμε και πώς θα αποκτήσουν πρόσβαση σε 
αυτά που διδάσκουμε όλοι οι μαθητές μας). Μπορούμε να χρησιμοποιή-
σουμε κείμενα διαφορετικής αναγνωστικής δυσκολίας, λίστες με λέξεις 
κλειδιά πριν τη διδασκαλία και κείμενα με επισημάνσεις των κύριων ση-
μείων. Επίσης, μπορούν να αξιοποιηθεί βιντεοσκοπημένο ή ηχογραφη-
μένο υλικό, χρονογραμμές και γραφικοί οργανωτές για καταγραφή ση-
μειώσεων (Μουταβελής, 2017). Η διανομή φωτοτυπημένων περιληπτικών 
σημειώσεων βοηθάει πάρα πολύ και μπορούν να δοθούν στο τέλος του 
μαθήματος, ώστε οι μαθητές να παρακολουθούν κατά τη διάρκειά του και 
να μην προσπαθούν να τις διαβάσουν. Μπορούμε ακόμη να αφήνουμε 
κενά που θα πρέπει να τα συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια της παράδο-
σης ή τους ζητάμε να υπογραμμίζουν τα κύρια σημεία.

Για την τροποποίηση και μεταγραφή του κειμένου, κρατάμε τα βασικά 
σημεία - έννοιες, απλοποιούμε λεξιλόγιο και σύνταξη, περιορίζουμε το 
μέγεθος πρότασης - παραγράφου – κειμένου, τοποθετούμε σε χρονολο-
γική σειρά τα γεγονότα και αφαιρούμε ή προσθέτουμε εικόνες στο κείμε-
νο. Στη διαδικασία μεταγραφής του κειμένου των σχολικών βιβλίων μπο-
ρούμε να αξιοποιήσουμε τα «Βιβλία για αμβλύωπες» που υπάρχουν σε 
μορφή Word, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://prosvasimo.iep.edu.gr/
el/gymnasio/vivlia-diaskevasmena-kai-prosarmosmena-gia-amvlywpes-
mathites-b-gymnasiou#Istoria-B-Gymnasiou-Arial-Bold-18

2.  Παραδείγματα Εφαρμογής της Διαφοροποιη-
μένης Διδασκαλίας στο Μάθημα «Μεσαιωνική 
και Νεότερη Ιστορία» Β΄ Γυμνασίου 

Στη συνέχεια επιλέχθηκαν και παρουσιάζονται παραδείγματα εφαρμογής 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε κάποιες από τις ενότητες του μα-
θήματος Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία της Β΄ Γυμνασίου που εφαρμό-
στηκαν κατά τη διάρκεια σχολικής χρονιάς.

Παράδειγμα 1ο 

Ενότητα Ι.5 του 3ου Κεφαλαίου με τίτλο «Η Βυζαντινή Εποποιΐα. Επικοί 
αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας». 

Δίνεται στους μαθητές φύλλο εργασίας το οποίο επεξεργάζονται κατά 
την ώρα της διδασκαλίας. Η μάθηση δεν είναι δασκαλοκεντρική αλλά 
συμμετοχική. Ο εκπαιδευτικός έχει τον ρόλο του διαμεσολαβητή-καθο-
δηγητή. 

Στο πάνω μέρος του φύλλου εργασίας αναγράφουμε το μάθημα, δη-
λαδή Ιστορία Β΄ Γυμνασίου και ακολουθεί ο τίτλος της συγκεκριμένης 
ενότητας και η σελίδα. Αυτό το κάνουμε πρώτον, για να τραβήξουμε και 
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να κρατήσουμε την προσοχή του μαθητή κάνοντας σαφές το αντικείμενο 
ενασχόλησης και δεύτερον, για να μπορεί και σε μελλοντικό χρόνο να 
αναγνωρίσει το φύλλο εργασίας και να το αξιοποιήσει. Ξέρουμε, άλλω-
στε, ότι δεν είναι όλοι οι μαθητές σε θέση να οργανώνουν τις σημειώσεις 
τους και κάποιες φορές μπερδεύουν το υλικό που τους δίνεται στο σχο-
λείο. Στη συνέχεια, κάτω από τον τίτλο και μέσα σε παρένθεση αναφέ-
ρουμε τη χρονική περίοδο στην οποία ανήκουν τα γεγονότα που ακολου-
θούν, όπως και το όνομα της αυτοκρατορικής δυναστείας. Έτσι, μέσα σε 
λίγες γραμμές έχουμε δώσει βασικές πληροφορίες της ενότητας (ποιος, 
που, πότε, τι) που λειτουργούν ως προκαταβολικός οργανωτής, βοηθώ-
ντας τον μαθητή να εντάξει το νέο υλικό στο ήδη διδαχθέν. Διαβάζοντας 
τον τίτλο της ενότητας διαπιστώνουμε ότι υπάρχει όρος που, πιθανόν, 
αγνοούν κάποιοι μαθητές, ο όρος «εποποιία». Τον εξηγούμε.

Ακολουθεί η μεταγραφή του κειμένου, η οποία δεν ακολουθεί από-
λυτα τη δομή του σχολικού βιβλίου ούτε σε επίπεδο κειμένου της υπο-
ενότητας (αν το μάθημα είναι χωρισμένο σε υποενότητες, όπως εδώ), 
ούτε σε επίπεδο παραγράφου, αλλά ούτε και σε επίπεδο περιόδου ή και 
πρότασης. Υιοθετούμε τη δομή εκείνη που κρίνουμε ότι εξυπηρετεί κα-
λύτερα την οργάνωση των πληροφοριών, την κατανόηση και την απο-
μνημόνευσή τους. Για τον ίδιο λόγο απλουστεύουμε, όπου χρειάζεται, το 
λεξιλόγιο. Ο μαθητής διαβάζει το κείμενο του σχολικού βιβλίου και έχει 
δίπλα του και το δικό μας κείμενο. Προκειμένου να γίνει πιο ενεργητική η 
συμμετοχή του στη παραγωγή του προς διδασκαλία μαθήματος, καλείται 
να αναζητήσει πληροφορίες και να συμπληρώσει τα κενά στο φύλλο ερ-
γασίας. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια μικρή ενότητα κειμένου, για 
παράδειγμα η υποενότητα α. Αγώνες με τους Άραβες, παρουσιάζουμε 
το κείμενο με τη μορφή ερωτήσεων κατανόησης προς τους μαθητές σύμ-
φωνα με το φύλλο εργασίας και τα προς συμπλήρωση κενά. Ρωτάμε για 
τυχόν απορίες και συνεχίζουμε. Αφού έχουμε πετύχει την κατανόηση του 
κειμένου μπορούμε να προχωρήσουμε αν θέλουμε σε ερωτήσεις κρίσης, 
αποτίμησης κ.λπ.

Ακολουθούμε τις υποενότητες (α, β, γ) του μαθήματος, διατηρώντας 
τον τίτλο τους. Όταν όμως μια υποενότητα είναι μεγάλη ή δίνονται δια-
φορετικού θέματος πληροφορίες, τις οποίες, μάλιστα, θεωρούμε πολύ 
σημαντικές, μπορούμε να χωρίσουμε την υποενότητα σε επιμέρους και 
να προηγηθεί μια γραπτή ερώτηση η οποία διακρίνει το πλήθος των πλη-
ροφοριών ανά θέμα, όπως κάνει ένας πλαγιότιτλος σε μια παράγραφο. 
Στο παράδειγμα που παρουσιάζουμε, εφαρμόζεται στην υποενότητα β. 
Αγώνες με τους Βουλγάρους. Στην ίδια υποενότητα κρίθηκε απαραίτη-
το να γίνει και παραπομπή σε χάρτη του σχολικού βιβλίου προκειμένου 
να γίνει και η οπτικοποίηση των πληροφοριών, η οποία συμβάλλει στην 
τοποθέτηση στον χώρο και κατ’ επέκταση στην ευκολότερη κατανόηση 
και απομνημόνευση. Αν δεν υπάρχει χάρτης στο βιβλίο ή άλλο εποπτικό 
υλικό που κρίνουμε απαραίτητο, φροντίζουμε να το εντάξουμε στο φύλλο 
εργασίας. Τέλος, μια στοχευμένη ερώτηση που ακολουθεί τον υπάρχοντα 
τίτλο της υποενότητας γ. Οικονομικές συνέπειες των πολέμων, έλκει το 
ενδιαφέρον του μαθητή με ένα διαφορετικό τρόπο και παράλληλα τον 
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προϊδεάζει ότι το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί είναι πλατύ-
τερο αυτού που παρουσιάζει ο τίτλος της υποενότητας του σχολικού βι-
βλίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα, προτιμήθηκε η παρουσίαση 
του περιεχομένου να γίνει με σημεία (bullets), καθώς τα στοιχεία ήταν 
πολλά και η ταξινόμηση, η αρίθμηση ή η παρουσίαση σε στήλες είναι πά-
ντα πιο βοηθητική (Αραμπατζή, 2009)

Η Βυζαντινή Εποποιΐα. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας

Βιβλίο μαθητή Φύλλο εργασίας

Τίτλος:

Η βυζαντινή εποποιία. Επικοί αγώνες 
και επέκταση της Αυτοκρατορίας

Τίτλος:

Η βυζαντινή εποποιία. Επικοί αγώνες 
και επέκταση της Αυτοκρατορίας σελ. 
41
(10ος έως αρχές 11ου αιώνα, Μακεδονι-
κή δυναστεία)
(Εποποιία ονομάζεται μια σειρά από 
σπουδαία πολεμικά κατορθώματα που 
έγιναν από ένα σύνολο ανθρώπων σε 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τα 
οποία είναι άξια επαίνου και παρα-
δειγματισμού)

α. Αγώνες με τους Άραβες

Στα χρόνια του Ρωμανού Λακαπηνού 
εγκαινιάζεται η μεγάλη στρατιωτική 
αντεπίθεση των Βυζαντινών κατά των 
Αράβων. Ο στρατηγός Ιωάννης Κουρ-
κούας κατέλαβε την Έδεσσα της Συ-
ρίας. Η επιτυχία αυτή προετοίμασε τις 
επικές νίκες του Νικηφόρου Φωκά, του 
Ιωάννη Τζιμισκή και του Βασιλείου Β΄.
Οι τρεις αυτοί άνδρες που ενσάρκω-
ναν τον τύπο του στρατηγού – αυτο-
κράτορα ανέκτησαν τις μεγαλονήσους 
Κρήτη (961) και Κύπρο (965), τις πό-
λεις της Κιλικίας και τμήματα της Συ-
ρίας και της Παλαιστίνης. Η ανάκτηση 
όλων των παλαιών ρωμαϊκών εδαφών 
της Εγγύς Ανατολής ήταν ο απώτερος 
σκοπός των εκστρατειών αυτών.

α. Αγώνες με τους Άραβες

Τα χρόνια του αυτοκράτορα Ρωμα-
νού Λακαπηνού (920-944) ξεκινά 
η αντεπίθεση του Βυζαντίου ενα-
ντίον των Αράβων με σκοπό να πά-
ρουν πίσω όλα τα παλαιά ρωμαϊκά 
εδάφη που βρίσκονταν στην Εγγύς 
Ανατολή*. Σπουδαίοι στρατηγοί-αυ-
τοκράτορες που ξεχώρισαν ήταν ο 
Ν…………...………………. Φ…………………….., 
ο Ι…...…….…………. Τζ…………………. και ο 
Β…….…………… Β΄. 
Το Βυζάντιο πήρε πίσω πολλές περιο-
χές όπως την ………….., την ……..…, περι-
οχές της ………… και της …………….…

*  χώρες της Μεσογειακής ΝΔ. Ασίας και 
ΒΑ Αφρικής
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β. Αγώνες με τους Βουλγάρους

Οι φιλικές σχέσεις με τους Βουλγά-
ρους, έγιναν εχθρικές, όταν ανήλθε 
στον βουλγαρικό θρόνο ο ελληνομα-
θής, αλλά φιλόδοξος Συμεών. Ο Συ-
μεών πολιόρκησε την πρωτεύουσα, 
επιδιώκοντας να ιδρύσει μια βουλγα-
ροβυζαντινή αυτοκρατορία στη θέση 
της βυζαντινής και αυτοτιτλοφορήθη-
κε βασιλεύς Βουλγάρων και Ρωμαίων. 
Ο θάνατός του ματαίωσε τις φιλοδο-
ξίες του. Ο διάδοχος του Πέτρος συ-
νήψε με το Βυζάντιο συνθήκη ειρήνης 
και νυμφεύτηκε τη Μαρία, ανεψιά του 
Ρωμανού Λακαπηνού.

β. Αγώνες με τους Βουλγάρους

Όταν βασιλιάς των Βουλγάρων έγινε 
ο ………….. οι φιλικές σχέσεις του Βυ-
ζαντίου με τους Βούλγαρους έγιναν 
εχθρικές. Ο Συμεών ήθελε να δημι-
ουργήσει μια β……………………… αυτο-
κρατορία. Γι’ αυτό, πολιόρκησε την 
Κωνσταντινούπολη και έδωσε στον 
εαυτό του τον τίτλο ……………… ……………. 
και ……………. . Ο θάνατός του διέκοψε 
τα σχέδιά του. Ο διάδοχός του ……….. 
έκανε συνθήκη ειρήνης με το Βυζά-
ντιο και πήρε σύζυγο την ανεψιά του 
αυτοκράτορα Ρωμανού Λακαπηνού.

Η ειρήνη έδωσε τη θέση της στον πό-
λεμο, όταν ο τσάρος Σαμουήλ ίδρυσε 
νέο Βουλγαρικό Κράτος με επίκεντρο, 
αυτή τη φορά, την περιοχή της Αχρί-
δας. Ο αγώνας αυτός υπήρξε μακρός 
και δύσκολος για τον αυτοκράτορα 
Βασίλειο Β΄, τερματίστηκε όμως με τη 
συντριβή των Βουλγάρων στις μάχες 
Σπερχειού (997) και Κλειδίου (1014). Η 
Βουλγαρία υποτάχθηκε πλήρως (1018) 
και οργανώθηκε σε δύο θέματα. Τα 
σύνορα του Βυζαντίου έφτασαν και 
πάλι στον Δούναβη.

Ερώτηση: Πότε έγιναν οι μάχες Σπερ-
χειού και Κλειδίου και ποιο αποτέλε-
σμα είχαν;

Η ειρήνη με τους Βούλγαρους έδω-
σε πάλι τη θέση της στον πόλεμο 
όταν ο τσάρος ……………… ίδρυσε νέο 
………….……….. …………… με επίκεντρο την 
περιοχή της ……………… Ο αγώνας του 
βυζαντινού αυτοκράτορα Β……………….. 
Β΄ ήταν δύσκολος και κράτησε πολύ. 
Τελείωσε με την συντριβή των Βουλ-
γάρων στις μάχες ………………… (997) 
και ……………… (1014). 
Η Βουλγαρία …………………. πλήρως λίγο 
αργότερα και οργανώθηκε σε δύο 
……………. . Τα σύνορα του Βυζαντίου 
έφτασαν και πάλι στον ………………….. 
(Δες τον χάρτη στη σελ. 42 του βιβλί-
ου σου)
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γ. Οικονομικές συνέπειες των πολέμων

Οι κατακτήσεις του βυζαντινού στρα-
τού και η επέκταση των βυζαντινών 
συνόρων ευνόησαν την άνθηση της 
οικονομίας. Νέα εδάφη, παραγωγικό 
δυναμικό και έσοδα προστέθηκαν στο 
κράτος, ενώ η διακοπή των αραβικών 
επιδρομών επέτρεψε την ειρηνική 
καλλιέργεια της γης. Έτσι πολλαπλασι-
άστηκαν η παραγωγή και τα νομισμα-
τικά αποθέματα του Βυζαντινού Κρά-
τους. Ο πλούτος έφερε ευμάρεια και 
χλιδή, ενίσχυσε τις δυνατότητες και το 
διεθνές κύρος της αυτοκρατορίας και 
γέννησε αισθήματα αυτοπεποίθησης 
και περηφάνειας στους υπηκόους της

γ. Οικονομικές συνέπειες των πολέ-
μων

Ερώτηση: Ποιες οικονομικές και ψυ-
χολογικές συνέπειες είχαν οι κατα-
κτήσεις του βυζαντινού στρατού την 
περίοδο της βυζαντινής εποποιίας;

Οι κατακτήσεις του βυζαντινού στρα-
τού είχαν για το βυζαντινό κράτος τις 
παρακάτω συνέπειες:
Άνθισε η οικονομία
Απέκτησε νέα εδάφη 
Αυξήθηκε το εργατικό δυναμικό
Αυξήθηκαν τα έσοδα
Αυξήθηκε η παραγωγή από την καλλι-
έργεια της γης
Αυξήθηκαν τα νομισματικά αποθέμα-
τα του κράτους (δηλ. το κράτος είχε 
περισσότερα χρήματα από όσα χρει-
αζόταν)
Ο πλούτος έφερε καλοζωία και πολυ-
τέλεια
Ενισχύθηκε το διεθνές κύρος της βυ-
ζαντινής αυτοκρατορίας
Οι κάτοικοι αισθάνονταν αυτοπεποί-
θηση και περηφάνια

Παράδειγμα 2ο 

Κεφάλαιο 3ο, Ενότητα ΙΙ. 1 «Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία». 

Δίνεται στους μαθητές φύλλο εργασίας με τους ορισμούς σημαντικών 
όρων του μαθήματος. Κάθε ορισμός αποτελεί συλλογή των πληροφοριών 
που δίνονται στο σχολικό βιβλίο σε απλουστευμένη μορφή ως προς τη 
διατύπωση.

Αναγνωρίζοντας ότι η παιγνιώδης διδασκαλία είναι μια εναλλακτική 
διδακτική που εντείνει την οπτική αντίληψη, την ικανότητα διάκρισης και 
την παρατηρητικότητα ενώ παράλληλα ικανοποιεί την ανάγκη για δράση, 
πειραματισμό και εξερεύνηση (Λώλου, σελ. 28) δίνεται στη συνέχεια του 
φύλλου εργασίας ένα Κρυπτόλεξο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί 
να αξιοποιηθεί και ως μέσο αξιολόγησης ή αυτοαξιολόγησης του μαθητή.

Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία, σελ. 48

Παρακάτω σας δίνονται βασικοί όροι του μαθήματος αναδιατυπωμένοι 
ώστε να είναι πιο κατανοητοί
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Δυνατοί: Δυνατοί ονομάζονται από τα τέλη του 10ου αιώνα αυτοί που ανή-
κουν στην αριστοκρατική τάξη. Στους δυνατούς περιλαμβάνο-
νται οι πολιτικοί, οι στρατιωτικοί και οι θρησκευτικοί άρχοντες. 
Επίσης, στους δυνατούς ανήκουν αυτοί που διαχειρίζονται την 
κρατική, την αυτοκρατορική, την εκκλησιαστική και τη μοναστη-
ριακή περιουσία.

Πένητες: Πένητες ονομάζονται οι απλοί αγρότες. Πιο συγκεκριμένα, 
στους πένητες περιλαμβάνονται οι ελεύθεροι γαιοκτήμονες, 
οι ακτήμονες γεωργοί που μίσθωναν γη για καλλιέργεια και οι 
πάροικοι που ήταν δεμένοι με τη γη ή είχαν προσωπική σχέση 
εξάρτησης από τους κυρίους της.

Χωρία ή  
προάστεια: 

Τα χωρία ή προάστεια ήταν πολυάριθμες διάσπαρτες εκτάσεις 
που τις καλλιεργούσαν ελεύθεροι ενοικιαστές ή πάροικοι.

Συστήματα: Τα συστήματα ήταν συντεχνίες ή επαγγελματικά σωματεία στα 
οποία ήταν οργανωμένοι οι έμποροι και οι βιοτέχνες.

Επαρχικόν 
Βιβλίον:

Το Επαρχικόν Βιβλίον ήταν αποσπάσματα από νόμους των αρ-
χών του 10ου αιώνα που αφορούσαν τη λειτουργία των συστη-
μάτων, δηλαδή των συντεχνιών ή επαγγελματικών σωματείων.

Δήμος: Δήμος ονομάζονται οι πολυάριθμες λαϊκές μάζες των πόλεων. 
Αυτοί ήταν άνθρωποι φτωχοί που εργάζονταν περιστασιακά ή 
ήταν άνεργοι.

Στο κρυπτόλεξο που ακολουθεί έχουν κρυφτεί οριζόντια και κάθετα 11 
όροι που συναντήσαμε στην υποενότητα «Οι εξελίξεις στην οικονομία και 
την κοινωνία». Ανακάλυψέ τους!

Α Χ Ι Λ Λ Ε Α Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Ο Π

Γ Π Α Τ Ρ Ι Ν Α Δ Ε Κ Τ Ο Σ Κ Ρ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Γ Η Σ Ε

Π Ο Λ Α Ζ Π Ο Ο Π Χ Ψ Ω Δ Β Δ Π

Α Α Χ Ι Σ Λ Τ Ι Μ Δ Ν Θ Υ Θ Θ Ε

Τ Σ Ο Α Υ Ε Α Κ Τ Η Μ Ο Ν Ε Σ Ι

Ε Τ Ι Δ Σ Ω Σ Ο Υ Β Υ Α Α Ι Β Α

Π Ε Ν Η Τ Ε Σ Ι Φ Ι Θ Σ Τ Υ Μ Υ

Υ Ι Ο Μ Η Α Θ Λ Α Λ Σ Κ Ο Χ Σ Δ

Ξ Α Π Ο Μ Υ Α Ξ Α Κ Υ Β Ι Α Α Ω

Δ Α Π Σ Α Φ Δ Σ Ρ Θ Χ Ρ Α Ι Ρ Φ

Ι Β Χ Ε Τ Σ Σ Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Ι Τ

Θ Η Δ Σ Α Ξ Λ Κ Ε Π Ρ Ε Ε Λ Σ Α

Ε Π Α Ρ Χ Ι Κ Ο Ν Β Ι Β Λ Ι Ο Ν

Θ Κ Δ Ξ Ρ Φ Ρ Δ Φ Κ Α Υ Θ Δ Α Ω
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Παράδειγμα 3ο

Κεφάλαιο 3ο, Ενότητα Ι.7 με τίτλο «Σχέσεις Βυζαντίου-Δύσης. Αγώνες για 
τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων». Η συγκεκριμένη ενότητα πρέπει να 
διδαχθεί συνοπτικά. 

Παρακάτω παρουσιάζονται δύο τρόποι από τους οποίους μπορεί ο εκ-
παιδευτικός να εφαρμόσει τον έναν ή και τους δύο. 

Ο πρώτος τρόπος είναι η συνοπτική απόδοση του κειμένου του σχο-
λικού βιβλίου ακολουθώντας τις αλλαγές που παρουσιάστηκαν στο Πα-
ράδειγμα 1, μεταγράφοντας, δηλαδή, το κείμενο και επεμβαίνοντας στη 
δομή και το λεξιλόγιο όπου χρειάζεται. 

Δίνεται στους μαθητές το ακόλουθο φύλλο εργασίας:

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η ιταλική πολιτική των Μακεδόνων – σχέσεις με το Γερμανικό Κράτος 
(σελ. 45-47)

Οι αυτοκράτορες της Μακεδονικής δυναστείας (867-1056, δηλ. μέσα 
του 9ου έως μέσα του 11ου αι.) είχαν ως στόχο να αυξήσουν τα εδάφη 
τους στην Ιταλία και να αποκρούσουν Άραβες και Γερμανούς. Πιο συ-
γκεκριμένα:

Κωνσταντίνος Ζ΄: νικήθηκε από τους Άραβες

Νικηφόρος Φωκάς: συμμάχησε με τους Ιταλούς ηγεμόνες και κράτησε 
αμυντική στάση απέναντι σε Άραβες και Γερμανούς. 

Ιωάννης Τσιμισκής: ακολούθησε μετριοπαθή πολιτική απέναντι στους 
Γερμανούς. Το 972 δίνει την ανεψιά του, Θεοφανώ, ως σύζυγο στον δι-
άδοχο του γερμανικού θρόνου Όθωνα Β΄. Όταν πεθαίνει ο Όθωνας Β΄ 
και η Θεοφανώ αναλαμβάνει τη διαχείριση της εξουσίας, γιατί ο γιος 
της ήταν ανήλικος, η επιρροή του βυζαντινού πολιτισμού στη Γερμανία 
ήταν πολύ έντονη (983-992).

Βασίλειος Β΄: αντιμετώπισε αποτελεσματικά τις εξωτερικές απειλές 
με τη βοήθεια των Βενετών και των Πισατών. Σε αντάλλαγμα, έδωσε 
στους Βενετούς εμπορικά προνόμια.

Ο δεύτερος τρόπος είναι να δοθεί συνοπτικά η παρουσίαση της ενό-
τητας αλλά με τη μορφή εννοιολογικού χάρτη. Οι εννοιολογικοί χάρτες 
είναι γραφικά εργαλεία για την οργάνωση και την παρουσίαση της γνώ-
σης, είναι μια διαδικασία σκέψης και αναστοχασμού και όχι απλά ένα 
στιγμιότυπο γνώσης. (Γρηγοριάδου, Μ., Γουλή, Ε., Γόγουλου Α. 2005)
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Παράδειγμα 4ο

Στο βιβλίο μαθητή στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει χρονογραμμή, η 
οποία παρουσιάζει τα γεγονότα στα οποία αναφέρθηκε η ενότητα. Η χρο-
νογραμμή που δίνεται παρακάτω αφορά ένα σύνολο ενοτήτων και βοηθά 
τους μαθητές να πετύχουν τη σύνδεση των γεγονότων σε μεγαλύτερο 
εύρος. Επίσης, μπορεί να δοθεί με κενά για συμπλήρωση από τους μαθη-
τές στο πλαίσιο μιας ανατροφοδοτικής αξιολόγησης ή αυτοαξιολόγησης.

Από το Σχίσμα των εκκλησιών μέχρι την Άλωση της Κωνσταντινούπολης  
από τους Οθωμανούς (σελ. 57-68)
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Αντί Επιλόγου 
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία ίσως να μην μπορεί να λύσει όλα τα 
προβλήματα ούτε να εφαρμόζεται κάθε μέρα, σε κάθε μάθημα και σε 
κάθε τμήμα μαθητών. Χρειάζεται να διερευνήσει κανείς το περιβάλλον, 
να δοκιμάσει και σιγά σιγά να βρει αυτό που, ανάλογα και με τη φύση 
του μαθήματος, ταιριάζει στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολείου και τη 
διαφορετικότητα των μαθητών.

Είναι αλήθεια, επίσης, ότι για τη δημιουργία όσων παρουσιάστηκαν 
παραπάνω, και για περισσότερα που μπορεί να βρει ή και να εμπνευστεί 
ένας εκπαιδευτικός, απαιτήθηκε πολύ καλή οργάνωση, μελέτη, αναζήτη-
ση, επιστράτευση της φαντασίας και φυσικά θέληση και χρόνος κατά τη 
διάρκεια της προετοιμασίας του μαθήματος. Το γεγονός όμως ότι όλοι οι 
μαθητές μπορούσαν να ανταποκριθούν και να συμμετέχουν, όπως επίσης 
και η πρόοδος των μαθητών, ως αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης, 
ήταν η ανταμοιβή όλων.
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Περίληψη 
Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται μια εφαρμογή η οποία παρέχει πλη-
ροφορίες σχετικά με τη βιολογία για εκπαιδευτικούς σκοπούς χρησιμο-
ποιώντας αναγνώριση ομιλίας. Με την ενσωμάτωση αυτής της εφαρμο-
γής στα σχολεία μπορούμε να επιτύχουμε μια ομαλή και διασκεδαστική 
μαθησιακή εμπειρία για τους μαθητές. Μπορεί δυνητικά να ολοκληρώ-
σει και να υποστηρίξει τη μαθησιακή διαδικασία των μαθητών, αρκεί να 
μπορούν να μιλούν. Αυτός ο τρόπος ανάκτησης πληροφοριών μπορεί να 
ταιριάζει καλύτερα σε ακουστικούς μαθητές ή μαθητές με αναπηρίες που 
μπορεί να μην μπορούν εύκολα να λειτουργήσουν με άλλους τρόπους 
και προτιμούν να χρησιμοποιούν τη φωνή τους. Ο χρήστης μπορεί να πει 
έναν όρο βιολογίας στην εφαρμογή και ανταποκρίνεται με τον ορισμό 
του όρου τόσο σε γραπτή όσο και σε ακουστι-
κή μορφή προκειμένου να παρέχει βελτιωμένη 
εμπειρία χρήστη. Η εφαρμογή θα δοκιμαστεί 
προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότη-
τα της αλληλεπίδρασης ομιλίας για την ανάκτη-
ση πληροφοριών και τη σύνθεση ομιλίας για την 
επικοινωνία πληροφοριών καθώς και τη συνολι-
κή αποτελεσματικότητα στην εκπαιδευτική δια-
δικασία. Οι δοκιμές έχουν αναβληθεί λόγω της 
πανδημίας SARS-CoV-2.

BIOBOT: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ WEB 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ  
ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Λέξεις κλειδιά: 

αναγνώριση ομιλίας,  
εφαρμογή ιστού,  
ακουστικός τύπος μαθητή,  
μαθητές με αναπηρία

Δέσποινα Τσάβαλου
Φοιτήτρια, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας,  

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βασίλειος Κομιανός
Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας,  

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
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Abstract 
In this paper an application providing biology related information for 
education purposes by using speech recognition is presented. By incor-
porating this application in schools we can achieve a smooth and fun 
learning experience for students. It can potentially complete and support 
the learning process of students, as long as they are able to talk. This 
way of retrieving information can be better suited for auditory learners 
or students with disabilities who may have trouble operating in other 
ways and prefer using their voice. The user can say a biology term to the 

application and it responds with the definition 
of the term in both writing and auditory form in 
order to provide improved user experience. The 
application will be tested in order to assess the 
speech interaction effectiveness for information 
retrieval and speech synthesis for information 
communication as well as the overall effective-
ness in the educational process. The tests have 
been postponed due to the SARS-CoV-2 pan-
demic.

1. Κίνητρο Δημιουργίας 
Το σύγχρονο περιβάλλον της εκπαίδευσης διαμορφώνεται και αλλάζει 
καθημερινά. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η εμφάνιση του ιού CO-
VID-19, όπου λόγω των συνθηκών, η εκπαιδευτική διαδικασία χρειάστηκε 
να προσαρμοστεί για την ενσωμάτωση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 
Υπάρχουν και πολλά άλλα σενάρια, όπου χρειάζεται να υπάρχει εύκο-
λη πρόσβαση σε εναλλακτικά μέσα μάθησης, τα οποία διευκολύνουν και 
υποστηρίζουν το έργο του εκπαιδευτικού. Γι’ αυτό το λόγο χρειάζονται 
εργαλεία τεχνολογίας και πληροφορικής που να δίνουν πρόσβαση στη 
γνώση με προσιτό τρόπο.

Σε μια προσπάθεια προσέγγισης του ζητήματος θελήσαμε να δημι-
ουργήσουμε έναν μηχανισμό υποστήριξης της μάθησης, ο οποίος θα δί-
νει τη δυνατότητα στους μαθητές να αντλούν πληροφορίες με ευκολία 
και στόχος είναι να προσφέρουμε μια νέα οπτική στο κλασσικό γλωσσά-
ρι. Με αυτόν τον τρόπο προέκυψε μια εφαρμογή φυλλομετρητή διαλεκτι-
κής μορφής, όπου ο μαθητής μπορεί να ανατρέξει στα περιεχόμενα των 
σχολικών του βιβλίων με φωνητική αναζήτηση.

2. Ερευνητικό Πλαίσιο 
Κατά τη διαδικασία δημιουργίας της εφαρμογής προέκυψαν τα παρακά-
τω ερωτήματα:

Key words: 

speech recognition,  
web application,  

auditory learners,  
disabled students
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BIOBOT: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ WEB ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1.   Οι μαθητές προτιμούν τις ψηφιακές εφαρμογές σε σχέση με τα 
βιβλία;

2.  Είναι αποτελεσματική είναι η μάθηση μέσω ψηφιακών εφαρμογών, 
και περισσότερο συγκεκριμένα μέσω εφαρμογών που κάνουν χρή-
ση φωνητικών εντολών;

Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, η εισαγωγή των τεχνολογιών πληρο-
φορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση επέφερε σημαντικές αλλαγές 
σε όλες τις βαθμίδες της (Αναστασιάδης, 2000). Σήμερα οι ΤΠΕ έχουν 
ενσωματωθεί πλήρως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τη χρήση τους 
παροτρύνεται η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και προωθείται η ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση. Έτσι οι μαθη-
τές καλούνται να αναπτύξουν τις μαθησιακές τους δεξιότητες, ευνοείται 
η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και καθηγητών και δημιουργείται ένα 
«ελκυστικό» σχολικό περιβάλλον (Europa, 2017, European Commission, 
2011). Προκύπτει όμως ένα ερώτημα, αν πραγματικά οι μαθητές προτι-
μούν να λαμβάνουν πληροφορίες μέσω των βιβλίων τους ή αν τα τεχνο-
λογικά μέσα τους βοηθούν περισσότερο.

Μια ευρέως διαδεδομένη μορφή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι τα 
ηλεκτρονικά βιβλία. Τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν πλέον αρχίσει να χρησι-
μοποιούνται στην εκπαίδευση εκτενέστερα και είναι ιδιαίτερα δημοφιλή 
σε ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την Amazon, το 2011 οι 
πελάτες τους αγόρασαν περισσότερα ηλεκτρονικά βιβλία από τα έντυπα 
βιβλία (Cain, Miller & Bosman, 2011). Η άνοδος των ηλεκτρονικών βιβλίων 
δεν είναι αδικαιολόγητη αφού περισσότεροι χρήστες μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία όποτε και όπου θέλουν, κατεβάζοντας 
το περιεχόμενο στις συσκευές τους από οποιονδήποτε διαδικτυακό ιστό-
τοπο προσφέρει τέτοια αρχεία (Wu & Chen, 2011; Vasileiou & Ali, 2009; 
Gebregriorgis & Altmann, 2015). Ακόμη, τα ηλεκτρονικά εγχειρίδια μπο-
ρούν να αποτελέσουν ένα ισχυρότατο εργαλείο εκμάθησης εάν παρέ-
χουν συμπληρωματικές διακρατικές μαθησιακές δραστηριότητες, όπως 
βίντεο ή ερωτηματολόγια για την ενίσχυση των σημαντικών εκπαιδευτι-
κών εννοιών. Σημαντικό είναι, επίσης, πως τα ηλεκτρονικά μέσα διδασκα-
λίας μπορούν να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών προσφέ-
ροντας τους ποικιλία ερεθισμάτων. Για παράδειγμα, τα ηχογραφημένα 
βίντεο σχετικά με το μάθημα προσφέρουν μια παραγωγική απασχόληση, 
ώστε οι μαθητές δεν νιώθουν να είναι «μόνοι» ενώ μελετούν και δεν 
περιορίζεται με τον ίδιο τρόπο κατά την ανάγνωση προτάσεων ενός πα-
ραδοσιακού βιβλίου (Uygarer, R. & Uzunboylu, H. 2017).

Τα ευρήματα της ερευνάς των Uygarer & Uzunboylu δείχνουν πως ένα 
κατάλληλα σχεδιασμένο ηλεκτρονικό βιβλίο μπορεί να βοηθήσει τους 
μαθητές τόσο στο να δείξουν ενδιαφέρον προς το αντικείμενο μελέτης 
τους αλλά και στο να συμμετέχουν πιο ενεργά στο μάθημα με τον αρμό-
διο διδάσκοντα.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, ακόμη και αν οι μαθητές φαίνεται 
να προτιμούν τα ηλεκτρονικά μέσα εκπαίδευσης προκύπτει το ζήτημα της 
αποτελεσματικότητάς τους ως μέσο μετάδοσης γνώσης. Οι δύο κύριοι 
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παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών 
μέσων μάθησης για κάθε άτομο είναι τα εξής:

•	 τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου,
•	 οι μαθησιακές του προτιμήσεις
•	 οι πιθανές μαθησιακές δυσκολίες

Σύμφωνα με την έρευνα του L Barril (2017) ο κάθε μαθητής, ανάλογα 
με τα χαρακτηριστικά του, μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο. Χαρακτηριστι-
κά όπως η ηλικία ή το φύλο μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματι-
κότητα των ηλεκτρονικών μέσων μάθησης για τον κάθε χρήστη. Επίσης, 
αν και δεν ορίζεται συγκεκριμένα στη μελέτη των Ke και Chavez (2013), 
παρατίθεται το εξής: «Οι μαθητές μαθαίνουν και είναι πιο ικανοποιημένοι 
και επιτυχημένοι σε διαδικτυακά μαθήματα που ταιριάζουν τουλάχιστον 
μερικώς με τους φυσικούς ή προτιμώμενους τρόπους μάθησης τους».

Η θεωρία του «μαθησιακού στυλ» του κάθε μαθητή, αν και πολύ δη-
μοφιλής, έχει καταρριφθεί από ποικίλες έρευνες. Φαίνεται λογικό ένας 
οπτικός μαθητής να προτιμά να λαμβάνει πληροφορίες με οπτικά μέσα 
και παρομοίως ένας ακουστικός μαθητής να έχει καλύτερες αποδόσεις 
όταν λαμβάνει ακουστικές πληροφορίες. Τα στοιχεία όμως που καταρρί-
πτουν αυτή την υπόθεση αυξάνονται μεταφέροντας το ενδιαφέρον την 
επιστημονικής κοινότητας στη ψυχολογία της μάθησης παρά στο προσω-
πικό στυλ μάθησης των μαθητών (Rogowsky, B. A., Calhoun, B. M. & Tallal, 
P., 2020).

Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική αφομοίωση γνώσεων και πλη-
ροφοριών έχει ο παράγοντας των μαθησιακών δυσκολιών. Αν ένας μαθη-
τής έχει οποιαδήποτε μαθησιακή δυσκολία, ο τρόπος που λαμβάνει πλη-
ροφορίες θα πρέπει να προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες ανάγκες του.

Η χρήση των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή μπορεί να ωφελήσει σημαντικά 
τους μαθητές αφού προσφέρουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες (Αγγελο-
πούλου, 2011). Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων μάθησης μπορεί να προσεγ-
γίσει ένα διδακτικό αντικείμενο μέσω διάφορων αισθήσεων, κινητοποι-
ώντας τους μαθητές να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων (Αγγελο-
πούλου, 2011). Ακόμη και οι εκπαιδευτικοί βλέπουν θετικά τη χρήση των 
ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή και επιζητούν την κατάρτισή τους για την ορθή 
χρήση τους (Μωραΐτη, 2019).

Στην περίπτωση της εφαρμογής που δημιουργήσαμε, παρόμοιες ερ-
γασίες και εφαρμογές υποδεικνύουν πως θα μπορούσε δυνητικά να χρη-
σιμοποιηθεί ως εργαλείο για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες ή 
και συμπληρωματικά του μαθήματος για όλους τους μαθητές.

Στην εργασία των Cruz et al. (2019) μελετάται η δημιουργία της εφαρ-
μογής Talkie, η οποία παρέχει ένα μαθησιακό περιβάλλον για τυφλούς 
και άτομα με προβλήματα όρασης έξω από την τάξη. Η διαδικτυακή αυτή 
εφαρμογή αναπτύχθηκε με τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας και σύνθε-
σης για να επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με το σύστημα. 
Παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση για να μπορεί ο χρήστης να περιη-
γηθεί στο σύστημα και μεταφράζει φωνητικές εισόδους σε κείμενο όταν 
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οι μαθητές κάνουν εξετάσεις. Σύμφωνα με τους δημιουργούς, η εφαρμο-
γή λειτουργεί σωστά σε σχέση με το σκοπό της και είναι κατάλληλη για 
χρήση ως εναλλακτικό περιβάλλον μάθησης.

Η εργασία των Butler et al. (2019) χρησιμοποιεί τεχνολογίες αυτόμα-
της αναγνώρισης ομιλίας σε εκπαιδευτικές εφαρμογές για κωφούς και 
άτομα με δυσκολίες ακοής. Η εφαρμογή τους εστιάζει σε μαθήματα βι-
ολογίας και στατιστικής που διδάσκονται σε πανεπιστημιακές σχολές. Η 
εργασία τους έδειξε πως η τεχνολογία αυτόματης αναγνώρισης ομιλίας 
παράγει σφάλματα παρ’ όλα αυτά έλαβε θετική αξιολόγηση από τους 
χρήστες των εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Στην εργασία του Abriata (2018) μελετώνται παραδείγματα εφαρμο-
γών ιστού που χρησιμοποιούν τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα για επαυ-
ξημένη και εικονική πραγματικότητα και διαδραστικές διεπαφές ανθρώ-
που-υπολογιστή για τα αντικείμενα της χημείας, δομικής βιολογίας και 
συναφή θέματα.

Η εργασία των Ţucă και Iftene (2017) αφορά μια εφαρμογή για την 
εκμάθηση βασικών εννοιών γεωμετρίας με χρήση φωνητικών εντολών. 
Η εφαρμογή τους επιτρέπει στους μαθητές όχι μόνο να λαμβάνουν πλη-
ροφορίες σχετικά με γεωμετρικές έννοιες αλλά και να σχεδιάζουν γεω-
μετρικά σχήματα δίνοντας φωνητικές εντολές.

3. Περιγραφή του Συστήματος 
Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνολογίες 
εφαρμογών διαδικτύου: JavaScript, HTML και CSS. Για την ενσωμάτωση 
της φωνητικής λειτουργίας αξιοποιήθηκε το Web Speech API, το οποίο 
έχει διπλή λειτουργία, το Speech Synthesis (Text-to-Speech) και Speech 
Recognition (Ασύγχρονη Αναγνώριση Ομιλίας). Σε αυτό το σημείο να 
σημειωθεί πως το Web Speech API είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται 
στους προγραμματιστές ιστού, ώστε να μπορούν να παρέχουν σε ένα 
πρόγραμμα περιήγησης ιστού δυνατότητες εξόδου ομιλίας και κειμένου 
σε ομιλία που συνήθως δεν είναι διαθέσιμες κατά τη χρήση λογισμικού 
αναγνώρισης ομιλίας ή προγράμματος ανάγνωσης οθόνης.

Αρχικά για να μπορέσει ο χρήστης να αλληλεπιδράσει με την εφαρ-
μογή έχει δημιουργηθεί το κουμπί “Activate Voice’’. Μόλις ο χρήστης 
πατήσει το κουμπί η εφαρμογή ξεκινάει να καταγράφει τη φωνή του. Ο 
χρήστης τότε μπορεί να προφέρει τη λέξη που τον ενδιαφέρει. Στη συνέ-
χεια η εφαρμογή αναζητά τη καταχώρηση του χρήστη στη βάση γνώσης 
της και επιστρέφει προφορικά και γραπτά το ανάλογο αποτέλεσμα. Αν η 
καταχώρηση ταιριάζει με κάποιο από τα υπάρχοντα δεδομένα της βάσης 
γνώσης της εφαρμογής τότε επιστρέφεται το αποτέλεσμα, διαφορετικά 
ο χρήστης λαμβάνει το μήνυμα πως η αναζήτηση του δεν υπάρχει στη 
βάση γνώσης.
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Εικ. 1: Ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή στο φυλλομετρητή.

Εικ. 2: Ο χρήστης πατάει το κουμπί “Activate Voice”.
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Εικ. 3: H εφαρμογή δέχεται τις φωνητικές εντολές του με χρήση μικρο-
φώνου.

Εικ. 4: Ο χρήστης προφέρει το γράμμα ή τη λέξη που τον ενδιαφέρει και 
η εφαρμογή ανταποκρίνεται.
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Οι τρεις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής όπως περιγράφονται με 
βάση τις παραπάνω εικόνες είναι οι εξής:

Αρχικά η φωνητική αναζήτηση καθώς και η φωνητική σύνθεση είναι 
οι δύο λειτουργίες που επιτρέπουν στον χρήστη να μιλάει με την εφαρ-
μογή και η εφαρμογή να ανταποκρίνεται στον χρήστη τόσο προφορικά 
όσο και γραπτά. Έπειτα η αναζήτηση των όρων γίνεται στη βάση γνώσης 
της εφαρμογής, όπου, αν ο χρήστης έχει αναζητήσει έναν όρο ο οποίος 
βρίσκεται στη βάση δεδομένων, η εφαρμογή επιστρέφει την απάντηση, 
διαφορετικά ο χρήστης δέχεται το μήνυμα πως ο όρος που αναζητά δεν 
υπάρχει.

4. Μελλοντικοί Στόχοι 
Στους μελλοντικούς στόχους περιλαμβάνονται η διεξαγωγή πειράματος 
για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της εφαρμογής, καθώς και η 
ανάπτυξή της σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πειράματος.

Το πείραμα θα πραγματοποιηθεί σε σχολείο μαθητών Γυμνασίου με 
τη συμμετοχή δύο τάξεων με ίσο αριθμό μαθητών και τους επιβλέποντες 
καθηγητές.

Στη τάξη Α΄ θα δοθεί η εφαρμογή και στη τάξη Β΄ θα δοθεί αντίστοιχο 
γλωσσάρι. Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να εξερευνήσουν το υλικό 
που δόθηκε για ίσο χρονικό διάστημα, με την επίβλεψη του αρμόδιου δι-
δάσκοντα. Τέλος, οι μαθητές και οι καθηγητές θα συμπληρώσουν σχετικά 
ερωτηματολόγια που αφορούν την εμπειρία τους. Για να αξιολογηθεί η 
αποδοτικότητα της εφαρμογής οι μαθητές των δύο τάξεων Α΄ και Β΄ θα 
συμπληρώσουν τεστ διαμορφωμένα ώστε να κρίνουν αν ήταν αποτελε-
σματική η πρόσληψη πληροφορίας.

Με βάση τα αποτελέσματα του παραπάνω πειράματος η εφαρμογή 
θα αναπτυχθεί ώστε να είναι φιλικότερη προς τους χρήστες. Ακόμη η 
μετατροπή της σε εφαρμογή η οποία αντλεί δυναμικά περιεχόμενο από 
τον ιστό βρίσκεται σε εξέλιξη. Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες θα αποκτή-
σουν πρόσβαση σε περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, επεκτείνοντας τις 
δυνατότητες της εφαρμογής αλλά και τα ηλικιακές βαθμίδες στις οποίες 
απευθύνεται.

5. Συμπεράσματα 
Σε αυτήν την εργασία μελετήθηκε η δυνατότητα χρήσης μιας εφαρμο-
γής φυλλομετρητή, διαλεκτικής μορφής, ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη 
σύγχρονη σχολική τάξη. Έπειτα από εκτεταμένη έρευνα και μελέτη πα-
ρόμοιων εργασιών φαίνεται πως έχει την προοπτική να αποτελέσει ένα 
χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Απαραίτητη είναι η διεξαγωγή πειραμά-
των, βέβαια, ώστε να επικυρωθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής 
καθώς και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες βελτιώσεις του συστή-
ματος. 
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Περίληψη 
Ο σχηματισμός θετικής άποψης και η απόκτηση εσωτερικών κινήτρων 
κατά τη διαδικασία της μάθησης αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της 
εκπαιδευτικής πράξης, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη μίας υγι-
ούς ψυχο-πνευματικής σχέσης μεταξύ του/της εκπαιδευτικού και του/της 
μαθητή/μαθήτριας. Η παρούσα εργασία, σεβόμενη την παραπάνω αρχή 
της διδακτικής επιστήμης, καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές της ερευνητι-
κής μεθοδολογίας της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας και του πολιτισμού, 
παρουσιάζει, αφενός μία σειρά προτεινόμενων διδακτικών σεναρίων, και 
αφετέρου, αναδεικνύει τις απόψεις που σχημάτισαν οι μαθητές/μαθήτρι-
ες κατά την εφαρμογή αυτών. Τα προτεινόμενα 
σενάρια σχετίζονται με τη διδακτική της ιταλικής 
(δεύτερη/ξένη γλώσσα) στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση (Α΄ Γυμνασίου, Επίπεδο Γλωσσο-
μάθειας Α1: «Στοιχειώδεις Γνώσεις»). Έμφαση 
δίνεται στην παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη 
εμπειριών, στενά συνδεδεμένων με την ιταλική 
πολιτισμική πραγματικότητα σε διαχρονικό επί-
πεδο, κατόπιν επιλογής χαρακτηριστικών «ση-
μείων» (σημειωτική του πολιτισμού). Η αποδοχή 
ή μη αυτών, από την πλευρά των μαθητών/μαθητριών, διερευνάται μέσα 
από την διεξαγωγή επιτόπιας περιορισμένης εθνογραφικής ποιοτικής 
έρευνας, υπό τη μορφή ημι-δομημένων συνεντεύξεων με τους μαθητές/
μαθήτριες.

Abstract 
The positive aspect formation and acquisition of internal motivation dur-
ing the learning process are cornerstones of educational act, contrib-
uting significantly to the development of a healthy psycho-spiritual re-
lationship between the teacher and the student. This paper, respecting 
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the above principle of teaching science, as well as the fundamental prin-
ciples of research methodology of education, communication and cul-
ture, presents, on the one hand, a series of proposed teaching scenarios, 
and on the other hand, highlights the views formed by students, when 
these are applied. The proposed scenarios are related to the teaching of 
Italian as second/foreign language in Secondary Education (First Grade 
of Junior High School, Level A1: “Elementary Knowledge”). Emphasis is 

placed on the provision of knowledge and the 
development of experiences, closely linked to 
the Italian cultural reality at a diachronic level, 
following the selection of characteristic “points” 
(semiotics of culture). Acceptance or not of 
these, by the students, is investigated through 
conducting on-site limited ethnographic quali-
tative research, in the form of semi-structured 
interviews with the students.

1. Εισαγωγή 
Μία εκ των βασικών επιταγών της σύγχρονης εφαρμοσμένης διδακτι-
κής επιστήμης αποτελεί η προσπάθεια σχηματισμού θετικής άποψης και 
απόκτησης εσωτερικών κινήτρων από την πλευρά των μαθητών/τριών 
για την ανάπτυξη μίας υγιούς ψυχο-πνευματικής σχέσης μεταξύ του/της 
εκπαιδευτικού και του/της μαθητή/τριας. Ακολουθώντας τη λογική αυ-
τών των αρχών και παραμέτρων παρουσιάζονται τα κάτωθι προτεινόμενα 
διδακτικά σενάρια σχετικά με τη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας και 
πολιτισμικής παράδοσης (δεύτερη/ξένη γλώσσα), καθώς και τα αποτε-
λέσματα-συμπεράσματα της εφαρμογής των σεναρίων αυτών εντός της 
σχολικής αίθουσας. Τα αποτελέσματα-συμπεράσματα προέκυψαν από τη 
διεξαγωγή συνεντεύξεων με τους μαθητές/μαθήτριες που συμμετείχαν 
κατά τη διάρκεια εκτύλιξης των προτεινόμενων διδακτικών σεναρίων. 

2. Διδακτικά Σενάρια 

2.1. Γενικές Πληροφορίες 
Εγχειρίδιο Διδασκαλίας: Οποιοδήποτε εγχειρίδιο διδασκαλίας της ιταλι-
κής γλώσσας και πολιτισμού (με θεματική ενότητα όπως παρακάτω). 

Θεματική Ενότητα – Κεφάλαια: “Feste: Natale e Epifania” («Εορτές: 
Χριστούγεννα και Θεοφάνια»). 

Διδακτικά Σενάρια: α) “La Befana porta i doni” («Η Μπεφάνα φέρνει 
τα δώρα»), και β) “Il presepe italiano” («Η ιταλική φάτνη»).

Θεατρικό Δρώμενο (Παιχνίδι) με τίτλο: “La Befana porta i doni” («Η 
Μπεφάνα φέρνει τα δώρα»). Οι μορφοσυντακτικές, λεξιλογικές και πολι-
τισμικές αναφορές του θεατρικού έργου αφενός, ακολουθούν τις – έως 

Key words: 
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την περίοδο παρουσίασής του – αποκτηθείσες γνώσεις γλωσσομάθειας 
των μαθητών/τριών, και αφετέρου, επιχειρούν να καλύψουν επαρκώς τις 
ανάγκες-επιθυμίες των μαθητών/μαθητριών, όσον αφορά στη γνωριμία 
των τελευταίων με χαρακτηριστικές πτυχές της πολιτισμικής ιστορίας και 
της σύγχρονης πραγματικότητας, ήδη από τα πρώτα στάδια εκμάθησης 
της ξένης γλώσσας. Το παρόν θεατρικό προϊόν συγγράφηκε από το γρά-
φοντα και υλοποιήθηκε από δύο εκπαιδευτικούς της ιταλικής γλώσσας 
(παράλληλη διδασκαλία). 

Μύθος (Fabula) για το Πρώτο Διδακτικό Σενάριο: Την πέμπτη (5η) προς 
έκτη (6η) νύχτα του νέου έτους, ξημερώματα της εορτής των Θεοφανίων 
(Epifania), η Μπεφάνα, μία πολύ ηλικιωμένη γυναίκα που πετάει πάνω 
σε μια φθαρμένη σκούπα, επισκέπτεται τα σπίτια όλων των παιδιών στην 
Ιταλία, αφήνοντας γλυκά και παιχνίδια στις ειδικά κρεμασμένες πάνω στο 
τζάκι κάλτσες των παιδιών που ήταν φρόνιμα κατά τη διάρκεια του προ-
ηγούμενου έτους, καθώς και κάρβουνο σε όσων είχαν άσχημη (ανάρμο-
στη) συμπεριφορά (https://en.wikipedia.org/wiki/Befana). 

Πλοκή για το Πρώτο Διδακτικό Σενάριο: Παραμονή πρωτοχρονιάς σε 
ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό της Β. Ιταλίας μέσα στο χιονισμένο 
δάσος, έχουν το εργαστήριο τους δύο αδέλφια κατασκευαστές παιχνι-
διών, ο Luigi (Λουίτζι) και η Paola (Πάολα). Κάθε χρόνο την πρώτη μέρα 
του έτους (1η Ιανουαρίου), αρχίζουν να φτιάχνουν τα παιχνίδια που θα 
μοιράσει η Μπεφάνα σε όλα τα καλά παιδιά της Ιταλίας κατά την πέμπτη 
(5η) προς έκτη (6η) νύχτα του νέου έτους, ξημερώματα της εορτής των 
Θεοφανίων. Τα χρόνια, όμως, πέρασαν και τα δύο αδέλφια πλέον γέρα-
σαν. Καθισμένα δίπλα στο τζάκι είναι πολύ στενοχωρημένα για το πώς θα 
καταφέρουν φέτος να ετοιμάσουν τόσα πολλά παιχνίδια. Γι’ αυτό το λόγο 
αποφασίζουν να ζητήσουν τη βοήθεια των καλών ξωτικών του δάσους, 
τα οποία με πολύ χαρά δέχονται την πρόσκλησή τους, αλλά δε μιλούν τη 
γλώσσα των ανθρώπων, και επομένως, πρέπει να μάθουν Ιταλικά. Χάρη 
στη βοήθεια των ξωτικών όλα τα δώρα είναι έτοιμα και έτσι η Μπεφάνα 
για άλλη μια χρονιά τα μοιράζει στην ώρα τους στα μικρά παιδιά. 

Ρόλοι για το Πρώτο Διδακτικό Σενάριο: Εκπαιδευτικός Α: Λουίτζι, Βο-
ηθός, Εκπαιδευτικός B: Πάολα, Μπεφάνα, Μαθητές/Μαθήτριες: Ξωτικά, 
Παιδιά.

Γλώσσα: Ιταλικά, Ελληνικά. Οι γλώσσες θα χρησιμοποιούνται εναλλάξ, 
αλλά σαφώς λόγω χαμηλού επιπέδου γλωσσομάθειας των μαθητών/μα-
θητριών πολλές οδηγίες και επεξηγήσεις θα δίνονται αποκλειστικά ή/και 
ταυτόχρονα στα ελληνικά. 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης και Σχολική Τάξη: Δευτεροβάθμια, Α΄ Γυμνασίου. 
Επίπεδο Γλωσσομάθειας: Α1-Στοιχειώδεις Γνώσεις (Κοινό Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες – ΚΕΠΑ). 
Πρότερες Γνώσεις: Εκμάθηση στοιχειωδών και ορισμένων βασικών 

γραμματικών, συντακτικών, λεξιλογικών και πολιτισμικών στοιχείων της 
ιταλικής γλώσσας (π.χ. άρθρα, αριθμοί, προσωπικές και κτητικές αντωνυ-
μίες, ενεστώτας ομαλών ρημάτων, χαιρετισμός, παρουσίαση του εαυτού), 
που αντιστοιχούν σε δύο διδακτικές ώρες, περίπου 45΄ x 2 ανά εβδομάδα. 
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Στάσεις: Αναμένεται αποδοχή της παρούσας πολιτισμικής ενότητας, 
με παράλληλη σύλληψη της διαφοροποίησης μεταξύ του «ελληνικού» και 
«ιταλικού» γίγνεσθαι (διαπολιτισμική προσέγγιση). 

Διδασκόμενη Γλωσσική Ικανότητα: Κατανόηση και Παραγωγή Προφο-
ρικού Λόγου (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσ-
σες – ΚΕΠΑ).

Τύπος Εφαρμογής: α) Πιλοτικός (προσομοίωση σε φοιτητές/τριες του 
Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) και β) Υλοποιήθηκε εντός 
της σχολικής αίθουσας, σε δύο σχολεία του Ν. Θεσσαλονίκης στην τάξη 
της Α΄ Γυμνασίου (βλ. πιο αναλυτικά παρακάτω). 

Χρονολογία Εφαρμογής: 2019. 
Διάρκεια Εφαρμογής: 40΄.
Διδακτικό Ύλικό: Φωνή, Σχολικό Εγχειρίδιο, «Νέα Μέσα», Τεχνολογίες 

της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) - Οπτικοαουστικό Υλικό 
(Διαφάνειες Προβολής-Power Point με σύντομα κείμενα, φωτογραφίες), 
κάρτες, μία φωτοτυπία («Φύλλο Επανάληψης») με το λεξιλόγιο που διδά-
χθηκε, χρωματιστές πλαστελίνες.

Σημειώσεις: α) Το παρόν διδακτικό σενάριο δύναται να τροποποιηθεί 
χωρίς να αλλοιωθεί σε οποιοδήποτε επίπεδο, εφόσον στη σχολική αίθου-
σα παρευρίσκεται μόνος ένας/μία διδάσκων/διδάσκουσα. Ειδικότερα, 
στην προκειμένη περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται οι ρόλοι του ενός εκ 
των κατασκευαστών (Λουίτζι, Πάολα), και του Βοηθού, β) Ειδικότερα, για 
την ιστορία και το συμβολισμό που συνδέονται με το πρόσωπο της Μπε-
φάνα στην Ιταλία, προτείνεται ενδεικτικά η εξής βιβλιογραφία: (Beckett 
& Nikolajeva, 2006· Illes, 2009, κυρίως, pp. 269-270).

Μεθοδολογία της Διδασκαλίας: α) Μέθοδος: Διαθεματική, Επικοινω-
νιακή, Θεατρική, β) Μορφή: Μεικτός Τύπος Μορφών Διδασκαλίας (συν-
δυασμός Δασκαλοκεντρικών - Μαθητοκεντρικών μορφών, συνδυασμός 
Βιωματικής, Θεατρικής και Ομαδικής Δραστηριότητας. Ομαδοσυνεργα-
τική (ο αριθμός των ομάδων μεταβάλλεται ανάλογα με τη δυναμική της 
τάξης προκειμένου να καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός των διδασκό-
μενων λέξεων), Δραστηριοκεντρική (task-based learning), σε απλοποιη-
μένη μορφή· ειδικότερα: διδακτικός μονόλογος-παράδοση, επεξήγηση, 
επίδειξη και περιγραφή πληροφοριών, καθοδηγούμενος διάλογος, ερω-
ταποκρίσεις, ελεύθερος διάλογος, διανομή θεατρικών ρόλων (role-play), 
λήψη πρωτοβουλιών και δημιουργία-εφευρετικότητα μέσω της αξιοποίη-
σης ιταλικών πολιτισμικών στοιχείων). 

Πορεία Διδασκαλίας: Τετραμερής (Παρουσιάζοντας, Εφαρμόζοντας, 
Διερευνώντας, Αναπλαισιώνοντας). 

Στρατηγικές και Τεχνικές Διδασκαλίας: «Παρατήρηση και Περιγρα-
φή», «Παιχνίδι Επεξεργασίας» (Elaboration Game), «Θεατρικό Παιχνίδι» 
(Role-Play Game), Εφαρμογές Χειροτεχνίας, Παιχνίδι Κατασκευής.

Στόχοι – Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά το πέρας 
της παρούσας δραστηριότητας οι μαθητές/τριες θα είναι πλέον σε θέση: 
α) να γνωρίζουν το βασικό λεξιλόγιο που σχετίζεται με την περίοδο των 
Χριστουγέννων-Θεοφανίων, β) να αναγνωρίζουν δημοφιλή πολιτισμικά 
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στοιχεία της Ιταλίας που σχετίζονται με την προαναφερθείσα θεματική, 
ερχόμενοι/ερχόμενες σε επαφή με τις αξίες και αρχές του «Γεωγραφι-
κού/Πολιτισμικού Γραμματισμού» (Geographic/Cultural Literacy) (Crang, 
1998), ή με άλλα λόγια, να διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες της δικής τους 
πολιτισμικής ταυτότητας και κουλτούρας ως προς άλλες ταυτότητες και 
να αντιλαμβάνονται την ύπαρξη των γνωρισμάτων εκείνων που διατη-
ρούν ζωντανές τις κουλτούρες και ενδυναμώνουν τις ταυτότητες των 
όποιων πολιτισμικών κύκλων (Γαλάνη, 2014), γ) να αναπτύξουν την επι-
κοινωνιακή-προφορική ικανότητά τους (παραγωγή και κατανόηση) μέσω 
της συμμετοχής τους σε ένα ειδικά για τις ανάγκες τους σχεδιασμένο 
σύντομο θεατρικό δρώμενο (παιχνίδι), ήτοι να έρθουν σε επαφή με τις 
αρχές και αξίες της σύγχρονης εκδοχής του «Θεατρικού Γραμματισμού» 
(Even, 2011· Piazzoli, 2011, όπου δίνεται έμφαση στην καταπολέμηση του 
γλωσσικού άγχους μέσω της δραματοποιημένης συμμετοχής· Schewe, 
2013· Winston, 2012). Ειδικότερα, αυτό το τελευταίο επιτυγχάνεται μέσα 
από την εφαρμογή της υπερώνυμης «Δραστηριοκεντρικής Μεθόδου» 
(βλ. Μέθοδοι Διδασκαλίας). Βασικός στόχος αυτής της μεθόδου είναι 
η εμπλοκή των μαθητών/μαθητριών σε δραστηριότητες επίλυσης «προ-
βλημάτων» μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους εντός ενός ευρύτερου 
«σεναρίου» διάδρασης, προωθώντας την συνδυαστική ανάπτυξη των 
γλωσσικών δεξιοτήτων, ενισχύοντας την κριτική τους σκέψη, την ικανό-
τητα της αναγνώρισης αντικειμένων και εννοιών, καθώς και το αίσθημα 
της αλληλο-συνεργασίας (Carson, 2012· Long & Robinson, 1998· Van de 
Branden, 2006· Willis, 1996· Willis and Willis, 2007), δ) να αναπτύξουν 
την επικοινωνιακή-προφορική ικανότητά τους (παραγωγή και κατανόη-
ση) μέσα από εν γένει δεσμούς αλληλοσυνεργασίας και λήψης πρωτο-
βουλιών προς την επίτευξη κοινού σκοπού, χωρίς την ύπαρξη κάποιου 
θεατρικού άξονα.

2.2. Σχεδιασμός Διδακτικών Εφαρμογών 

2.2.1. Πρώτο Διδακτικό Σενάριο 

Παρουσιάζοντας (3΄): Οι εκπαιδευτικοί προαναγγέλλουν πολύ σύντομα 
το περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής της διδακτέας θεματικής ενό-
τητας που πρόκειται να αναπτυχθεί μέσα στα επόμενα λεπτά, παροτρύνο-
ντας τους/τις μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στην όλη διδασκα-
λία, καθώς θα αναλάβουν νέους «ρόλους», ενώ παράλληλα θα έχουν την 
ευκαιρία να αξιοποιήσουν πρότερες γνώσεις της ιταλικής γλώσσας και 
της εν γένει πολιτισμικής παράδοσης της ιταλικής χερσονήσου. Τέλος, 
κάθε μαθητής/τρια με την είσοδό της θα λάβει από ένα κλειστό φάκελο, 
χωρίς να ενημερωθεί για ποιο λόγο από τον/την εκπαιδευτικό, και του 
οποίου το περιεχόμενο θα αγνοεί. Κάθε φάκελος θα περιλαμβάνει ένα 
κόκκινο σημείωμα με αριθμητική ένδειξη (1-16) ή ένα σημείωμα μαύρου 
χρώματος. Το περιεχόμενο των φακέλων θα αξιοποιηθεί κατά την εξέλιξη 
του θεατρικού δρώμενου βάση των υποδείξεων που θα γίνουν την κατάλ-
ληλη στιγμή από τον/την εκπαιδευτικό προς τους/τις μαθητές/τριες. Σχε-
τικά με τη σημειωτική ερμηνεία περιεχομένου των παραπάνω φακέλων, 



82

TΕΥΧΟΣ 8 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

θα γίνει λόγος κατά τη διάρκεια της αναλυτικής περιγραφής της πλοκής 
του θεατρικού δρώμενου (βλ. Διερευνώντας). 

Εφαρμόζοντας (7΄): Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους/τις μαθητές/
τριες σχετικά με το μύθο και την πλοκή του αφηγηματικού άξονα που 
διέπει το επικείμενο θεατρικό δρώμενο. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά, επε-
ξηγούν στους/στις μαθητές/τριες το ρόλο της Μπεφάνα στην ιταλική πα-
ράδοση. Κατόπιν, οι εκπαιδευτικοί αφηγούνται εν συντομία την πλοκή του 
θεατρικού δρωμένου. Ολοκληρώνοντας, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν 
τους/τις μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη διεξαγωγή της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας οι ίδιοι το ρόλο των ξωτικών/βο-
ηθών, σύμφωνα με τον αφηγηματικό άξονα του θεατρικού δρώμενου. Οι 
εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν τους ρόλους των αδελφών, της Μπεφάνα 
και του βοηθού της.

Διερευνώντας (25΄): Το παρόν τμήμα της διδακτικής διαδικασίας, θα 
υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις.

Πρώτη φάση: Οι εκπαιδευτικοί ζητούν με τυχαία σειρά από τους/τις 
μαθητές/τριες να ανοίξουν το κουτάκι που βρίσκεται μπροστά τους, να 
τραβήξουν το φύλλο με τις εικόνες που περικλείεται και να το σηκώσουν 
ψηλά επιδεικνύοντάς το στους/στις συμμαθητές/τριες τους. Ταυτόχρο-
να, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν δημόσια μια ρεαλιστική απόδοση του 
εικονιζόμενου αντικειμένου (π.χ. χριστουγεννιάτικη μπάλα). Παράλληλα 
ρωτούν πώς ονομάζεται το εμφανιζόμενο αντικείμενο (Come si chiama 
questo?, χωρίς να περιμένουν απάντηση από τους μαθητές/τριες. Ως εκ 
τούτου, δίνουν οι ίδιοι την απάντηση με ταυτόχρονα ορθογραφική ανα-
γραφή της λέξης στην προβαλλόμενη διαφάνεια, χρησιμοποιώντας πρό-
γραμμα προβολής διαφανειών. Προτείνεται κατά τη διάρκεια της εκφώ-
νησης οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν τη συντακτική δομή της ερώ-
τησης τροποποιημένη καταφατικά, για παράδειγμα Questo si chiama… 
Στη συνέχεια, παροτρύνουν τους/τις μαθητές/τριες να επαναλάβουν την 
ονομασία του αντικειμένου. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να 
συμμετέχουν, έστω και μια φορά, όλες οι ομάδες.

Δεύτερη φάση: Λεκτική επιβράβευση μαθητών/τριών για την ενεργή 
συμμετοχή τους. Ακολουθεί βίντεο με τρέιλερ προτεινόμενης ιταλικής 
ταινίας (La Befana vien di note), σχετικής με τη Μπεφάνα (σταματάει στο 
1.14΄, όπου αναφέρεται αυτολεξεί: “La nostra maestra Paola è la Befana?!” 
(«Η δασκάλα μας, η Πάολα, είναι η Μπεφάνα;!»  δημιουργείται συνειρμός 
σχετικός με την εξέλιξη της θεατροποιημένης διδακτικής εφαρμογής που 
εξελίσσεται, βλ.: https://www.youtube.com/watch?v=kKdJWk5sk_o). Οι 
μαθητές/τριες παίρνουν τον ρόλο των παιδιών που περιμένουν τα δώρα 
από τη Μπεφάνα. Με τη λήξη του τραγουδιού εισέρχεται στην αίθουσα 
η Μπεφάνα και ζητάει μαζί με το βοηθό της από τους/τις μαθητές/τριες 
να ανοίξουν το φάκελο που έχουν παραλάβει κατά την είσοδο τους στην 
αίθουσα. Όσοι/όσες έχουν κόκκινο σημείωμα με αριθμητική ένδειξη θε-
ωρούνται ότι ανήκουν στην ομάδα των «καλών παιδιών» της προηγού-
μενης χρονιάς. Αντίθετα, όσοι/όσες έχουν μαύρο σημείωμα, το οποίο 
υποδηλώνει το κάρβουνο, θεωρούνται ότι ανήκουν στην ομάδα των «κα-
κών» παιδιών της προηγούμενης χρονιάς και ως εκ τούτου δε θα λάβουν 
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δώρο. Όσο αφορά τα «καλά» παιδιά, για να πάρουν το δώρο τους, θα 
πρέπει πρώτα να απαντήσουν σωστά στην ερώτηση που θα τεθεί από την 
Μπεφάνα. Πριν η Μπεφάνα προβεί σε ερωτήσεις του τύπου πώς ονομά-
ζεται αυτό ή τι είναι αυτό, ρωτάει με αριθμητική σειρά από το 1 έως το 16 
ποιος/ποια μαθητής/μαθήτρια έχει το αντίστοιχο νούμερο (π.χ. Chi ha il 
numero…). Ταυτόχρονα με αυτό τον τρόπο γίνεται η επανάληψη των αριθ-
μών που έχουν διδαχθεί έως τώρα οι μαθητές/τριες. Σε περίπτωση που ο 
μαθητής/τρια δυσκολεύεται να απαντήσει μόνος/η του/της, η Μπεφάνα 
είτε παροτρύνει τους μαθητές/τριες της ίδιας ομάδας να βοηθήσουν είτε 
βοηθάει η ίδια τον/την μαθητή/τρια λέγοντας π.χ. την πρώτη συλλαβή της 
απάντησης. Με κάθε σωστή απάντηση η Μπεφάνα μοιράζει το αντίστοιχο 
δώρο. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να εξαντληθούν όλες οι 
λέξεις/φράσεις (δώρα). Η Μπεφάνα αποχωρεί από την αίθουσα και το 
θεατρικό δρώμενο λαμβάνει τέλος.

Αναπλαισιώνοντας (2΄): Οι εκπαιδευτικοί αποχαιρετούν τους/τις μα-
θητές/μαθήτριες, λέγοντας Βuon Natale (Καλά Χριστούγεννα) – Buona 
Epifania (Καλά Θεοφάνια), και τους/τις παροτρύνουν να επαναλάβουν 
ομαδικά τη φράση. Μοιράζουν φωτοτυπίες («Φύλλο Επανάληψης») των 
λέξεων που μόλις διδάχθηκαν και, εν συνεχεία, προσφέρουν από ένα 
αναμνηστικό δώρο ή/και γλυκά σε κάθε μαθητή/μαθήτρια.

Το παρόν διδακτικό σενάριο δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση με την 
κλασική έννοια του όρου. Μία τέτοια διαδικασία υπό οποιαδήποτε μορφή, 
δύναται να πραγματοποιηθεί σε ένα δεύτερο χρονικό επίπεδο βάσει της 
κρίσης του/της διδάσκοντος/σκουσας. 

2.2.2. Δεύτερο Διδακτικό Σενάριο 

Παρουσιάζοντας (3΄): Ο/Η εκπαιδευτικός προαναγγέλλει πολύ σύντομα 
το περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής της διδακτέας θεματικής ενό-
τητας που πρόκειται να αναπτυχθεί μέσα στα επόμενα λεπτά, ακολουθώ-
ντας τη γενική λογική περί γνωριμίας του ιταλικού πολιτισμού του πρώτου 
διδακτικού σεναρίου. 

Εφαρμόζοντας (5΄): Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει κάποιες κατά την κρί-
ση του/της βασικές πληροφορίες σχετικά με τον πολιτισμικό θεσμό της 
ιταλικής φάτνης. Οι βασικές πληροφορίες δύνανται να περιλαμβάνουν 
με πολύ απλά λόγια και σύντομες προτάσεις στην ελληνική και ιταλική 
γλώσσα (σχεδόν σε κατά λέξη μετάφραση) στοιχεία αναφορικά, για παρά-
δειγμα, με την ιστορία του εν λόγω θεσμού (https://it.wikipedia.org/wiki/
Presepe#Il_presepe_in_Italia). Έπειτα, ο/η εκπαιδευτικός προσκαλεί τους/
τις μαθητές/τριες να συγκεντρωθούν γύρω από ένα κεντρικό έδρανο.

Διερευνώντας (30΄): Ο/Η εκπαιδευτικός παροτρύνει τους/τις μαθη-
τές/τριες να φτιάξουν όλοι/ες μαζί μία φάτνη, όπως αυτές που φτιάχνουν 
κατά παράδοση σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας (Παιχνίδι Κατασκευ-
ής). Για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας θα χρειαστεί ένα σύνολο 
υλικών. Τα υλικά αυτά μπορούν να διαφέρουν και επιλέγονται από τον 
ίδιο/α τον/την εκπαιδευτικό. Επί παραδείγματι, για λόγους ευκολίας, θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πλαστελίνη σε ποικιλία χρωμάτων ή λευ-
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κός πηλός του εμπορίου (της κατηγορίας που δεν χρειάζεται προσθήκη 
νερού για την επεξεργασία του). Δεν αποκλείονται και άλλα υλικά, όπως 
χαρτόνια όλων των ειδών, μικρές πέτρες, σύρματα, όσπρια, ζυμαρικά, ή/
και συνδυασμός αυτών. Ο/Η εκπαιδευτικός κατευθύνει διακριτικά, χω-
ρίς να επιβάλλεται, την όλη διαδικασία της κατασκευής, με τους εξής 
τρόπους: α) αρχικά μαθαίνει στους/στις μαθητές μαθήτριες τα βασικά 
πρόσωπα από τα οποία απαρτίζεται η φάτνη (βλ. ψηφιακό σύνδεσμο 
από Εφαρμόζοντας), αφενός, επαναλαμβάνοντας πολλές φορές αργά 
και καθαρά τις αντίστοιχες λέξεις, και αφετέρου, γράφοντας όλες αυτές 
στον πίνακα, προκειμένου οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με την ορ-
θογραφία των λέξεων και β) διατυπώνει ερωτήσεις σχετικά με τα βασικά 
φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά ή/και ενδυματολογικά στοιχεία σύνθεσης 
των προσώπων της φάτνης. Επισημαίνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός οφείλει 
να διατυπώνει απλές, σύντομες και σαφείς ερωτήσεις, τονίζοντας με τη 
φωνή του/της ή/και με επανάληψη ισοδύναμων λεξιλογικών και μορφο-
συντακτικών δομών το σημείο της πρότασης/περιόδου που κρίνεται κάθε 
φορά πιο σημαντικό. Ασφαλώς, στο σημείο αυτό δε δύναται να καταγρα-
φούν με ακρίβεια όλες οι σχετικές ερωτήσεις, καθώς σε μεγάλο βαθμό 
επαφίονται στην κρίση του/της εκπαιδευτικού. Ωστόσο, επισημαίνεται, 
λόγω του ιδιαίτερα χαμηλού γλωσσικού επιπέδου των μαθητών/τριών ότι 
πρέπει να δοθεί έμφαση στο λεξιλόγιο που έχουν ήδη διδαχθεί (π.χ. μέρη 
του σώματος, χρώματα, βασικός ρουχισμός, αριθμοί)  εξάσκηση και 
αφομοίωση παλαιότερων γλωσσικών στοιχείων μέσω της επανάληψης, 
με τυχόν νέες περιορισμένες προσθήκες (όχι περισσότερες από πέντε). 
Παράλληλα, όσον αφορά τη γραμματική και το συντακτικό καλύτερα να 
μην χρησιμοποιηθούν πολύπλοκες έννοιες, έστω και αν επιδιώκεται η μη-
χανική αφομοίωση αυτών. Ήτοι, προτείνεται η επιλογή του ενεστώτα της 
οριστικής έγκλισης, καθώς και η χρήση συντακτικών δομών της μορφής: 
(Υ) – Ρ – (Α), χωρίς την ύπαρξη αμφισημιών. 

Αναπλαισιώνοντας (2΄): Όπως και το προηγούμενο προτεινόμενο δι-
δακτικό σενάριο, χωρίς τη διανομή δώρων ή/και γλυκών. Το ίδιο ισχύει 
και για την όποια πιθανή «Αξιολόγηση». Εάν η κατασκευή δεν ολοκλη-
ρωθεί μέσα στην τάξη, οι μαθητές/τριες συνεχίζουν την κατασκευή κατ’ 
οίκον κατά μόνας ή/και ομαδικά. Όταν η κατασκευή ολοκληρωθεί τοπο-
θετείται ως εξωραϊστικό στοιχείο εντός της αίθουσας. 

3. Έρευνα Στάσεων και Κινήτρων 

3.1. Σκοπός, Ειδικοί Στόχοι και Ερευνητικά Ερωτήματα 
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει αφενός μία σειρά προ-
τεινόμενων διδακτικών σεναρίων και αφετέρου να αναδείξει τις απόψεις 
που σχημάτισαν οι μαθητές/τριες κατά την εφαρμογή αυτών. Τα προτει-
νόμενα σενάρια σχετίζονται με τη διδακτική της Ιταλικής (ως δεύτερη/
ξένη γλώσσα) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α΄ Γυμνασίου, Επίπεδο 
Γλωσσομάθειας Α1: «Στοιχειώδεις Γνώσεις»). Έμφαση δίνεται στην παρο-
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χή γνώσεων και την ανάπτυξη εμπειριών, στενά συνδεδεμένων με την ιτα-
λική πολιτισμική πραγματικότητα σε διαχρονικό επίπεδο, κατόπιν επιλογής 
χαρακτηριστικών «σημείων» (σημειωτική του πολιτισμού). Η αποδοχή ή μη 
αυτών από την πλευρά των μαθητών/τριών διερευνάται μέσα από την δι-
εξαγωγή επιτόπιας, περιορισμένης και εθνογραφικής ποιοτικής έρευνας, 
υπό τη μορφή ημι-δομημένων συνεντεύξεων με τους/τις μαθητές/τριες.

Οι ειδικοί στόχοι δομούνται ασφαλώς βάσει πολύπλευρων ερευνητι-
κών ερωτημάτων που κινούνται γύρω από τη διδακτική της ιταλικής γλώσ-
σας και της διαχρονικής πολιτισμικής πραγματικότητας, της εκπαιδευτι-
κής ψυχολογίας και της ψυχολογίας των κινήτρων, αναφορικά μάλιστα με 
μία ιδιαιτέρως ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα, εκείνης των εφήβων. Πιο 
συγκεκριμένα, στόχοι της παρούσας εργασίας είναι: 

α) να ικανοποιηθεί το πλήθος των προσδοκώμενων μαθησιακών απο-
τελεσμάτων, όπως αυτά παρουσιάστηκαν αναλυτικότερα νωρίτερα.

β) να μελετηθεί και χαρτογραφηθεί το εύρος των σχηματιζόμενων 
εσωτερικών κυρίως κινήτρων και εν γένει νεοαποκτηθέντων στάσεων 
εκ μέρους των μαθητών/τριών, όσον αφορά τη διδασκαλία της ιταλικής 
γλώσσας και της πολιτισμικής (υλικής) παράδοσης, υπό το πρίσμα των 
θεωριών και εφαρμοσμένων σχεδίων της διδακτικής της δεύτερης/ξένης 
γλώσσας σε ελληνόφωνο μαθητικό κοινό. 

Ορισμένα ενδεικτικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα: 
1.   Υπάρχουν ισχυρά προγενέστερα εσωτερικά ή εξωτερικά κίνητρα για 

την εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης; 
Αν ναι, ποια είναι αυτά; 

2.  Δημιουργήθηκαν νέα σχετικά κίνητρα; Αν ναι, σε τι βαθμό και ποια 
είναι αυτά; 

3.  Υπήρξαν παρόμοιες εμπειρίες κατά τη διδακτική πράξη στο παρελ-
θόν (σε άλλο μάθημα, σε άλλο μάθημα δεύτερης/ξένης γλώσσας, 
στο ίδιο μάθημα); 

4.  Ποια στοιχεία άρεσαν περισσότερο, ποια λιγότερο και γιατί; 
5.  Ποια γλωσσικά και πολιτισμικά στοιχεία καταγράφηκαν εν τέλει στη 

μνήμη; 
6.  Θα επιθυμούσαν οι μαθητές/τριες να επαναληφθεί κάτι παρόμοιο; 

Αν ναι, πώς το φαντάζονται και γιατί; 
7.  Είναι δυνατή μία εκπαιδευτική διαδικασία να υποστηριχθεί μέσα στη 

σχολική αίθουσα ταυτόχρονα από δύο εκπαιδευτικούς; 

3.2. Συμβολή στην Έρευνα 
Ανανέωση των πρακτικών διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας στο σχο-
λείο (δεύτερη/ξένη γλώσσα) με έμφαση στον πολιτισμό. 

3.3. Μεθοδολογία Έρευνας 

3.3.1. Ποιοτική Μέθοδος 

Επιλέχθηκε η διεξαγωγή μίας επιτόπιας περιορισμένης εθνογραφικού 
τύπου έρευνας. Εργαλείο για την ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθη-
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κε αποτελεί η ατομική ημι-δομημένη συνέντευξη. Εφαρμόστηκε αυτό το 
είδος συνέντευξης, διότι το γεγονός ότι οι υποβαλλόμενες ερωτήσεις 
είναι κοινές για όλους/ες, παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης ομοιό-
μορφων δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια δύναται να επεξεργαστούν 
συγκριτικά. Μάλιστα, αυτός θεωρείται ως ο πιο ευέλικτος τρόπος προ-
σέγγισης, καθώς η σειρά των προκαθορισμένων ερωτήσεων μεταβάλ-
λεται ανάλογα με την πορεία της συζήτησης ή/και με τη διάθεση των 
υποκειμένων που συμμετέχουν σε αυτήν. Τέλος, δύναται η διατύπωση 
επιπλέον ερωτήσεων από όσες έχουν ορισθεί πριν την συνέντευξη, εάν 
διαπιστωθεί η ανάγκη για μεγαλύτερη εμβάθυνση σε συγκεκριμένες πτυ-
χές της υπό συζήτηση θεματικής (Creswell, 2009). 

Η διαδικασία σύνθεσης και επιλογής των ερωτήσεων βασίζεται στους 
επιμέρους άξονες της βιβλιογραφίας περί εφαρμοσμένης διδακτικής της 
δεύτερης/ξένης γλώσσας και της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, όπως αυτοί 
παρουσιάστηκαν πρωτύτερα μέσα από τη δομή, το περιεχόμενο και τη 
φιλοσοφία των προτεινόμενων διδακτικών σεναρίων.

3.3.2. Δείγμα και Συνεντεύξεις 

Οι συνεντεύξεις δόθηκαν από είκοσι (20) μαθητές/μαθήτριες (4 αγό-
ρια, 16 κορίτσια) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και πιο συγκεκριμένα 
της Α΄ Τάξης του Γυμνασίου, που είχαν επιλέξει το μάθημα της ιταλι-
κής γλώσσας ως μάθημα επιλογής, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών 
της οικείας σχολικής τάξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων. Το μαθητικό κοινό που έλαβε μέρος στην έρευνα προέρχεται 
από δύο σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης (2 μαθητές και 8 μαθήτριες, 
και 2 μαθητές και 8 μαθήτριες, αντιστοίχως από κάθε σχολική μονάδα), 
και ανήκει στην κατηγορία του βιβλιογραφικά επονομαζόμενου «τυπικού 
πληθυσμού». Επίσης, οι μαθητές/τριες είχαν ως μητρική την ελληνική 
γλώσσα, ενώ δυο μαθητές/τριες δήλωσαν ότι έχουν και δεύτερη μητρική 
γλώσσα (και οι δύο την αγγλική).

Προηγήθηκε πιλοτική εφαρμογή των συνεντεύξεων σε δείγμα πέντε 
(5) μαθητών/τριών. 

Οι συνεντεύξεις έγιναν περίπου δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρω-
ση και του τελευταίου διδακτικού σεναρίου κατόπιν συγκατάθεσης των 
γονέων-κηδεμόνων σε φιλικό-οικείο περιβάλλον εντός του σχολείου, δεν 
διήρκησαν πολύ καθώς δεν υπερέβησαν το χρονικό διάστημα των είκοσι 
λεπτών (20΄) και κινήθηκαν σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες (βλ. 
παραπάνω). Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων δε ζητήθηκαν δημογρα-
φικά στοιχεία, διότι δε θεωρήθηκε ότι η επισήμανσή τους θα συμβάλει 
ιδιαίτερα στα αποτελέσματα της οικείας έρευνας. Σημειώθηκε μόνο το 
βιολογικό φύλο των μαθητών/μαθητριών, εάν συμφωνούσαν οι ίδιοι/ίδιες.

Κατά την εκτύλιξη της όλης διαδικασίας τηρήθηκε η πλήρης ανωνυμία 
για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών. Η 
συμμετοχή τους χαρακτηρίζεται επιπρόσθετα ως εθελοντική, με αποτέλε-
σμα να δημιουργηθεί εν τέλει ένα κλίμα ασφάλειας, οικειότητας και εμπι-
στοσύνης μεταξύ των δύο πόλων της εκπαιδευτικής πράξης. Βεβαίως, σε 
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εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασί-
ας, δεδομένης και της επικείμενης συμμετοχής στην έρευνα, διανεμήθη-
κε εντός των σχολικών μονάδων γραπτή ενημέρωση, συνοδευόμενη από 
υπεύθυνη δήλωση σύμφωνης γνώμης-συγκατάθεσης για συμμετοχή των 
ανήλικων μαθητών/τριών σε επίσημη εμπειρική έρευνα. Η δήλωση υπο-
γράφτηκε από τους γονείς/κηδεμόνες.

3.3.3. Αποτελέσματα 

Κατά γενική ομολογία οι μαθητές/τριες σχημάτισαν πολύ θετικές εντυ-
πώσεις. Κανένας/Καμία δεν εξέφρασε αρνητική άποψη για το περιεχό-
μενο, τη δομή και τη φιλοσοφία των εκπαιδευτικών πρακτικών που πραγ-
ματοποιήθηκαν. Όλοι/Όλες δήλωσαν έκπληξη, ενθουσιασμό και διάθεση 
να συμμετάσχουν εκ νέου σε μία παρεμφερή διδασκαλία, όχι μόνο ανα-
φορικά με το μάθημα των Ιταλικών. Επίσης, δεν έτρεφαν ιδιαίτερους εν-
δοιασμούς όταν εκφράζονταν δημόσια στα Ιταλικά (φόβος του λάθους). 
Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το θεατρικό δρώμενο του πρώ-
του διδακτικού σεναρίου από τη μια πλευρά διατήρησε αμείωτο το ενδι-
αφέρον του μαθητικού ακροατηρίου μέχρι το τέλος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, και από την άλλη, προκάλεσε μεγαλύτερη εντύπωση στους/
στις μαθητές/τριες καθώς κινητοποίησε πολύ περισσότερο την επιθυμία 
τους για ενεργή συμμετοχή αλλά και την περιέργειά τους αναφορικά με 
τις ιδιαίτερες συνθήκες έκβασης της πλοκής. Για παράδειγμα, ορισμένοι 
μαθητές/τριες (2 αγόρια, και 15 κορίτσια) δήλωσαν μεταξύ άλλων: Μου 
άρεσε πολύ που πήρα και εγώ κάποιον ρόλο. Ήθελα να έρθει η σειρά μου 
να μιλήσω. Μιλούσαμε όλοι Ιταλικά. Ήθελα να δω τι θα γίνει στο τέλος. Δεν 
περίμενα οι καθηγητές να είναι ντυμένοι. Γέλασα πολύ. Δεν ήθελα να τε-
λειώσει. Είχα αγωνία να δω αν μου έτυχε κάποιο δώρο. Ήμουν περίεργη 
να δω τη συνέχεια. Μακάρι να παίζαμε και σε άλλα μαθήματα. Ήθελα να 
πω όλες τις λέξεις εγώ. Δε φοβόμουν πολύ ότι θα κάνω λάθος…

Ακόμα, φαίνεται ότι όλοι/όλες οι μαθητές/τριες και των δύο σχολικών 
μονάδων δεν είχαν παρόμοιες εμπειρίες, ενώ ουδείς/ουδεμία γνώριζε 
την ύπαρξη του θεσμού της ιταλικής φάτνης, ενώ για την Μπεφάνα γνώ-
ριζαν ελάχιστα στοιχεία μόνο λίγες μαθήτριες (2 από την πρώτη και 3 από 
τη δεύτερη σχολική μονάδα). Σε καμία περίπτωση δε δήλωσαν ότι ήξε-
ραν τι ακριβώς ήταν η Μπεφάνα. Οι όποιες γνώσεις τους προερχόντου-
σαν κατά κύριο λόγο από ένα παλιό ελληνικό τραγούδι του παιδικού συ-
γκροτήματος «Ζουζούνια» με τίτλο: «Έρχεται η Μπεφάνα» (https://www.
youtube.com/watch?v=I-MMWYOuCQ0) (Είχα ακούσει για μια Μπεφάνα 
παλιά σε ένα τραγούδι που έπαιζε στην τηλεόραση, Είναι μια γριά πάνω 
σε σκούπα που πηγαίνει τα δώρα στα παιδιά στην Ιταλία, Είναι μία μάγισ-
σα, Δεν ξέρω αν είναι και πολύ καλή…). 

Παράλληλα, σε όλους/όλες τους/τις μαθητές/τριες προκάλεσε θετική 
εντύπωση το γεγονός ότι στο πρώτο διδακτικό σενάριο υπήρχαν μέσα 
στη σχολική αίθουσα δύο εκπαιδευτικοί. Επιπρόσθετα, σύσσωμοι εξέ-
φρασαν την επιθυμία να διδαχθούν και πάλι ταυτόχρονα από δύο εκπαι-
δευτικούς. Δεν προκλήθηκε καμία σύγχυση. 
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Κατά κύριο λόγο οι μαθητές/τριες παρατήρησαν ότι έμαθαν εύκολα 
και κυρίως άμεσα αρκετές νέες λέξεις και λιγότερο ολόκληρες φράσεις. 
Το θεατρικό παιχνίδι βοήθησε περισσότερο στην εκμάθηση και των δύο 
λόγω της συχνότερης επανάληψης κάποιων γλωσσικών στοιχείων. Αντί-
θετα, υπήρξε ως ένα βαθμό «αγωνία» για την ολοκλήρωση της κατα-
σκευής κατά την εκτύλιξη του δεύτερου διδακτικού σεναρίου όχι όμως 
μεγάλη. Ο ίδιος παράγοντας φάνηκε ότι δύναται να επηρεάσει και τον/
την εκπαιδευτικό, καθώς ο/η ίδιος/α δε φαίνεται να προβαίνει κατά συ-
στηματικό τρόπο, λ.χ. σε εκ νέου διατύπωση ερωτήσεων προς το μαθη-
τικό κοινό. Μερικοί εκ των μαθητών/τριών υποστήριξαν χαρακτηριστικά 
ότι: Ήθελα οπωσδήποτε να φτιάξω την φάτνη. Δεν άκουγα πάντα τι έλεγε 
ο καθηγητής. Όταν πήγα να μιλήσω με ρωτούσε η διπλανή μου πώς να 
φτιάξω τα φτερά από τα αγγελάκια και μετά χάθηκα λίγο. Ο καθηγητής 
μερικές φορές έδινε περισσότερη σημασία στο πώς να φτιάξουμε. Ο κα-
θηγητής δεν μιλούσε πολλά Ιταλικά. Έπρεπε να ρωτήσουμε εμείς κάποιες 
φορές πώς λέγεται αυτό και το άλλο, επειδή δεν το θυμόμασταν με την 
πρώτη ή επειδή δεν το ακούσαμε καλά…

Επίσης, φαίνεται ότι οι περισσότεροι/περισσότερες μαθητές/τριες, 
αναφορικά με το δεύτερο διδακτικό σενάριο, δε θυμούνται και τόσο καλά 
το πώς γράφονται όλες οι λέξεις-φράσεις, καθώς το γραπτό στοιχείο, αν 
και δεν απουσίαζε πλήρως (βλ. πίνακας), δεν ήταν έντονα στο προσκήνιο, 
λόγω απορρόφησης της προσοχής με την ολοκλήρωση της κατασκευής. 

Εν τούτοις, το δεύτερο διδακτικό σενάριο φαίνεται ότι προώθησε σε 
μεγαλύτερο βαθμό τη δημιουργικότητα των μαθητών/τριών, ενώ παράλ-
ληλα συνέβαλλε στην απενοχοποίηση τους σχετικά με τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες με χειροτεχνίες. Μία μαθήτρια δήλωσε χαρακτηριστικά: Μου 
άρεσε πολύ που ασχολήθηκα με τις πλαστελίνες…ένοιωσα πάλι πιο μι-
κρή…έφτιαξα πολύ ωραίες φιγούρες…σαν Playmobil. Νόμιζα πώς όλα 
αυτά αρέσουν μόνο στα παιδιά του Δημοτικού. 

4. Συζήτηση-Συμπεράσματα 
Συμπερασματικά, αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αποδεικνύεται από τη 
συγκριτική προσέγγιση των δεδομένων των συνεντεύξεων, η εφαρμογή 
των παραπάνω διδακτικών σεναρίων προσέφερε μια σειρά κυρίως εσω-
τερικών κινήτρων ενεργούς και συνεχούς συμμετοχής στο μάθημα της 
ιταλικής γλώσσας, καθώς καλλιεργήθηκαν η αγάπη, η περιέργεια και η 
φαντασία προσέγγισης προς το «διαφορετικό», ήτοι τον ιταλικό πολιτι-
σμό. Οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν άγνωστες για 
τα ελληνικά δεδομένα όψεις της ιταλικής πολιτισμικής παράδοσης. Όλα 
υλοποιήθηκαν μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες μάθησης, χωρίς να 
προκαλείται άγχος και φόβος την ώρα της γλωσσικής έκφρασης. Παράλ-
ληλα, σύσσωμο το μαθητικό κοινό εξέφρασε έντονα την επιθυμία μίας εκ 
νέου συμμετοχής του σε μία παρόμοιου τύπου εκπαιδευτική διαδικασία, 
με προτίμηση στη δραματοποιημένη εκδοχή της είτε στο μάθημα της ιτα-
λικής γλώσσας είτε και σε κάποιο άλλο σχολικό μάθημα. Η αξιοποίηση 
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της χειροτεχνίας φαντάζει αρκετά ενδιαφέρουσα αλλά κάποιες φορές 
δεν συνεπικουρεί πλήρως στην όλη διαδικασία, καθώς λόγω του απαιτού-
μενου κόπου που επιβάλλει σε όποιον/όποια ασχολείται, δυσχεραίνεται 
η προσήλωση προς την πρόσληψη κυρίως γλωσσικών στοιχείων. Τέλος, 
φαίνεται ότι οι στάσεις των μαθητών/τριών τόσο απέναντι στη δομή και 
φιλοσοφία της ιταλικής γλώσσας όσο και ως προς τη θέση και την αξία 
του ιταλικού υλικού πολιτισμού στο παγκόσμιο πολιτισμικό σκηνικό, ανα-
νεώθηκαν συλλήβδην, αποκτώντας ιδιαίτερα ενισχυμένο θετικό πρόσημο.
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Περίληψη 
Τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid-19 φαίνεται να 
έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης των 
πελατών τουριστικών επιχειρήσεων. Στόχος είναι να αναδειχθούν όλες 
οι ψυχολογικές πτυχές που επηρεάζουν τους καταναλωτές και ιδιαίτερα 
των τουριστικών επιχειρήσεων. 

Για την παρούσα μελέτη έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση της υπάρ-
χουσας βιβλιογραφίας από έγκυρες πηγές του διαδικτύου σχετικές με 
την ψυχολογία των πελατών και ειδικά σε τουριστικές επιχειρήσεις.

Ο κλάδος του τουρισμού στην Ελλάδα έχει υποστεί, λόγω του Covid-19, 
μεγάλη ζημιά που επηρεάζει την Ελληνική Οικονομία. Η ψυχολογία των 
πελατών φαίνεται να επηρεάζει την συμπεριφο-
ρά τους προς τις τουριστικές επιχειρήσεις λόγω 
των μέτρων αποστασιοποίησης που έχουν λη-
φθεί. 

Σχετικά με ενίσχυση της ψυχολογίας των 
πελατών σε τουριστικές επιχειρήσεις διαφαίνε-
ται ένα κενό της υπάρχουσας βιβλιογραφίας το 
οποίο θα αναδείξουμε στην παρούσα εργασία.

Abstract 
The emergency measures have been taken about the Covid-19 pandemic 
seem to have an extended affection on the tourism businesses.
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The purpose of this paper is to study the impact of tourism businesses 
customers. The aim is to highlight all the psychological aspects which are 
affecting consumers and especially tourism businesses consumers.

For the present study a bibliographic review of the existing bibliog-
raphy was made by reputable internet sources related to customer psy-
chology and especially in tourism businesses.

The tourism industry in Greece has suffered, due to Covid-19, great 
damage that affects the Greek economy. Cus-
tomer psychology seems to influencing their 
behavior towards tourism businesses due to the 
distancing measures that have been taken.

Regarding on the strengthening of the cli-
ents’ psychology in tourist enterprises, there is 
a gap on the existing bibliography which we will 
highlight through the present paper.

1. Εισαγωγή 
Ο τουρισμός είναι μια ουσιώδης δραστηριότητα για τη ζωή των ανθρώπων 
και σχετίζεται άμεσα με τις διεθνείς σχέσεις. Αποτελεί ένα κοινωνικοοι-
κονομικό φαινόμενο με σημαντικές επιδράσεις στη ζωή του ανθρώπου 
και στις εθνικές οικονομίες των κρατών (Μοίρα, Μυλωνόπουλος, 2014). Η 
δραστηριότητα του τουρισμού έχει άμεσες οικονομικές-κοινωνικές-μορ-
φωτικές-πολιτιστικές επιπτώσεις στην κάθε χώρα (Ζαχαρίου, Ψυχογιού 
2019). Θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές πηγές δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και μείωσης της φτώχειας. Εν μέσω πανδημίας ο τουρισμός 
τείνει να εξελιχθεί σε ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες.

Η σημερινή υγειονομική κρίση από την πανδημία του Covid-19, που 
εξαπλώνεται επί του παρόντος σε όλο τον κόσμο με ανησυχητικό τρόπο, 
έχει σαν αποτέλεσμα μια παράλληλη υψίστης σημασίας κοινωνικοοικονο-
μική κρίση. Πέρα από τον ανθρώπινο πόνο που έχει προκαλέσει έχει και 
τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις με μεγάλη μείωση στην 
τουριστική κίνηση και τα τουριστικά προϊόντα.

Η διάρκεια και το βάθος της τουριστικής κάμψης το 2020 εξαρτάται 
από μια σειρά παραγόντων που στην παρούσα φάση είναι αδύνατον να 
εκτιμηθούν ποσοτικά: πρωτίστως από το πότε θα πρέπει να αντιμετωπι-
στεί η πανδημία από ιατρικής άποψης (θεραπεία ή/και εμβόλιο) σε επαρ-
κή βαθμό ώστε οι πολίτες ανά τον κόσμο να αισθανθούν ξανά ασφαλείς 
να ταξιδέψουν, κατά δεύτερον από τη διάθεση των πολιτών να ταξιδέ-
ψουν στις χώρες-αγορές, επίσης από το διαθέσιμο εισόδημά τους και 
από τις δυνατότητες που θα έχουν να πάρουν καλοκαιρινή άδεια από 
τους οργανισμούς/επιχειρήσεις που εργάζονται ή να σταματήσουν την 
εργασία τους οι αυτοαπασχολούμενοι. Σημαντικό ρόλο θα παίξει και η 
άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών τόσο στον εξερχόμενο τουρισμό από 
τις χώρες- αγορές μας όσο και στον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα 
ή οι τυχόν χρεωκοπίες που εν τω μεταξύ θα έχουν επέλθει στην αλυσί-

Key words: 

Psychology,  
tourism businesses,  

influence
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δα παραγωγής της ταξιδιωτικής εμπειρίας (αεροπορικές εταιρείες, tour 
operators, ξενοδοχεία κ.λπ.), η αποκατάσταση των αεροπορικών συνδέ-
σεων, η εικόνα που θα έχει δημιουργήσει η κάθε χώρα για τον τρόπο που 
αντιμετώπισε την πανδημία και η συγκριτική της εικόνα με τους κύριους 
ανταγωνιστικούς προορισμούς, ιδιαίτερα ως προς το πόσο ασφαλείς θα 
αισθάνονται οι τουρίστες.

2. Δομή της Εργασίας 
Το έναυσμα για την ενασχόληση της παρούσας εργασίας είναι ο νέος 
Κορωνοϊός που έπληξε όλο τον πλανήτη και οι επιπτώσεις του όπως τις 
έχουν υποστεί οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Στην παρούσα εργασία θα 
γίνει αναφορά στις ψυχολογικές επιδράσεις των πελατών στις τουριστι-
κές επιχειρήσεις και πώς επηρεάζονται οι πελάτες. Το αποτέλεσμα αυτό 
είναι εμφανές από τις μηδενικές κρατήσεις που παρακολουθούμε ότι 
υπάρχουν στις τουριστικές επιχειρήσεις. 

Προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλα αυτά στηριχτήκαμε σε βι-
βλιογραφικές πηγές οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο κενό σχετικά με 
τις ψυχολογικές επιδράσεις σε αντίστοιχες καταστάσεις. Ο Covid-19 έχει 
προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην ελληνική οικονομία και σαφώς και στις 
τουριστικές επιχειρήσεις. Τα μέτρα αποστασιοποίησης και προστασίας 
και ο φόβος τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων τουριστών επηρεάζει 
την καταναλωτική συμπεριφορά τους.

Η εργασία είναι χωρισμένη σε τρεις ενότητες, στην πρώτη γίνεται μία 
αναφορά στο φαινόμενο αυτό που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
κατανόμασε Covid-19, εν συνεχεία επεκτείνεται στις Τουριστικές επιχει-
ρήσεις και σαφώς στην Ψυχολογία των πελατών. Ο τουρισμός, είναι ένα 
κοινωνικό φαινόμενο, μια ομαδική εκδήλωση μεταξύ ανθρώπων που τους 
ενώνει ο ίδιος σκοπός, τα ίδια ενδιαφέροντα και επιθυμίες. Γι΄ αυτό και 
κάθε τομέας έχει ασχοληθεί ώστε να θέσει ένα δικό του ορισμό για την 
τουριστική δραστηριότητα.

3. Coronovirus Disease 2019 (Covid-19) 
Μια πνευμονία άγνωστης αιτίας που εντοπίστηκε στην πόλη Wuhan, στην 
επαρχία Hubei της Κίνας, στα τέλη του Δεκεμβρίου 2019, αναφέρθηκε 
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Παρόλο που η εξάπλωση του ιού είχε 
ραγδαία εξέλιξη στην περιοχή της Κίνας, δε δόθηκε η απαραίτητη προσο-
χή από τους κυβερνητικούς ηγέτες, με αποτέλεσμα να έχουμε τη διασπο-
ρά του ιού σε όλες τις ηπείρους και μέχρι τα μέσα Απριλίου να έχει κάνει 
την εμφάνισή του σε 200 χώρες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ μεταδίδεται από 
άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της αναπνευστικής οδού από σταγονίδια που 
αποβάλλονται μέσω βήχα και έρχονται σε επαφή με το στόμα, τη μύτη τα 
μάτια ή και μολυσματικές επιφάνειες. Ο μέσος χρόνος που χρειάζεται για 
να είναι εμφανή τα πρώτα συμπτώματα στους νοσούντες είναι 5-6 ημέ-



94

TΕΥΧΟΣ 8 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

ρες και η γενικότερη διάρκεια εμφάνισης είναι 2 έως 14 ημέρες (ΕΟΔΥ). 
Συμπτώματα που προκαλεί η μόλυνση από τον κορωνοϊό είναι κυρίως ο 
πυρετός, ο βήχας, η δύσπνοια και η κόπωση. Μυϊκοί πόνοι, επιπεφυκίτιδα, 
απώλεια γεύσης ή όσφρησης, δερματικό εξάνθημα ή αποχρωματισμός 
στα δάχτυλα των χεριών ή των ποδιών, φλέγματα, πονόλαιμος, ρινική κα-
ταρροή, ανοσμία, κεφαλαλγία και διάρροια είναι τα λιγότερo συχνά εκδη-
λωμένα συμπτώματα. Στην πλειονότητα τους οι νοσούντες παρουσιάζουν 
ήπια συμπτωματολογία, σε ορισμένους η ασθένεια εξελίσσεται σε ιογενή 
πνευμονία, η οποία στις βαρύτερες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε 
οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, σηπτικό σοκ ή σύνδρομο πολυοργανι-
κής ανεπάρκειας.

Ο CΟVID-19 έχει κερδίσει πλέον τον τίτλο της πιο φονικής και ταχύ-
τερα εξελισσόμενης πανδημίας από την Ισπανική Γρίπη του 1918, σήμε-
ρα έχουμε περίπου 150.000 κρούσματα ημερησίως ανά τον πλανήτη και 
κατά την κορύφωση της πανδημίας είχαμε έως και 7000 θανάτους ημε-
ρησίως σύμφωνα με τα στοιχεία του Johns Hopkins. Το σύνολο των περι-
πτώσεων μόλυνσης έχει σπάσει το υπέρογκο φράγμα των 10 εκατομμυ-
ρίων ανθρώπων και το σύνολο των νεκρών υπερβαίνει τις 500.000 έως 
και τις 27/06/2020. 

4. Τουριστικές Επιχειρήσεις 
Η Ελλάδα και ολόκληρος ο πλανήτης βιώνουν τα αποτελέσματα ενός πρω-
τοφανούς άνισου πολέμου και ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται στην πρώ-
τη γραμμή αυτής της ιστορικής συγκυρίας. Ο τουρισμός αποτελεί την ατμο-
μηχανή της ελληνικής οικονομίας, μία δραστηριότητα με συνεχώς αυξανό-
μενη σημασία, που με μικρές ή μεγάλες διακυμάνσεις, θετικές ή αρνητικές 
συνεισφέρει σημαντικά στην ευημερία της χώρας αποτελώντας ίσως την 
μεγαλύτερη εθνική βιομηχανία. Μέσα σε αυτή την κρίση, οι ερευνητές του 
τουρισμού στρέφονται σε κοινότητες και τουριστικούς προορισμούς εξε-
τάζοντας την ασφάλεια και την ευημερία τους. Το ελληνικό κράτος μέσω 
του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού έχει 
οργανώσει ένα ολόκληρο μηχανισμό, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προ-
σεγγίσεις που διέπουν την λειτουργία του τουριστικού τομέα σε εθνικό, πε-
ριφερειακό και διεθνές επίπεδο προκειμένου να τον αναδείξουν.

Πρωταγωνιστής της προώθησης του ελληνικού τουρισμού και του ελ-
ληνικού καλοκαιριού για το 2019-2020 ένα σποτ που αφορά απόσπασμα 
από την ταινία «Endless Greek Summer » και απεικονίζει μια εικόνα σε 
μια παραλία της Εύβοιας. Είναι το πρώτο βίντεο μίας καμπάνιας που σχε-
διάστηκε και υλοποιήθηκε από την Marketing Greece, τους Θανάση Πα-
παθανασίου της Frank and Fame, τον Steve Vranakis - CCO της ελληνικής 
κυβέρνησης, το Θωμά Βαρθιτσιώτη και τον Ηλία Τσαουσάκη σε συνεργα-
σία με τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού. Μέσα στα πλαίσια αυτής της 
καμπάνιας και ένα βίντεο του Πρωθυπουργού από τη Σαντορίνη, προκει-
μένου ο ξένος τουρισμός να εμπιστευτεί την Ελλάδα για τις διακοπές του, 
δηλώνοντας ότι η φετινή προτεραιότητα του ελληνικού τουρισμού δεν 
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είναι η χώρα μας να γίνει ο νούμερο ένας προορισμός διακοπών αλλά η 
πιο ασφαλής επιλογή για να πραγματοποιήσει κάποιος τις διακοπές του.

Το ερώτημα που γεννάται είναι αν η διαφήμιση έχει την ανάλογη ισχύ 
να αντιστρέψει τα αρνητικά συναισθήματα που διακατέχουν τους αν-
θρώπους παραγκωνίζοντας τους νέους έκτακτους ταξιδιωτικούς περιορι-
σμούς πολλών χωρών με στόχο να περιοριστεί η διάδοση του COVID-19 
και να επαναφέρει την προθυμία τους να ταξιδέψουν μπαίνοντας ξανά 
στις καμπίνες των αεροσκαφών και των πλοίων. Όσον αφορά το ερώτη-
μα αξίζει να σημειώσουμε ότι οι Eytan et al ανέφεραν ότι έχει παρατη-
ρηθεί μια αυξητική τάση από πλευράς των πολιτών για την ενημέρωσή 
τους από τα διάφορα μέσα. Μια κατάσταση όπως ο COVID-19 μπορεί να 
προκαλέσει φόβο, όμως, όπως αναφέρουν οι Coutler and Pinto, μια δι-
αφήμιση μπορεί να προκαλέσει και έκπληξη στον καταναλωτή. Αυτή η 
έκπληξη αναφέρουν οι Derbaix and Vanhamme, μπορεί να είναι και ένας 
ιδιαίτερος τρόπος να προσελκύσει η Ελλάδα τους τουρίστες της Ελληνι-
κής φετινής σεζόν. Βέβαια, ένα συναίσθημα έκπληξης δεν μπορούμε να 
πούμε ότι θα προδιαθέσει θετικά τους καταναλωτές αλλά σαφώς και όχι 
αρνητικά (Laros & Steekamp). 

Το 2020 παρόλο που από κάποιους μπορεί να χαρακτηριστεί μία χρο-
νιά τουριστικά χαμένη, η Ελλάδα ενισχύει το «Brand» της, και όχι τόσο 
γιατί έχει λίγα κρούσματα, αλλά γιατί παρουσίασε τη σοβαρή και πειθαρ-
χημένη της όψη μέσα σε αυτή την καταιγιστική, πρωτοφανή και πρωτό-
γνωρη κρίση. Το σημαντικό αυτό θέμα της εμπιστοσύνης συνδράμει στη 
διαμόρφωση μίας δυνατής στρατηγικής για μία βιώσιμη τουριστική σε-
ζόν, με την ανάλογη ψυχραιμία, υπομονή, σοβαρότητα και απόλυτη συμ-
μόρφωση από τους υπεύθυνους. Ο ΕΟΔΥ έχει λάβει και έχει αναρτήσει 
κατάλληλες οδηγίες για την αντιμετώπιση του υγειονομικού κινδύνου της 
πανδημίας και πιο συγκεκριμένα:

•	 Καλός εξαερισμός/αερισμός καθώς και εύκολη πρόσβαση σε τρε-
χούμενο νερό και σαπούνι και αντισηπτικό διάλυμα, ώστε να τη-
ρούνται οι κανόνες υγιεινής.

•	 Προσεκτική υγιεινή των χεριών. Συνιστάται συχνό πλύσιμο των χε-
ριών με σαπούνι και νερό. Χρήση αντισηπτικού διαλύματος που θα 
διατίθεται σε κοινόχρηστους χώρους.

•	 Σχολαστική τήρηση των μέτρων αναπνευστικής υγιεινής όπως κά-
λυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντηλο κατά το βήχα 
ή φτέρνισμα, αποφυγή επαφής των χεριών με στόμα, μύτη ή μάτια 
για πρόληψη διασποράς μικροβίων.

•	 Αποφυγή στενής επαφής (απόσταση 1,5 μέτρο) και ιδιαίτερα με 
ασθενείς που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού.

•	 Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας (απόσταση 1,5 μέτρο).
•	 Πρέπει επίσης να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να υπάρχει άμεσα 

προσβάσιμο επαρκές αναλώσιμο υλικό για την πρόληψη των λοι-
μώξεων:

•	 Σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών - 
χαρτομάντηλα - απλές χειρουργικές μάσκες - γάντια μιας χρήσης 
- θερμόμετρα - σακούλες απορριμμάτων - υγρά καθαρισμού επι-
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φανειών - μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για χρήση από το 
προσωπικό, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Τουριστική Ψυχολογία 
Η σύγχρονη Ψυχολογία ως κλάδος των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική ενιαία οντότη-
τα. Ο κλάδος της Ψυχολογίας συνυπάρχει συχνά με άλλους επιστημονι-
κούς κλάδους όπως η Κοινωνιολογία, η Βιολογία, οι Πολιτικές Επιστήμες, 
η Νομική, η Ανθρωπολογία, η Οικονομική Επιστήμη, η Νευρολογία, η Γε-
νετική. Το αντικείμενο της σχετίζεται με την έρευνα γύρω από τον εσω-
τερικό κόσμο του ανθρώπου και την κατανόηση της συμπεριφοράς του, 
μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

Η τουριστική ψυχολογία, που αποτελεί το κύριο κομμάτι της παρούσης 
εργασίας, είναι ένας νεοσύστατος κλάδος της Ψυχολογίας, χωρίς μεγάλο 
αντίκτυπο στη χώρα μας παρά το γεγονός ότι ο τουρισμός στηρίζει σημα-
ντικά την ελληνική οικονομία. Για τους ερευνητές στον τομέα του τουρι-
σμού αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο, προκειμένου να μπορέσουν να 
αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τόσο τη συμπεριφορά των πελατών, όσο 
και τη συμπεριφορά εκείνων που ασχολούνται με το τουριστικό προϊόν 
και τις τουριστικές επιχειρήσεις. 

Στις μέρες μας είναι δεδομένο το γεγονός οι τουριστικές επιχειρή-
σεις να εντοπίζουν και να αναλύουν τα βαθύτερα ψυχολογικά αίτια των 
τουριστών, με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων τους και της παροχής 
υπηρεσιών, δημιουργώντας παράλληλα ισχυρούς δεσμούς που θα βοη-
θήσουν την τουριστική τους κίνηση και θα αυξήσουν το ανταγωνιστικό 
τους πλεονέκτημα. Επομένως, γίνεται σαφές το γεγονός ότι η μελέτη των 
ψυχολογικών φαινομένων των τουριστών αποτελεί μια σημαντική στρα-
τηγική πρόβλεψης, που θα φέρει σημαντικά αποτελέσματα για τους του-
ριστικούς προορισμούς. 

Η ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς για τον τουρισμό αποτελεί 
τη βάση για την απόκτηση περισσότερης γνώσης αλλά και μια δυναμι-
κή πρόκληση, γιατί η διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης της πλη-
ροφορίας είναι πολλές φορές δύσκολη, και εξαρτάται από το είδος της 
πληροφορίας, την εφαρμογή της στην πράξη και στην αναζήτηση νέων 
ευκαιριών. Τα γνωστικά αντικείμενα που ασχολούνται με το πεδίο της 
τουριστικής ψυχολογίας είναι πολλά και ανεξάντλητα όπως η κοινωνική 
ψυχολογία, η ψυχολογία της προσωπικότητας, η φυσιολογική ψυχολογία 
αλλά και η ψυχολογία της ανάπτυξης. Ακολουθώντας τις σύγχρονες επι-
στημονικές εξελίξεις έχουν προστεθεί και άλλα γνωστικά πεδία, όπως 
η θετική ψυχολογία, η εξελικτική ψυχολογία, η διαπολιτισμική ψυχολογία 
και η ψυχολογία της υγείας. 

Ο κλάδος της τουριστικής ψυχολογίας αποτελείται από ένα ευρύ φά-
σμα ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (πίνακας 1), τα οποία επηρεάζουν την 
ψυχολογία των τουριστών και χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορί-
ες με τις υποκατηγορίες τους.
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Πίνακας 1. Ψυχολογικά χαρακτηριστικά και τουριστικά ζητήματα.

Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά και τουριστικά ζητήματα

Κύρια και άμεσα συνδεδεμένα  
ψυχολογικά χαρακτηριστικά  

με τον τουρισμό

Δευτερεύοντα και άμεσα  
συνδεδεμένα ψυχολογικά  

χαρακτηριστικά με τον τουρισμό

Κίνητρα λήψης αποφάσεων – συμπε-
ριφορά καταναλωτή

Αντιλήψεις και μνήμη

Ικανοποίηση και στάσεις Ψυχολογικές ωφέλειες

Διαπροσωπική επικοινωνία Τουριστικές εμπειρίες

Εικόνα του τόπου προορισμού

Ταυτότητα και αυτοπροσδιορισμός του 
τουρίστα

Κύρια και έμμεσα συνδεδεμένα  
ψυχολογικά χαρακτηριστικά  

με τον τουρισμό

Δευτερεύοντα και έμμεσα  
συνδεδεμένα ψυχολογικά  

χαρακτηριστικά με τον τουρισμό

Γνώση και κατανόηση Χιούμορ

Παράδοση Ενδιαφέρον και ανάμειξη

Μετά από λίγους μήνες θα υπάρχουν καταγεγραμμένες μελέτες και 
με την στάση των πελατών-τουριστών σε περιόδους εκτάκτων συνθηκών 
υγείας και το κοινωνικό τραύμα που προέκυψαν μετά τις συνθήκες της 
πανδημίας του COVID-19 που διανύσαμε και διανύουμε.

6. Τουριστικά Κίνητρα 
Ο τουρισμός, και πιο συγκεκριμένα η ανάγκη για διακοπές είναι απόρ-
ροια ψυχοσωματικών καταστάσεων που βαρύνουν τους ανθρώπους σε 
συνάρτηση με την επιρροή που δέχονται από το κοινωνικό τους περι-
βάλλον. Ο Jovicic είχε πει ότι τουριστική είναι η ανάγκη για την ικανο-
ποίηση της οποίας απαιτείται η αναχώρηση από τον τόπο κατοικίας, είναι 
η ανάγκη για αλλαγή παραστάσεων, ξεκούραση, αγοραστική εκτόνωση, 
απόκλιση από τυποποιημένες συμπεριφορές.

Οι τουριστικές ανάγκες, διακρίνονται σε έμφυτες ή φυσικές, που ελ-
λοχεύουν στο υποσυνείδητό μας και επίκτητες, που αποκτώνται στη δι-
άρκεια της ζωής μας και συνδέονται με τα τουριστικά κίνητρα και την 
κοινωνική τους φύση. Πιο συγκεκριμένα, οι κοινωνικές, προσωπικές και 
πολιτισμικές συνθήκες είναι οι κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν τα 
τουριστικά κίνητρα, δηλαδή δίνουν ώθηση στους τουρίστες να ταξιδέ-
ψουν. Ο εσωτερικός κόσμος του κάθε ατόμου τον καθορίζει ως προς τη 
συμπεριφορά και τη δράση του σε όλη τη διάρκεια της ζωής του χωρίς 
καμία απολύτως αλλαγή. Επομένως, η ικανοποίηση είναι το συναίσθημα 
που προέρχεται από την ολοκλήρωση που νιώθει ο τουρίστας όταν ένα 
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προϊόν ή παρεχόμενη υπηρεσία καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του, ενώ 
η επικοινωνία του τουρίστα αφορά την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του 
και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ο COVID-19 φαίνεται να έχει γεννή-
σει τέτοια κίνητρα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Επιπλέον, ο προσωπικός τρόπος που ο τουρίστας ερμηνεύει τα ερε-
θίσματα που λαμβάνει από το περιβάλλον του αποτελεί την προσωπική 
αντίληψη, η οποία έχει άμεση σχέση με τις αισθήσεις του, την όσφρη-
ση, τη γεύση, την αφή, την ακοή και την όραση. Οι αντιλήψεις που δια-
μορφώνει ο τουρίστας σε αντίθεση με τη στάση ζωής του μπορούν να 
αλλάξουν πιο εύκολα. Οι αντιλήψεις του ανθρώπου και επομένως του 
τουρίστα χωρίζονται σε κατηγορίες με τη βοήθεια της μνήμης του. Με τη 
βοήθεια της μνήμης ο τουρίστας ανακαλεί επισκέψεις-ταξίδια του παρελ-
θόντος και διαμορφώνει αντιλήψεις από τα γεγονότα που έχει ζήσει σε 
αυτά, τις οποίες συγκρίνει με άλλες στάσεις του. Όλες αυτές, λοιπόν, οι 
αντιλήψεις, τα γεγονότα, οι γνώσεις που αποκομίζει από τα ταξίδια του 
αποτελούν τις εμπειρίες του.

7. Ψυχολογικοί Παράγοντες 
Ο τουρισμός ενώνει τους ανθρώπους με τους ίδιους σκοπούς και επι-
θυμίες και προσφέρει στην οικονομία. Αναπτύσσονται διαπροσωπικές 
σχέσεις μεταξύ επιχειρηματιών και τουριστών, καθώς οι τουρίστες ανα-
ζητούν ένα φιλικό περιβάλλον για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Τα 
ψυχολογικά οφέλη που κερδίζει ο τουρίστας προέρχονται από τα θετικά 
στοιχεία των ταξιδιών του, από τη χαρά και την ευφορία που οδηγούν 
στην αλλαγή τόσο της στάσης ζωής του όσο και των αντιλήψεών του, 
στην αλλαγή δηλαδή της συμπεριφοράς του. Η καλαισθησία του τοπίου, η 
ευγένεια και η φιλοξενία των ανθρώπων, η καθαριότητα, οι υλικοτεχνικές 
υποδομές του τόπου προορισμού αποτελούν τα περιβαλλοντικά στοιχεία 
που χτίζουν την εικόνα του ταξιδιού. Ο COVID-19 σαφώς έχει επιφέρει 
διαφορετικές επιθυμίες και διαφορετική ικανοποίηση των αναγκών λόγω 
των μέτρων για την διασφάλιση της υγείας τους.

Η μνήμη και ή αντίληψη μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε γνώση 
και κατανόηση του ατόμου για τον κόσμο. Οι συσσωρευμένες αντιλήψεις 
που λαμβάνει ο τουρίστας από τα ταξίδια του μπορούν να γίνουν γνώση 
και με τη σειρά της η γνώση να δημιουργήσει νέες αντιλήψεις. Η γνώ-
ση, ρητή και άρρητη, προσφέρει ολόκληρο τον κόσμο στον τουρίστα, η 
ρητή με τον προφορικό και το γραπτό λόγο και η άρρητη με τις εμπειρίες. 
Ο βαθμός ταύτισης του τουρίστα με τον τόπο προορισμού του σε κάθε 
ταξίδι αποτελεί πηγή γνώσης και ικανοποίησης, δημιουργώντας θετικές 
αντιλήψεις και εμπειρίες. 

Κάποιες επιρροές ενδεικτικά στο ψυχολογικό και κοινωνικό επίπε-
δο είναι η αλλοτρίωση και ο επαναπροσδιορισµός του τρόπου ζωής και 
ψυχαγωγίας που μπορούν να διαφοροποιηθούν από τα ήδη γνωστά πο-
λιτιστικά δεδοµένα. Η αλλαγή στους προσδιοριστικούς παράγοντες δι-
αµόρφωσης της προσωπικότητας σε ένα περιβάλλον που διέπεται από 
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το κυνήγι του εύκολου κέρδους, την εποχιακή εργασία, τη δηµιουργία 
µιας σεξουαλικής συµπεριφοράς, την έµφαση στο µιµητισµό των ξένων, 
τις επιπτώσεις της προσαρμοστικότητάς στο σύντοµο νέο τρόπο ζωής. 
Η πληθυσμιακή συσσώρευση ιδιαίτερα σε περιόδους αιχµής αλλάζει τη 
µορφολογία και τη ζωή των κατοίκων της περιοχής είτε σε µόνιµη κατά-
σταση είτε και σε μια συγκεκριµένη χρονική περίοδο, αφού ένα µεγάλο 
ποσοστό των καθημερινών τους ενασχολήσεων επηρεάζεται άμεσα ή 
έµµεσα από τον τουρισµό. Υπάρχουν φυσικά και ψυχολογικές επιπτώσεις 
που δηµιουργούνται εξαιτίας των οικονοµικών αλλαγών. Για παράδειγμα, 
η αύξηση των τιµών χρήσης της γης, οι οποίες σε ελάχιστο χρονικό διά-
στηµα εκτινάσσονται στα ύψη, δημιουργώντας νέα οικονομικά δεδοµένα, 
αλλάζουν σε ευρεία κλίμακα τα οικονομικά μεγέθη και τα επίπεδα κοινω-
νικής διαστρωμάτωσης της περιοχής. 

Οι ψυχολογικοί παράγοντες δεν ταυτίζονται μόνο με τους παραπάνω 
αλλά και με χαμένες θέσεις εργασίας. Χιλιάδες κόσμος θα χάσει τις δου-
λειές τους και η ψυχολογία τους, πέραν από τον φόβο για την μετάδοση 
της νόσου, θα επηρεάζεται από την ανασφάλεια της επόμενης μέρας. 
Γενικά ο τουρισμός επηρεάζει το θέμα της ψυχολογίας των εργαζομέ-
νων και αυτό εντάσσεται στις ψυχολογικές επιρροές του τουριστικού ερ-
γασιακού χώρου. Επιρροές που ξεκινούν από τον εργαζόμενο απέναντι 
στις επιχειρήσεις, την επιχείρηση στο σύνολο της, την ποιότητα των παρε-
χόµενων υπηρεσιών στους τουρίστες και φυσικά στη γενικότερη µορφή 
του σε ολόκληρο τον τουριστικό κλάδο και την εθνική οικονοµία. Οι επιρ-
ροές αυτές λειτουργούν σαν κίνητρα ή αντικίνητρα για τους εργαζοµέ-
νους στις τουριστικές επιχειρήσεις, κάτι που σε συνέχεια των μέτρων για 
τη μείωση της διασποράς του COVID-19 έρχεται να αλλάξει τις φετινές 
συνήθειες των τουριστών.

Οι επιρροές που επιφέρουν οι ψυχολογικοί παράγοντες προκαλούν το 
φαινόμενο του φαινομενικού εαυτού που ουσιαστικά είναι ένα σύνολο 
πεποιθήσεων του ατόμου για τον εαυτό του, γύρω από το οποίο οργα-
νώνεται και εμπεδώνεται η προσωπικότητα. Η εικόνα αυτή του ατόμου 
για τον εαυτό του, επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά του απέναντι 
στον εαυτό του και στους άλλους. Ο «φαινομενικός εαυτός» δεν αντα-
ποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα αλλά, συνήθως, σχετίζεται με την 
επιθυμητή εικόνα του ατόμου για τον εαυτό του. Από την άλλη, η θεωρία 
της αυτο-εικόνας του Carl Rogers, δίνει έμφαση στο ότι η καταναλωτι-
κή συμπεριφορά, επηρεάζεται από τη σχέση ανάμεσα στα προϊόντα και 
στην προσωπικότητα του καταναλωτή, δηλαδή τείνουν να αντιμετωπίζο-
νται σαν προεκτάσεις της αυτο-εικόνας μας, καθώς η συμβολική τους 
έννοια μπορεί να μας δώσει βαθιά ικανοποίηση και πέρα από πρακτικές 
καλύπτει και ψυχολογικές ανάγκες. Η αντίληψη από την άλλη είναι η δι-
αδικασία με την οποία το άτομο, χρησιμοποιώντας αφενός τις αισθήσεις 
του και αφετέρου τις γνώσεις και δεξιότητές του, ερμηνεύει τον εαυτό και 
το περιβάλλον του. Οι αντιδράσεις του στα ερεθίσματα, επηρεάζονται και 
από την προσωπική του άποψη για τον κόσμο. Η αντίληψη είναι μια δια-
δικασία που προκύπτει από ολόκληρη την προσωπικότητα του ατόμου Το 
τουριστικό προϊόν από τη φύση του είναι θέμα αντιληπτικής διαδικασίας.
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8. Συμπεράσματα 
Το ιστορικό παγκόσμιο συμβάν κατέστησε για ακόμη μία φορά φανερό 
το γεγονός ότι ζούμε σε μία συνδεδεμένη παγκόσμια κοινωνία και στο 
πλαίσιο του θεσμικού ρόλου και της κοινωνικής ευθύνης θα πρέπει να 
συνδράμουμε με υπευθυνότητα και να δράσουμε προληπτικά, συλλογι-
κά, οργανωμένα στο μέγιστο δυνατό σημείο για την αντιμετώπιση της 
κρίσης. Λέγοντας «κρίση» εννοούμε τη νοσηρότητα, την ασθένεια, την 
παρακμή και την αποδιοργάνωση μιας κατάστασης, η οποία κλονίζει και 
οδηγεί την κοινωνία σε κατάρρευση, απορρυθμίζει τις αξίες της κοινωνί-
ας με εμφανή την αδυναμία του κοινωνικού και πολιτιστικού κλίματος. Οι 
ψυχολογικές επιπτώσεις σαφώς εμφανίζουν νέες ψυχολογικές προς με-
λέτη καταστάσεις, οι οποίες πέραν των βιβλιογραφικών αναφορών που 
δεν έχουν προλάβει να γραφτούν, θα επέλθουν μεγάλης ανάλυσης και 
θα αλλάξουν την τουριστική συνήθεια όπως άλλαξε η ζωή όλων τους 
τελευταίους μήνες.

Ο COVID-19 προκαλεί άγχος σε όλους λόγω της άγνωστης εξέλιξής 
του και από την άλλη ο τουρισμός εμπεριέχει, επίσης, το άγνωστο και 
περικλείει άγχος και φόβο όσον αφορά στην προσαρμογή στις νέες συν-
θήκες. Τα αυξημένα μέτρα της κυβέρνησης, οι οδηγίες του ΕΟΔΥ κα-
θώς και η έντονη διαφημιστική καμπάνια για την μείωση της διασποράς 
του COVID-19 σαφώς και θα συμβάλει στην ενίσχυση του εσωτερικού 
τουρισμού. Οι ψυχολογικές επιδράσεις των ανθρώπων σαφώς και έχουν 
επηρεάσει τον καθένα ξεχωριστά αλλά η σωστή ενημέρωση και η τήρη-
ση των μέτρων ασφαλείας μπορεί να επηρεάσει λιγότερο το τουριστικό 
μέρος της οικονομίας μας.
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Περίληψη 
Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο 
η δημιουργική γραφή μπορεί να καταστεί αποτελεσματικό εκπαιδευτικό 
εργαλείο ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης των μαθητών στο σύγχρονο δη-
μοτικό σχολείο. Πλαίσιο των δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής απο-
τέλεσε το ερευνητικό/παρεμβατικό πρόγραμμα του ΠΑΜΑΚ του τμήμα-
τος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, «Δημιουργική Γρα-
φή και Δεξιότητες Κοινωνικής Μάθησης», εγκεκριμένο από το ΥΠΕΠΘ, 
το οποίο και υλοποιήθηκε σε Δημοτικά Σχολεία της Θεσσαλονίκης κατά 
το σχολικό έτος 2018-2019. Στόχος του προγράμματος ήταν να ενισχύ-
σει ποικίλες δεξιότητες κοινωνικής μάθησης σύμφωνα με το μοντέλο της 
Binkley και των συνεργατών της (2012). Στην παρούσα εισήγηση δίνεται 
έμφαση στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης μέσω της δημιουργικής ενα-
σχόλησης των μαθητών με λογοτεχνικά κείμενα. Το δείγμα της έρευνας 
αποτέλεσαν δύο ομάδες μαθητών, παρέμβασης 
κι ελέγχου, ενώ η αξιολόγηση επετεύχθη μέσω 
ενός αυτοσχέδιου σταθμισμένου ερωτηματο-
λογίου. Τα πορίσματα της έρευνας είναι πολλά 
υποσχόμενα για την ενίσχυση της αυτοεκτίμη-
σης μέσω της δημιουργικής γραφής.

Abstract 
This paper aims to highlight how creative writing can become an effec-
tive educational tool to enhance students’ self-esteem in the modern el-
ementary school. The framework of the creative writing activities was the 
research program of the Department of Balkan, Slavic and Oriental Stud-
ies of the University of Macedonia «Creative Writing and Social Learning 
Skills», approved by the Ministry of Education, which was implemented 
in primary schools in Thessaloniki in 2018-2019. The aim of the program 
was to enhance a variety of social learning skills according to the twenty-
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first century skills model (Binkley et al., 2012). In this paper, emphasis is 
placed on enhancing self-esteem through students’ creative engagement 

with literary texts. The research sample con-
sisted of two groups of students, intervention 
and control, while the evaluation was achieved 
through an improvised weighted questionnaire. 
The research findings are very promising for 
boosting self-esteem through creative writing.

1. Εισαγωγή 
Αποτελεί πλέον αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι μεγάλες αλλαγές που 
έχουν σημειωθεί στον τρόπο επικοινωνίας, αναζήτησης της πληροφορί-
ας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης σε κάθε τομέα της καθημερινότη-
τας επηρέασαν την εκπαίδευση και όλους τους κλάδους της. Για το λόγο 
αυτό, πολλοί ερευνητές, επιστήμονες κι εκπαιδευτικοί συγκλίνουν στην 
άποψη ότι οι δεξιότητες του 21ου αιώνα θα πρέπει να αποτελούν τα βασικά 
εφόδια των μαθητών (Rotherham and Willingham, 2010, pp. 16-21). Η Bin-
kley και οι συνεργάτες της (2012) δημιούργησαν ένα μοντέλο τεσσάρων 
κατηγοριών δεξιοτήτων: α) τρόποι σκέψης, β) τρόποι εργασίας, γ) εργα-
λεία εργασίας και δ) ζώντας στον κόσμο. Καθώς η γνώση ως περιεχόμε-
νο είναι κοινωνικά προσδιορισμένη, η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτή-
των μάθησης εντός του σχολικού πλαισίου θεωρείται επιτακτική ανάγκη. 
Έτσι, με γνώμονα την προώθηση της ψυχικής και κοινωνικής υγείας των 
μαθητών, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης μπορεί να επιτευχθεί μέσω των 
δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής, καθώς η τελευταία προάγει την 
εμπιστοσύνη προς τον εαυτό τους αλλά και προς την ψυχική και συναι-
σθηματική τους ενδυνάμωση. 

2. Θεωρητικό Μέρος 

2.1. Αυτοεκτίμηση 
Η αυτοεκτίμηση είναι η αξιολογική κρίση που κάνουμε για τον εαυτό μας 
και συγκεκριμένα η αξιολόγηση της διαφοράς ή των διαφορών μεταξύ 
της αυτο-εικόνας και του ιδεατού εαυτού μας. Σύμφωνα με το Γουβιά 
(2003), η «αυτο-εικόνα» αποτελείται από ιδέες που έχουμε για την εμφά-
νιση, τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά μας, ενώ ο «ιδεατός εαυτός» 
είναι η εικόνα που κατασκευάζουμε μέσα από τα σχόλια που κάνουν για 
εμάς κάποιοι «σημαντικοί άλλοι» κι έχει να κάνει με εκείνα τα ιδεατά 
γνωρίσματα που προσπαθούμε να αποκτήσουμε. Έτσι, αν η αυτο-εικό-
να μας είναι φτωχή, τότε υπάρχει μικρή ελπίδα να αποκτήσουμε κάποια 
στιγμή τον ιδεατό εαυτό, οπότε και η αυτοεκτίμηση είναι χαμηλή. Αν, πάλι, 
η αυτο-εικόνα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά ευρέως αποδεκτά, τότε η 
αυτοεκτίμηση είναι υψηλή.

Key words: 

self-esteem,  
creative writing
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Πολλοί επιστήμονες ισχυρίζονται ότι η αυτοεκτίμηση έχει διττή διάστα-
ση: συναισθηματική και γνωστική. Στην πρώτη περίπτωση, οι ενισχύσεις, 
αλλά και οι αρνητικές εμπειρίες ή η απόρριψη παίζουν σημαντικό ρόλο 
στη διαμόρφωσή της. Στην περίπτωση της γνωστικής αυτοεκτίμησης, οι 
εμπειρίες του περιβάλλοντος αξιολογούνται πρώτα στον εγκέφαλο και 
μετά δημιουργούνται στο άτομο τα ανάλογα συναισθήματα (Παπάνης, 
2011, σελ. 25-26). Επιπρόσθετα, για τους Branden (1994) και Walz and 
Bleuer (1992) η αυτοεκτίμηση έχει δύο διαστάσεις: τον αυτοσεβασμό και 
την αυτο-αποτελεσματικότητα. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο, το άτομο κα-
τανοεί την αξία του και θεωρεί ότι του αξίζει να πετύχει στη ζωή. Από 
την άλλη, η αυτο-αποτελεσματικότητα περιλαμβάνει την εμπιστοσύνη 
που δείχνει το άτομο στον εαυτό του προκειμένου να δραστηριοποιείται 
με επιτυχία και να κατανοεί όσα συμβαίνουν γύρω του. O James (1980, 
όπ. αναφ. στη Μακρή-Μπότσαρη, 2001) για να περιγράψει την έννοια της 
αυτοεκτίμησης χρησιμοποίησε την εξής μαθηματική σκέψη: Αυτοεκτί-
μηση=επιτυχίες/επιδιώξεις, που σημαίνει ότι η αυτοεκτίμηση ενός ατό-
μου επηρεάζεται από τις επιτυχίες αλλά και από τις προσπάθειές του να 
πραγματοποιήσει τους στόχους του.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι η Καλύβα (2017, σελ. 
59-63) δίνει ιδιαίτερη έμφαση ανάμεσα στις κυριότερες κοινωνικές δε-
ξιότητες στη δεξιότητα της αυτοεκτίμησης. Χαρακτηριστικά αναφέρει 
ότι τα παιδιά με την ενίσχυση της αυτο-εικόνας τους αναγνωρίζουν την 
προσωπική τους αξία και ενισχύουν τα θετικά τους συναισθήματα προ-
κειμένου να δημιουργήσουν ευκολότερα σχέσεις με τους άλλους και να 
αποφύγουν άσχημες συναισθηματικές καταστάσεις. Επιπλέον και άλλοι 
μελετητές αναφέρουν ως σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες εκείνες που 
αφορούν τον αυτοέλεγχο και ισχυρίζονται ότι μέσα από συνεργατικές 
δραστηριότητες ο μαθητής εκφράζει ανοιχτά τις απόψεις του και τα συ-
ναισθήματά του (Gresham and Elliot, 1993).

Σε ό,τι αφορά την αυτοεκτίμηση των παιδιών, στη διαμόρφωσή της ση-
μαντικό ρόλο παίζουν η οικογένεια, το σχολείο και οι συνομήλικοι (Γιαν-
νέλος, 2004, σελ. 130). Η αυτοαντίληψη των μαθητών διαμορφώνεται 
πριν την είσοδό τους στο σχολείο από το οικογενειακό τους περιβάλλον. 
Ωστόσο, το σχολείο επηρεάζει με τις εμπειρίες που προσφέρει στους μα-
θητές του την αυτοεκτίμησή τους και οφείλει να τους παρέχει ευκαιρίες 
για να τη διαμορφώσουν ανάλογα. Σύμφωνα με τον Φλουρή (1989), οι 
εξωτερικές αμοιβές, όπως για παράδειγμα οι βαθμοί που χρησιμοποι-
ούνται για την επιβράβευση των μαθητών με υψηλές ακαδημαϊκές επι-
δόσεις και την αποδοκιμασία των μαθητών με χαμηλές, ενισχύουν τον 
ανταγωνισμό μέσα στην τάξη κι επηρεάζουν αρνητικά την αυτοεκτίμηση 
των τελευταίων. 

2.2. Δημιουργική Γραφή 
Η δημιουργική γραφή αποτελεί ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο στη 
διδασκαλία της λογοτεχνίας και της γλώσσας αλλά και μία μορφή θερα-
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πείας ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση του στρες, στη βελτίωση της 
υγείας, στην αύξηση της θετικής στάσης αλλά και στην ενίσχυση των δε-
ξιοτήτων αντιμετώπισης διαφόρων ψυχοσυναισθηματικών προβλημάτων 
(Harber and Pennebaker, 1992, Pennebaker and Francis, 1996). Επίσης, 
δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να μοιράζονται με άνεση τις σκέψεις 
και τα συναισθήματά τους, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αυτοεκτί-
μησή τους (Olehlova and Priedite, 2016, p. 4). 

Συνεχίζοντας, για τον Evernett (2005, pp. 231-242) η δημιουργική 
γραφή είναι οποιαδήποτε γραφή πρωτότυπης σύνθεσης που ενθαρρύνει 
τους μαθητές να ονειρεύονται και να φαντάζονται. Για τον Morley (2007, 
pp. 2-4), η δημιουργική γραφή ξυπνάει το άτομο, το ωθεί πέρα από τη νο-
ημοσύνη του, το βοηθάει να σκεφτεί πιο ξεκάθαρα και να βρει προοπτι-
κές για τον εαυτό του και τους άλλους, ενώ για τον Freiman (2009, p. 2) 
η δημιουργική γραφή, καθώς είναι μαθητοκεντρική, προωθεί τη μάθηση 
μέσω της ενεργούς ενασχόλησης με την ανάγνωση και τη γραφή.

2.3. Δημιουργική Γραφή και Ενίσχυση Αυτοεκτίμησης 
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι οι δραστηριότητες δημιουργικής γρα-
φής προάγουν την εμπιστοσύνη προς τον εαυτό μας και συντελούν στην 
ψυχική του ενδυνάμωση (Chandler, 1999, Fair et al, 2012, Nicolini, 1994, 
Sauro, 2017). Μάλιστα, η συνεργατική γραφή, δηλαδή η δημιουργική γρα-
φή στο πλαίσιο ομάδων είναι μια ιδιαίτερα επιβεβαιωτική για τον εαυτό 
εμπειρία, που επιτρέπει στα άτομα να έχουν πρόσβαση στη δική τους 
προσωπική «φωνή» και να αναπτυχθούν ψυχικά, συναισθηματικά και κοι-
νωνικά.

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι στο εργαστήρι δημι-
ουργικής γραφής οι μαθητές καταθέτουν τις εμπειρίες, τα συναισθήματα 
και τις απόψεις τους μέσω των διαφόρων αφηγημάτων που παράγουν 
ατομικά ή ομαδικά, χωρίς αυτά να υπόκεινται σε αυστηρά αξιολογικά, 
βαθμολογικά πλαίσια. Μάλιστα, δεν τους ενδιαφέρουν ζητήματα, όπως οι 
τεχνικές της γραφής, η στίξη, η γραμματική ή η ορθογραφία (Chandler, 
όπ. π.), αντίθετα, ενθαρρύνονται να γράψουν ελεύθερα με βάση τα δικά 
τους προσωπικά ενδιαφέροντα και χρησιμοποιώντας κυρίως τη φαντασία 
τους. Η δημιουργική γραφή επιτρέπει να ακουστούν όλες οι φωνές. Ακό-
μα και ο μαθητής του τελευταίου θρανίου ή οι μαθητές που λειτουργού-
σαν πιο περιθωριακά στην τάξη κατά το παρελθόν αποκτούν φωνή και 
ακροατήριο, και αυτό γιατί οι καλοί μαθητές δε σημαίνει αυτονοήτως ότι 
θα παράγουν και πιο ευφάνταστα κείμενα (Νικολαΐδου, 2015). Με άλλα 
λόγια, οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής δίνουν τη δυνατότητα σε 
όλους τους μαθητές να εμπλακούν σε ασχολίες όπου θα έχουν σίγου-
ρη επιτυχία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται στην τάξη μία ατμόσφαιρα 
αποδοχής για όλα τα παιδιά. Τέλος, μέσω των ευφάνταστων ασκήσεων 
δημιουργικής γραφής, τα παιδιά μαθαίνουν πώς να αντικαθιστούν αρνη-
τικές αυτο-περιγραφές με θετικές, ώστε να μειωθεί η αρνητική εικόνα 
που έχουν για τον εαυτό τους και κατά συνέπεια να ενισχυθεί η αυτοεκτί-
μησή τους και να μειωθεί το άγχος τους (Λιβανίου, 2004).
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Αξίζει, επίσης, να τονιστεί ότι στο εργαστήρι δημιουργικής γραφής οι 
μαθητές, μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής, καλούνται να διαβάσουν 
μεγαλόφωνα τα γραπτά τους, ενώ οι συμμαθητές τους τους παρέχουν 
θετική ανατροφοδότηση, σχολιάζοντας ό,τι τους άρεσε και ό,τι θυμούνται 
περισσότερο (Chandler, όπ.π.). Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται τα κίνη-
τρά τους, «ανοίγονται» πιο εύκολα προς τους άλλους και αποκτούν μία 
αίσθηση εμπιστοσύνης προς τον εαυτό τους. 

Επιπρόσθετα, πέρα από τα παραπάνω, υπάρχει και ένα ακόμη βασικό 
προσδιοριστικό χαρακτηριστικό, ότι η δημιουργική γραφή εμπεριέχει και 
μια πτυχή διασκέδασης, καθώς συνδέεται με λειτουργίες και δεξιότητες 
που συναντώνται στο παιχνίδι, όπως είναι η αίσθηση της περιπέτειας, της 
φαντασίας, του πειραματισμού και της περιέργειας (Καραγιάννης, 2010). 
Μάλιστα, τα λεκτικά παιχνίδια ελκύουν τα παιδιά και είναι χρήσιμα για 
την καλλιέργεια του προφορικού λόγου και την ενίσχυση της αίσθησης 
του χιούμορ. Με το χιούμορ το παιδί απαλλάσσεται από φοβίες και δι-
σταγμούς που μπορεί να έχει από τη συνδιαλλαγή του με τον κόσμο. Το 
χιούμορ με άλλα λόγια εμπνέει αισιοδοξία στο παιδί και συντελεί στην 
ψυχοσωματική του υγεία (Κανατσούλη, 1993).

Αν και τα αποτελέσματα κάποιων ερευνών (Kuvanç, 2008, Mollaoğlu, 
2002) έδειξαν ότι οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής βελτίωσαν το 
λεξιλόγιο των μαθητών, εντούτοις η δημιουργική γραφή δεν ενδιαφέρε-
ται μόνο για το περιεχόμενο των κειμένων. Η διδακτική της χρησιμοποι-
εί τις δεξιότητες οι οποίες αναπτύσσονται στη διδασκαλία της γλώσσας 
(ακρόαση, ανάγνωση, προφορική και γραπτή έκφραση), αλλά και τις με-
ταγλωσσικές (γραμματική, συντακτικό) και τις μεταγνωστικές δεξιότητες 
(αυτοδιόρθωση - αυτοαξιολόγηση) ως εργαλεία και μέσα, τα οποία όμως 
δεν αρκούν. Τα παραπάνω δεν οδηγούν κατ’ ανάγκη στην εκδήλωση και 
την έκφραση των δημιουργικών ικανοτήτων των παιδιών, διότι η δημι-
ουργική γραφή ενδιαφέρεται και για τη διαδικασία παραγωγής γραπτού 
λόγου (Γρόσδος, 2014)a.

3. Πρακτικό Μέρος 
Οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, από τις οποίες χάριν συντομίας 
θα δούμε ένα μικρό δείγμα με τυχαία επιλογή, υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
του ερευνητικού/παρεμβατικού προγράμματος του ΠΑ.ΜΑΚ. «Δημιουρ-
γική Γραφή και Δεξιότητες Κοινωνικής Μάθησης», εγκεκριμένου από το 
ΥΠΕΠΘ, κατά το σχολικό έτος 2018-2019 σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης 
δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης.

3.1. Η Κλίμακα Αξιολόγησης 
Ο προσδιορισμός του επιπέδου της αυτοεκτίμησης των μαθητών πραγ-
ματοποιήθηκε με τη χρήση δομημένου αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου, 
το οποίο ονομάστηκε «Κλίμακα Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Κοινωνικής 
Μάθησης στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου». Σε αυτό περι-
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λαμβάνονται έντεκα αυτοσχέδιες υπο-κλίμακες για την αξιολόγηση των 
δεξιοτήτων κοινωνικής μάθησης των μαθητών όπως αυτές εμφανίζονται 
στο σχολικό περιβάλλον, και μία από αυτές αφορά τη μέτρηση της αυ-
τοεκτίμησης. Ειδικότερα, η εν λόγω υπο-κλίμακα περιλαμβάνει τις εξής 
δηλώσεις: 

α) Συμμετέχει στις δραστηριότητες της τάξης,
β) Είναι πρόθυμο ν’ ασχοληθεί με νέες μαθησιακές δραστηριότητες,
γ) Αναγνωρίζει τα λάθη του και δεν απελπίζεται από αυτά,
δ) Δέχεται τον έπαινο και την κριτική των συμμαθητών του,
ε) Εκφράζει με άνεση τη γνώμη και τα συναισθήματά του, 

στ) Χρησιμοποιεί πρωτότυπες εκφράσεις κι έχει πλούσιο λεξιλόγιο.

Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου πραγματοποι-
ήθηκε με τη διαδικασία του ελέγχου-επανελέγχου (test-retest) και τον 
υπολογισμό του Cronbach’s alpha για τον προσδιορισμό της εσωτερικής 
συνοχής των κλιμάκων μέτρησης. Μάλιστα, οι συντελεστές αξιοπιστίας 
alpha Cronbach των έντεκα υπο-κλιμάκων του ερωτηματολογίου κυμαί-
νονται σε πολύ υψηλά επίπεδα και ειδικότερα ως προς την υπο-κλίμακα 
της αυτοεκτίμησης α= 0,919 με α> 0,7. 

Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε 39 δασκάλους των δημο-
τικών σχολείων για να αξιολογήσουν κάθε μαθητή τους από τους 573 
συνολικά μαθητές που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας. Το ερωτημα-
τολόγιο συμπληρώθηκε από τους εκπαιδευτικούς της ομάδας ελέγχου 
(ακολούθησαν το δικό τους πρόγραμμα) αλλά και από τους εκπαιδευτι-
κούς της ομάδας παρέμβασης (ακολούθησαν το πρόγραμμα παρέμβα-
σης), μία φορά αμέσως μετά τη λήψη άδειας από το ΥΠΕΠΘ (Νοέμβριος 
2018) αλλά και μετά τη λήξη του παρεμβατικού προγράμματος (Ιούνιος 
2019), προκειμένου να διερευνηθούν αλλαγές στις κοινωνικές δεξιότη-
τες των μαθητών.

3.2. Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής 
Ακολουθήθηκε το διαδοχικό πέρασμα των τεσσάρων σταδίων της δη-
μιουργικής γραφής (Γρόσδος, 2014, σελ. 23)b: α) Προπαρασκευή, όπου 
τίθεται το ερέθισμα, β) Παραγωγή, η τέχνη της εύρεσης ιδεών, γ) Οργά-
νωση, η τέχνη της ταξινόμησης των ιδεών, δ) Συγγραφή, η δημιουργία 
κειμένου.

Ανιχνεύω τα βασικά στοιχεία μιας αυτοβιογραφίας: Στο στάδιο της Προ-
παρασκευής δώσαμε στους μαθητές ένα απόσπασμα αυτοβιογραφικής 
αφήγησης από τα «Ποιήματα» του Αττίλα Γιόζεφ και τους προτρέψαμε στο 
στάδιο της Επινόησης να γράψουν με αυτό αφορμή μία φανταστική συνέ-
ντευξη με τον ήρωα. Στο στάδιο της Οργάνωσης δόθηκαν διευκρινίσεις ως 
προς το πρόσωπο αφήγησης των προσωπικών βιωμάτων στο πλαίσιο μιας 
συνέντευξης, τον τόπο και τον χρόνο. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε σε 
ατομικό επίπεδο και τα μαθητικά έργα παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια.

Φτιάχνω την αυτοβιογραφία μου: Στο στάδιο της Προπαρασκευής αξι-
οποιήθηκε το προηγούμενο απόσπασμα και στο επόμενο οι μαθητές εν-
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θαρρύνθηκαν να γράψουν τη δική τους αυτοβιογραφική αφήγηση. Στο 
στάδιο της Οργάνωσης τους δόθηκε το «Ερωτηματολόγιο του Προυστ», 
το οποίο περιέχει 31 ερωτήσεις αυτοβιογραφικού τύπου, προκειμένου να 
διευκολυνθούν στη συγγραφή. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε σε ατομικό 
επίπεδο. 

Κινέζικο πορτρέτο: Στο στάδιο της Προπαρασκευής δόθηκε στους μα-
θητές ο πίνακας ζωγραφικής «Στον κήπο της γιαγιάς» του Βασίλι Πολέ-
νοφ, προκειμένου να επιλέξουν ένα οποιοδήποτε στοιχείο από αυτόν για 
να γράψουν ένα ποίημα. Ειδικότερα, στο στάδιο της Οργάνωσης διευ-
κρινίστηκε ότι το ποίημα θα έπρεπε να είναι ελευθερόστιχο με τέσσερις 
μόνο στίχους και με την εξής δομή: «Εάν ήμουν….. Θα…… Και…….». Η δρα-
στηριότητα υλοποιήθηκε ατομικά και παρουσιάστηκε από κάθε μαθητή 
στην ολομέλεια. 

3.3. Αποτελέσματα 
Αρχικά, η στατιστική σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων για τη δεξιότητα 
της αυτοεκτίμησης έδειξε ότι δεν παρουσιάζεται καμία στατιστικά σημα-
ντική διαφορά κατά την αρχική αξιολόγηση (p>0,05). Το γεγονός αυτό 
υποδεικνύει ότι οι δύο ομάδες μαθητών εκδήλωναν με παρόμοια συχνό-
τητα την αντίστοιχη δεξιότητα στην αρχή της έρευνας (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1. Σύγκριση των αρχικών αξιολογήσεων των μαθητών μεταξύ της 
ομάδας παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου ως προς την αυτοεκτίμηση 

(Μ.Ο.: Μέσος Όρος, Τ.Α.: Τυπική Απόκλιση, Δ.: Διάμεσος, Ε.: Εύρος)

Δεξιότητες ΟΜΑΔΑ Μ.Ο Τ.Α. Δ. Ε. Ζ p

Αυτοεκτίμηση
Ελέγχου 5,40 1,11 5,50 5,00 -1,025 0,306

Παρέμβασης 5,47 1,18 5,67 5,33

Επίσης, ο μέσος όρος της βαθμολογίας της ομάδας παρέμβασης στη 
δεξιότητα της αυτοεκτίμησης ήταν κατά στατιστικώς σημαντικό τρόπο 
μεγαλύτερος μετά την εφαρμογή του προγράμματος συγκριτικά με τις 
αντίστοιχες τιμές πριν την εφαρμογή του (Πίνακας 2).

Πίνακας 2. Σύγκριση μεταξύ των αρχικών και τελικών αξιολογήσεων  
των μαθητών της ομάδας παρέμβασης ως προς την αυτοεκτίμηση

Δεξιότητες Αξιολόγηση Μ.Ο. Τ.Α. Δ. Ε. Ζ p

Αυτοεκτίμηση
Αρχική 5,47 1,18 5,67 5,33 -9,625 <0,001

Τελική 5,88 1,02 6,08 5,17

Συνεχίζοντας, σε ό,τι αφορά πάντα τη δεξιότητα της αυτοεκτίμησης, ο 
βαθμός αξιολόγησης για τους μαθητές της ομάδας παρέμβασης (Μ.Ο.= 
5,88, Τ.Α.= 1,02) ήταν στατιστικώς ασήμαντος συγκριτικά με τον βαθμό 
αξιολόγησης για τους μαθητές της ομάδας ελέγχου (Μ.Ο.= 5,69, Τ.Α.= 
1,12), p= 0,070> 0,05 (Πίνακας 3).
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Πίνακας 3. Σύγκριση των τελικών αξιολογήσεων των μαθητών μεταξύ  
της ομάδας παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου  

ως προς τις δεξιότητες-συμπεριφορές

Συμπεριφορές - 
Δεξιότητες

ΟΜΑΔΑ Μ.Ο. Τ.Α Δ. Ε. Ζ P

Αυτοεκτίμηση  Ελέγχου 5,69 1,12 5,83 4,17 -1,814 0,070

 Παρέμβασης 5,88 1,02 6,08 5,17

Επιπρόσθετα, μέσα από την έρευνα φάνηκε ότι η κύρια επίδραση της 
παρέμβασης είναι στατιστικά σημαντική στη βελτίωση της αξιολόγησης 
που πραγματοποιήθηκε για τη δεξιότητα της αυτοεκτίμησης, μετά τον 
έλεγχο για την αντίστοιχη επίδραση της εκπαίδευσης της μητέρας, αλλά 
και της εκπαίδευσης του πατέρα. Συγκεκριμένα, τα παιδιά των οποίων η 
μητέρα ή ο πατέρας έχουν υψηλότερου επιπέδου σπουδές παρουσιά-
ζουν μικρότερη βελτίωση από τα παιδιά των οποίων η μητέρα ή ο πατέ-
ρας έχουν χαμηλότερου επιπέδου σπουδές (Πίνακας 4).

Πίνακας 4. Αποτελέσματα της Ανάλυσης Συνδιακύμανσης με εξαρτημένη  
μεταβλητή τη μεταβολή στην αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης μετά  

την παρέμβαση, ανεξάρτητη μεταβλητή την ομάδα (ελέγχου - παρέμβασης) 
και συμμεταβλητή την εκπαίδευση της μητέρας ή του πατέρα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ F P β

Γ. Αυτοεκτίμηση

Ομάδα F(1,463) = 5,603 p = 0,018 0,175

Εκπαίδευση Μητέρας F(1,463) = 9,463 p = 0,002 -0,096

Γ. Αυτοεκτίμηση

Ομάδα F(1,459) = 4,805 p = 0,029 0,166

Εκπαίδευση Πατέρα F(1,459) = 4,148 p = 0,042 -0,061

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η αυτοεκτίμηση παρουσίασε μία τάση 
βελτίωσης, η οποία ωστόσο δεν είναι στατιστικώς σημαντική (p= 0,051), 
ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να πούμε μη αναμενόμενο. Ωστό-
σο, στην πορεία της παρούσας έρευνας, παρατηρούμε ότι ο βαθμός βελ-
τίωσής της σε σχέση με κάποια δημογραφικά στοιχεία αυξάνεται αισθητά 
με αποτέλεσμα τα πορίσματα της παρούσας έρευνας να ταυτίζονται με 
αντίστοιχα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Άλλωστε, είναι αρκετές οι έρευ-
νες που δείχνουν τη στενή σχέση ανάμεσα στη δημιουργική γραφή και 
την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης (Akkaya, 2014, Chandler 1999, Fair et al., 
2012, Nicolini, 1994.) Οι έρευνες αυτές περιγράφουν τη δημιουργική γρα-
φή ως πράξη ενδυνάμωσης, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί μία ιδιαίτερα 
επιβεβαιωτική για τον εαυτό εμπειρία, που επιτρέπει στα άτομα να έχουν 
πρόσβαση στον εαυτό τους, στη φαντασία τους και στη φωνή τους. 
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Ολοκληρώνοντας, τα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνούν με πολλές 
μελέτες που έδειξαν ότι οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην ενθάρρυνση μαθητών με χαμηλή ακαδη-
μαϊκή επίδοση και μειωμένο ενδιαφέρον για το σχολείο (Arshavskaya, 
2015, Hall, 2007, Harper, 2015, Prabhavathamana, 1987), καθώς ενισχύ-
ουν την αυτοπεποίθηση των μαθητών, η οποία συνδέεται στενά με τα 
ακαδημαϊκά επιτεύγματα (Bandura, 1989, Olthouse, 2012) μέσα από τη 
διδασκαλία μίας πληθώρας στρατηγικών (Borker, 2013, Hochanandel and 
Finamore, 2015, Kolb et al., 2013, Leland, 2015, Sparks, 2013). 

4. Συμπεράσματα 
Σχετικά με τις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που υλοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του ερευνητικού/παρεμβατικού προγράμματος, παρατηρή-
θηκε ότι οι μαθητές συνεργάστηκαν και ανέπτυξαν τρόπους σκέψης πέρα 
από την εμπειρία τους. Επίσης, εξέφρασαν ελεύθερα τις απόψεις τους κι 
εργάστηκαν με βιωματικό τρόπο, ενίσχυσαν την αυτοπειθαρχία τους κι 
έδειξαν ανοχή στο διαφορετικό. Τέλος, συμμετείχαν με ανοιχτό διάλο-
γο στην πραγματοποίηση ενός κοινού στόχου, ενώ παράλληλα μυήθηκαν 
στα μυστικά της γραφής. Με άλλα λόγια, η δημιουργική γραφή καλλιέρ-
γησε την περιέργεια και τον ενθουσιασμό τους, τους άφησε το περιθώ-
ριο να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες, να 
αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, με 
άλλα λόγια ενίσχυσε τα εσωτερικά τους κίνητρα, την περιέργεια και την 
επιθυμία για μάθηση.
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Olehlova, I., and Priedīte, I. (2016). Creative Writing Cookbook, Estonian 
UNESCO Youth Association in cooperation with Piepildīto Sapņu Istaba 
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Περίληψη 
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η διάρθρωση και τα παραδοτέα αποτε-
λέσματα του προγράμματος «Bringing Europe Home Αt School – BEHAS» 
Erasmus+ KA2.Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ΠΕ Ροδόπης με 
τον ρόλο του συντονιστή και επτά συμμετεχόντων Ευρωπαίων εταίρων, 
υλοποίησαν το προαναφερόμενο πρόγραμμα, προκειμένου να αναπτυ-
χθούν εκπαιδευτικές δράσεις σε σχέση με για την ανάδειξη της αξίας 
πέντε Ευρωπαϊκών Ημερών (οι Ημέρες των Γλωσσών, του Δασκάλου, της 
Σοκολάτας, της Ευρώπης και η Ημέρα Κατά της Παιδικής Σεξουαλικής 
Κακοποίησης). Παράλληλα, υλοποιήθηκαν επιμορφώσεις, επιτεύχθηκε η 
οργάνωση και ανάδειξη καλών πρακτικών, η υλοποίηση δραστηριοτήτων 
και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στο πλαί-
σιο της συνεργασίας των εταίρων. Τόσο με την 
εξ αποστάσεως, όσο και με τη δια ζώσης επιμόρ-
φωση και αλληλεπίδραση, οι εταίροι αντάλλαξαν 
ιδέες, μοιράστηκαν γνώσεις, συνδιοργάνωσαν 
εκδηλώσεις, αξιολόγησαν το εκπαιδευτικό έργο 
και ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαμοίραση των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

Abstract 
This article presents the structure and deliverables of the «Bringing Eu-
rope Home At School - BEHAS» Erasmus + KA2 program.

The Directorate of Primary Education of Rodopi, having the role of the 
coordinator with seven participating European partners, implemented 
the above-mentioned program in order to develop educational activities 
in relation to the promotion of the value of five European Days (Days of 
Languages, Teachers Day, Day of Chocolate, Europe Day and Day Against 
Child Sexual Abuse). At the same time, the following were implemented 
and achieved, Teachers trainings, organization and promotion of good 
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practices and activities for the production of 
educational material, always in the framework 
of cooperation with the partners. Through both, 
distance learning and lifelong learning and in-
teraction, the partners exchanged ideas, shared 
knowledge, co-organized events, evaluated the 
educational work and completed successfully 
the sharing of the program results.

1. Εισαγωγή 
Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο στόχος του 
Erasmus + είναι να συμβάλει στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυ-
ξη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την κοινωνική ισότητα και την έντα-
ξη. Ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, 
σχολείων και παρόχων κατάρτισης, ερευνητικών οργανισμών, ατόμων και 
ιδιωτικών επιχειρήσεων έχουν ευκαιρίες μέσω τριών βασικών - δράσεων 
των προγραμμάτων Erasmus +. Κυρίως η βασική δράση 2 (KA2) - καινοτο-
μία και ορθές πρακτικές έχει σχεδιαστεί για την ανάπτυξη των τομέων της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (European Union - European 
Commission. n.d.). Μεταξύ των πέντε δραστηριοτήτων της δράσης 2 δι-
ακρίνουμε τις στρατηγικές συνεργασίες οι οποίες, βασικά, υποστηρίζουν 
την ανταλλαγή εμπειριών, καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, την καινοτομία 
στον τομέα, καθώς και κοινές πρωτοβουλίες για την προώθηση της συνερ-
γασίας και της ομότιμης μάθησης. Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ 
χρηματοδοτούνται στην Ελλάδα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
(Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 2017). Φέρνοντας την Ευρώπη στο σπίτι, 
στο σχολείο το πρόγραμμα «Bringing Europe Home Αt School - BEHAS» 
Erasmus+ KA2 με την υπ’ αριθμό 2017-1-ΕΛ01-ΚΑ201-036148 (2017-2019), 
με συντονιστή τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης στην 
Ελλάδα, είναι μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ οκτώ εταίρων από Ελλά-
δα, Τουρκία, Ιταλία, Ρουμανία, Λετονία, Αυστρία και Ισπανία. Το πρόγραμμα 
έχει πέντε θεματικές ενότητες που αφορούν πέντε Ευρωπαϊκές Ημέρες 
όπως, την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (26/09), την Ημέρα του Δασκάλου, 
την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική 
Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Εκπαίδευση Κατάχρηση (18/11), την Ημέ-
ρα της Ευρώπης (09/05) και την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σοκολάτας (07/07). 
Με βάση αυτές τις Ευρωπαϊκές και Ημέρες, οι εταίροι και τα ενδιαφερό-
μενα μέρη τους σχεδίασαν, συντόνισαν και πιλοτικά εφάρμοσαν τριάντα 
σχέδια δράσης, τα οποία περιλαμβάνουν πολλαπλές εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες μαζί με μια εργαλειοθήκη εκπαιδευτικών πρακτικών, η οποία 
είναι εύκολα προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του προγράμματος και έτοιμη 
για χρήση στο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο. 
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2. Το Πρόγραμμα “BEHAS”

2.1. Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος 
Ο προσδοκώμενος σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στην 
ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας ανάμεσα σε Ευρωπαϊκούς εκπαιδευ-
τικούς φορείς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ανταλλα-
γής ιδεών, πρακτικών και πολύτιμης εμπειρίας για την ανάδειξη της αξίας 
των Ευρωπαϊκών Ημερών στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο. Οι 
προσδοκώμενοι στόχοι του έργου είναι α) η ευαισθητοποίηση και εκπαί-
δευση των υπαλλήλων εκπαιδευτικών φορέων και των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις συγκεκριμένες ημέρες και την έννοια 
της «Ευρωπαϊκής Ημέρας» στο σύνολό της, προκειμένου να τους επιτρέ-
ψει να οργανώσουν και να συντονίσουν τριάντα καινοτόμες δραστηριό-
τητες, β) ανταλλαγή ιδεών και κοινός σχεδιασμός δραστηριοτήτων για 
τον εορτασμό των συγκεκριμένων Ευρωπαϊκών Ημερών, γ) κοινή οργά-
νωση συγκεκριμένης τεχνογνωσίας και υλοποίησης των σχεδίων δράσης 
με ειδικές δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης από τους σχολικούς 
συμβούλους και αρμόδιους για την ανάπτυξη Ευρωπαϊκών προγραμμά-
των τόσο με τηλεκπαίδευση όσο και δια ζώσης κατόπιν διεθνικών συνα-
ντήσεων, δ) η εκπαίδευση τόσο του διοικητικού όσο και του διδακτικού 
προσωπικού μέσω της πλατφόρμας διαδικτυακής ασύγχρονης τηλεκπαί-
δευσης Moodle, ε) προώθηση καινοτόμων μεθόδων και εκπαιδευτικών 
πρακτικών, στ) διάδοση των παραδοτέων καλών πρακτικών, των σχεδί-
ων δράσης, ζ) δημιουργία μιας υγιούς στρατηγικής εταιρικής σχέσης με 
όλους τους εταίρους προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο θετικός αντίκτυ-
πος των δράσεων και να αξιοποιηθεί η αποκτηθείσα τεχνογνωσία και η) 
εισαγωγή των μαθητών/τριών στην έννοια του να ανήκεις στην Ευρώπη. 

2.2. Οι Εταίροι του Προγράμματος 
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης είχε το ρόλο του συ-
ντονιστή. Αρχικά, δημοσίευσε την πρόταση για το έργο στην Ευρωπαϊκή 
πύλη των σχεδίων των προγραμμάτων Erasmus+ KA2 του σχολείου και 
υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από πιθανούς εταίρους (School Education 
Gateway. 2016). Η Δ/νση ΠΕ Ροδόπης δέχθηκε πληθώρα προτάσεων 
συνεργασίας από διάφορους εκπαιδευτικούς και μη φορείς και οργα-
νισμούς και προκειμένου για την ορθή ανάπτυξη του σχεδίου του προ-
γράμματος, έχοντας, πρωτίστως, συγκεκριμενοποιήσει τους στόχους της, 
επίλεξε τους εταίρους της και κατέθεσε την τελική πρόταση του σχεδίου 
στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προς έγκριση, η οποία και επιτεύχθηκε 
λίγους μήνες αργότερα. Για την ορθή καθιέρωση της Στρατηγικής Σύ-
μπραξης επιλέχθηκαν δύο άλλες περιφερειακές αρχές πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης από τη Λετονία και την Τουρκία. Καθεμία από αυτές ενέ-
πλεξαν συγκεκριμένο αριθμό σχολικών μονάδων, που ορίστηκαν εξαρχής 
στο σχέδιο του προγράμματος και αποτέλεσαν τους συνεργάτες, για την 
ανάπτυξη, πιλοτική υλοποίηση και παράδοση των καλών πρακτικών. Οι 
φορείς από τη Λετονία και την Τουρκία είχαν συμμετάσχει σε ένα παρό-
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μοιο έργο και αυτό αποτέλεσε κίνητρο για την επιλογή τους από την Δ/
νση ΠΕ Ροδόπης, ώστε να φέρουν στο πρόγραμμα τη σημαντική εμπειρία 
και τεχνογνωσία τους σε διοικητικά και λειτουργικά θέματα. Η Δ/νση Εκ-
παίδευσης της Τουρκίας είναι υπεύθυνη για τριάντα εννέα (39) προσχο-
λικά ιδρύματα, διακόσια ογδόντα ένα (281) δημοτικά σχολεία και πολλά 
άλλα ιδιωτικά σχολικά ιδρύματα, ενώ η Δ/νση Εκπαίδευσης της Λετονίας 
είναι υπεύθυνη για έντεκα (11) δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ 
των οποίων πέντε (5) δημοτικά σχολεία. Έτσι, υπάρχει μια ισορροπία με-
ταξύ μιας μεγάλης κλίμακας δημόσιας αρχής της πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης (Τουρκία), μιας μεσαίας κλίμακας αρχής (ο αιτών και συντονιστής 
στην Ελλάδα) και μιας μικρής κλίμακας αρχής (στη Λετονία). Οι αρμόδιες 
αρχές εμπλέκουν το διοικητικό τους προσωπικό, για να συντονίσουν τα 
σχολεία και τους δασκάλους και συμβάλλουν στις δικές τους ικανότητες 
και διοικητικές δεξιότητες με την ευκαιρία να διοργανώσουν συγκεκρι-
μένες δραστηριότητες και εκδηλώσεις για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες. Ταυ-
τόχρονα, επιλέχθηκαν από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ροδόπης τρία σχολεία της εταιρικής σχέσης από τη Ρουμανία, την Ιταλία 
και την Ισπανία, για να συμβάλλουν στην πρακτική πιλοτική εφαρμογή 
των δραστηριοτήτων, της ανατροφοδότησης και της εμπειρογνωμοσύνης 
μαζί με τις ιδέες τους. Οι εκπαιδευτικοί με το μαθητικό δυναμικό ανα-
δεικνύουν την τοπική τους διάσταση στο έργο, τη δημιουργικότητά τους 
και το σχολικό περιβάλλον για την προώθηση και φιλοξενία των εκδηλώ-
σεων. Κυρίως, τα σχολεία που επιλέχθηκαν έχουν πολυπολιτισμικό χα-
ρακτήρα, ενώ το ισπανικό σχολείο είναι δίγλωσσο δημοτικό σχολείο και 
μοιάζει αρκετά με τα ελληνικά δίγλωσσα σχολεία της περιοχής της Ροδό-
πης. Το πρόγραμμα, ως επί το πλείστον, περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση ως ομάδα-στόχο. Παράλληλα, επιλέχθηκε και ένας Αυστρι-
ακός εταίρος με βάση την εμπειρία του στη διά βίου μάθηση, άλλωστε, 
ένας από τους στόχους του έργου είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων του 
διοικητικού προσωπικού των διευθύνσεων εκπαίδευσης προς το συντονι-
σμό και την ανάπτυξη Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τέλος, επιλέχθηκε και 
ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ιταλία, ο Futuro Digitale, που 
είχε δείξει ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα «BEHAS», υπεύθυ-
νος για την ανάπτυξη ιστοσελίδων και ψηφιακών εκπαιδευτικών πυλών 
ο οποίος μετά την έγκριση του χρηματοδότησης του προγράμματος από 
το ΙΚΥ κλήθηκε να σχεδιάσει και να εφαρμόσει εργαλεία ιστού, εφαρμο-
γές, ιστότοπους και να αναλάβει τη συνολική ηλεκτρονική υποστήριξη 
του των εταίρων και του έργου. Η επικοινωνία και η συνεργασία πραγ-
ματοποιήθηκε από απόσταση, σύγχρονη και ασύγχρονη σε συνδυασμό 
με τη δια ζώσης επικοινωνία και συνεργασία στο πλαίσιο τριών Οργανω-
τικών Διακρατικών Συναντήσεων Έργων και έξι συναντήσεων Μαθησι-
ακής-Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας, άλλοτε μέσω του webmail, μέσω 
Instant Messaging και Skype ή G-chat telemeeting και teleconferences. 
Και άλλοτε, μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle που λειτουργεί 
ως εικονικός χώρος, επικοινωνίας, συνεργασίας αλλά και επιμόρφωσης 
(Ψηφιακό Σχολείο, 2011). 
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2.3. Η Μεθοδολογία Υλοποίησης του Προγράμματος 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε 
ήταν ένας συνδυασμός συνεργασίας και δικτύωσης με εξ αποστάσεως 
επικοινωνία και συναντήσεις, όπου οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και οι υπο-
χρεώσεις των εταίρων καθορίστηκαν σαφώς από την πρώτη Οργανωτική 
Διακρατική Συνάντηση. Ο συντονιστής και οι άλλες διευθύνσεις/περιφε-
ρειακές αρχές συντόνισαν το έργο των σχολείων. Οι δραστηριότητες των 
σχολείων που επιλέχθηκαν για το σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή 
των παραδοτέων σχεδίων δράσης αξιολογήθηκαν από τις Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους και στη 
συνέχεια διαδόθηκαν στα υπόλοιπα σχολεία κατόπιν επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών (Jimoyiannis, Stansfield, Connolly, Cartelli, Magalhães, 
Toland, Meiszner & Maillet, 2007). Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
που προέκυψαν οδήγησαν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου τρι-
άντα καλών πρακτικών για τον εορτασμό των πέντε Ευρωπαϊκών Ημε-
ρών. Επιπλέον, η μεθοδολογία βασίστηκε σε συνδυασμένη κατάρτιση 
που περιλάμβανε μαθήματα εξ αποστάσεως/ηλεκτρονικής κατάρτισης 
και μάθησης που οργανώθηκαν μέσω της πλατφόρμας Moodle και διδα-
κτικές δραστηριότητες κατάρτισης που συνέδεαν τους υπαλλήλους των 
διαχειριστών του προγράμματος, τους εκπαιδευτικούς, τους υπεύθυνους 
σχολικών δραστηριοτήτων και τους σχολικούς συμβούλους σε μια κοινή 
ομάδα εργασίας (Bocconi, Kampylis & Punie, 2012).

Εικ. 1. Η πρώτη Οργανωτική Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του «BEHAS» 
στην Κομοτηνή, Ελλάδα.

2.4. Η Διάδοση του Προγράμματος 
Η διάδοση του έργου θεωρείται μείζονος σημασίας και ιδιαίτερη έμ-
φαση δόθηκε από κάθε εταίρο στη διάδοση των δραστηριοτήτων τους 
(Futuro Digitale. n.d.). Ο στόχος της διάδοσης του έργου είναι να κα-
ταστήσει το “BEHAS” ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για το διοι-
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κητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 
οποίο θα είναι σε θέση να εφαρμόσει και να υποστηρίξει τις πρακτι-
κές του έργου στο μέλλον. Το σχέδιο της διάδοσης του προγράμματος 
“BEHAS” περιελάμβανε τις εξής ομάδες-στόχους: α)τους διοικητικούς 
υπαλλήλους των εκπαιδευτικών φορέων, β) τα σχολεία της διοικητικής 
περιφέρειας των εταίρων, γ)την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και 
τους φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής, δ) φορείς, επιστήμονες, γονείς/
κηδεμόνες και όλους τους ενδιαφερόμενους για εκπαιδευτικά καινο-
τόμα προγράμματα, και ε) την τοπική κοινότητα και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Το σχέδιο της διάδοσης υλοποιήθηκε με πλήθος δραστηριο-
τήτων. Επισημαίνουμε ότι η ανταλλαγή απόψεων που γίνεται συχνά στο 
σχολικό πλαίσιο, για παράδειγμα με φιλικές συζητήσεις, δεν πρέπει να 
υποτιμάται, διότι είναι σημαντική η διάχυση και ανατροφοδότηση των 
πληροφοριών που προέρχονται από προσωπικές εμπειρίες (Κωστά-
ρης, Μάμμος, & Παπαδημητρίου, 2018). Τέτοιες δραστηριότητες είναι οι 
οργανωμένες επιμορφώσεις και συναντήσεις με τους προϊσταμένους 
εκπαιδευτικών θεμάτων, τους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων 
και τους σχολικούς συμβούλους, οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις μετά 
από κάθε διεθνική συνάντηση, πλήθος δράσεων με εμπλοκή των γονέ-
ων-κηδεμόνων, συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων όπως 
Θεατρικής Αγωγής, Αγγλικής Γλώσσας, Γυμναστών και Εικαστικών, το 
άνοιγμα προς τα άλλα σχολεία και την ευρύτερη κοινωνία μέσα από 
δημοσιεύσεις στους ιστότοπους των σχολείων, η υλοποίηση από κοινού 
δράσεων, η δημιουργία εκθέσεων ανοιχτών στην τοπική κοινωνία και οι 
δημοσιεύσεις δελτίων τύπου. Επιπλέον, η διάδοση επιτεύχθηκε και με 
την υλοποίηση σεμιναρίων, βιωματικών εργαστηρίων, ημερίδων παρου-
σίασης των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα του προγράμματος δια-
νεμήθηκαν σε σχολεία στην περιοχή των εταίρων και, επίσης σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών εξοικειώ-
θηκε με τη μεθοδολογία, το περιεχόμενο και τον αντίκτυπο του έργου, 
όπως και διοικητικοί υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί και σύμβουλοι σχολείων, 
που επίσης ήταν μέρος του έργου και εργάστηκαν ως πολλαπλασιαστές, 
μαθητές και γονείς που συμμετείχαν ή παρακολούθησαν τις δραστηρι-
ότητες του έργου, Πανεπιστήμια, επαγγελματικά ιδρύματα, επαρχιακές 
διευθύνσεις των χωρών εταίρων, ΜΚΟ και άλλες δημόσιες και ιδιωτικές 
εταιρείες. Τέλος, σημαντικό μέσο διάδοσης αποτέλεσε η ιστοσελίδα 
του προγράμματος που διαφημίστηκε από όλους τους εταίρους αλλά 
και η παραγωγή και διανομή υλικού και περιελάμβανε αφίσες, φυλλά-
δια, πανό, φακέλους, δώρα, αυτοκόλλητα, ημερολόγια και άλλα.
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Εικ. 2. Ανοιχτή εκδήλωση σχολείων του προγράμματος «BEHAS», Erasmus 
+ για την Ημέρα της Ευρώπης στην Bernalda της Ιταλίας. 

Εικ. 3. Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διάρκεια συνάντησης 
Μαθησιακής - Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας στην Bernalda της Ιταλίας.

2.4. Αποτελέσματα του Προγράμματος 
Τα παραδοτέα που δημιουργήθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου είναι: 
α) ο ιστότοπος του έργου όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να γνω-
ρίσει δωρεάν τη διαδικασία ανάπτυξης, υλοποίησης και τα αποτελέσματα 
του προγράμματος, ειδικά τα 30 σχέδια δράσης για τον εορτασμό των 
συγκεκριμένων Ευρωπαϊκών Ημερών, β) η πλατφόρμα Moodle που είναι 
το κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο για την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμ-
μετεχόντων στο έργο (εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι σχολείων και διοικητικοί 
υπάλληλοι), στην οποία υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση, καθώς μόνο 
εκείνοι που συμμετέχουν στο έργο μπορούν να εργαστούν, να ανταλ-
λάξουν απόψεις, να εκπαιδευτούν και να ανεβάσουν το κατάλληλο υλι-
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κό, γ) εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε με βάση τις δραστηριότη-
τες του έργου, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων μαθημάτων και βιβλίων 
δραστηριοτήτων, δ) ψηφιακά βιβλία στην αγγλική γλώσσα με τα 30 σχέ-
δια δράσης χωρισμένα σε θεματικά πεδία σύμφωνα με το περιεχόμενο 
κάθε Ευρωπαϊκής Ημέρας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
οποιοδήποτε σχολείο, προκειμένου να αναδειχθεί επισημανθεί η σημα-
σία των κοινών Ευρωπαϊκών Ημερών και των αξιών που προωθούν και 
ε) βίντεο με συνεντεύξεις από συμμετέχοντες στο έργο που συζητούν 
τον αντίκτυπο του BEHAS στην εργασία, τις δεξιότητες και τα περιβάλ-
λοντα ανάπτυξης. Όλα τα παραδοτέα αποτελέσματα είναι προσπελάσιμα 
σε όλους όσους επισκέπτονται τον ιστότοπο www.behas.eu. Στην τελική 
έκθεση αναφοράς που κατέθεσε μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου η Δ/
νση ΠΕ Ροδόπης σε συγκεκριμένη πλατφόρμα του ΙΚΥ προκειμένου για 
την αξιολόγηση του προγράμματος και την καταβολή του τελικού ποσο-
στού, 40% της επιχορήγησης, αναφέρονται πολλά στατιστικά στοιχεία. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Ελλάδα υλοποιήθηκαν τριάντα έξι (36) 
ημερίδες ενημέρωσης και κατάρτισης τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και 
για διοικητικούς υπαλλήλους, διακόσιες μία (201) δραστηριότητες πραγ-
ματοποιήθηκαν στην τάξη, συμπεριλαμβανομένων εβδομήντα επτά (77) 
δραστηριοτήτων που χρησιμοποίησαν ΤΠΕ. Τέλος, συμμετείχαν ενενή-
ντα τέσσερις (94) εκπαιδευτικοί και περίπου επτακόσιοι είκοσι τέσσερις 
(724) μαθητές/τριες.

3. Συμπεράσματα 
Το πρόγραμμα «BEHAS» Erasmus+ πέτυχε το σκοπό και τους στόχους 
του. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία και 
ιδρύματα των εταίρων, προκειμένου να υποστηρίξουν, να καθοδηγήσουν 
και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας 
αποτελεσματικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων. Μέσω της διαδικτυα-
κής ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle και κατά τη διάρκεια των συνα-
ντήσεων οι εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν ιδέες και σχεδίασαν σχέδια δρά-
σης, τα οποία στη συνέχεια εφαρμόστηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας. 
Σύμφωνα με την τελική έκθεση αναφοράς, ο αριθμός των επωφελούμε-
νων από τις δραστηριότητες ήταν σχεδόν 14000 άτομα, μαθητές/τριες, 
γονείς, εκπαιδευτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι και άλλους ενδιαφερόμενοι 
από φορείς που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος 
όπως Δήμοι, Πανεπιστήμια, οργανώσεις γονέων, σχολικοί σύμβουλοι, 
Επαγγελματικά Ιδρύματα, ΜΚΟ, Ιδιωτικές Εταιρείες, Δημόσιοι Οργανι-
σμοί, Πολιτιστικά κέντρα, Βιβλιοθήκες, Αστυνομία, Εκκλησία, Ερυθρός 
Σταυρός, Εμπορικά Επιμελητήρια, Ψυχολόγοι, Διατροφολόγοι, Συγγρα-
φείς και Δικηγόροι. Οι μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων συμμετεί-
χαν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες, καθώς αυτές ήταν οι τοπικές. Οι 
γονείς συμμετείχαν σε ενημερωτικές ημέρες και δημόσιες εκδηλώσεις 
και αποτελούσαν μέρος των δραστηριοτήτων, καθώς συνέβαλαν στην 
προετοιμασία των δραστηριοτήτων. Οι σχολικοί σύμβουλοι των σχολείων 
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παρακολούθησαν τις δραστηριότητες, παρείχαν παιδαγωγική υποστήριξη 
και συνέβαλαν με ιδέες και πόρους στο έργο των εκπαιδευτικών. Συμμε-
τείχαν σε ενημερωτικές ημερίδες και σεμινάρια, επισκέφθηκαν σχολεία 
και αξιολογούσαν τόσο τις μεθόδους όσο και το υλικό στο Moodle. Οι 
διοικητικοί υπάλληλοι βοήθησαν στην οργάνωση ημερών ενημέρωσης, 
σεμιναρίων, δραστηριοτήτων και συναντήσεων έργων και βοήθησαν το 
διδακτικό προσωπικό στην υλοποίηση και μεταφόρτωση σχεδίων δράσης. 
Οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι υποστήριξαν την υλοποίηση του έργου με 
διάφορους τρόπους. Βοήθησαν στην πραγματοποίηση των δραστηριοτή-
των, στη διοργάνωση ενημερωτικών ημερών, σεμιναρίων και στον σχεδι-
ασμό των συναντήσεων, τόνισαν τη διάδοση του BEHAS, βοήθησαν στην 
παραγωγή του χρησιμοποιούμενου υλικού και συμμετείχαν ακόμη και σε 
δράσεις έργων παρέχοντας κρίσιμη βοήθεια. Ο αντίκτυπος του έργου 
αποδείχθηκε πολύ σημαντικός σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
Οι συμμετέχοντες οργανισμοί που έλαβαν μέρος στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού 
διακρατικού έργου, κατάφεραν να κατακτήσουν τους επιδιωκόμενους 
στόχους του και αποκόμισαν πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία. 
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν την επαγ-
γελματική ανάπτυξη και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, χριστιανών και 
μουσουλμάνων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ξάνθης. Η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2014-2015 με δομημένο ερωτηματολόγιο 
απαρτιζόμενο από ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η στατιστική ανάλυση των 
δεδομένων έγινε με τη χρήση του SPSS v.19 ενώ για την δημιουργία των 
γραφημάτων χρησιμοποιήθηκε η Excel. Mε βάση την στατιστική επεξερ-
γασία και την ανάλυση των δεδομένων καταλήγουμε στο συμπέρασμα 
ότι είναι ανάγκη ο επαναπροσδιορισμός της ερ-
γασίας τους και η αποτελεσματική ενσωμάτωση 
των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Θεωρούν 
σημαντικούς παράγοντες τις υλικοτεχνικές υπο-
δομές, την ύπαρξη υγιούς σχολικού περιβάλλο-
ντος, και την ενδοσχολική επιμόρφωση, δεν εί-
ναι, όμως, ικανοποιημένοι/ες από τις απολαβές 
τους. Διαφοροποίηση δεν διαφαίνεται ανάμεσα 
σε χριστιανούς/ές και μουσουλμάνους/ες εκ-
παιδευτικούς.

Abstract 
This paper deals with issues related to the professional development 
and satisfaction of teachers, Christians and Muslims of primary educa-
tion in the prefecture of Xanthi. The survey was conducted in 2014-2015 
with a structured questionnaire consisting of closed-ended questions. 
The statistical analysis of the data was done using SPSS v.19 while Excel 
was used to create the graphs. Based on the statistical processing and 
analysis of the data, we conclude that there is a need to redefine their 
work and the effective integration of educational reforms. They consider 
material and technical infrastructure, the existence of a healthy school 
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environment, and in-school training as impor-
tant factors; however, they are not satisfied with 
their earnings. No distinction is made between 
Christian and Muslim teachers

1. Εισαγωγή 
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις στον πολιτικό, κοι-
νωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό τομέα. Η εκπαίδευση, ως θεμελιώδες 
τμήμα της κοινωνίας δεν μπορεί να μείνει αλώβητη από τις εξελίξεις αυ-
τές: η επιστημονική αναζήτηση, η κριτική θεώρηση, η αμφισβήτηση κυρί-
αρχων αντιλήψεων, οι ολοένα και περισσότερες έρευνες με επιστημονικά 
κριτήρια, οι νέες τάσεις μεθοδολογίας και διδασκαλίας, η διαμόρφωση 
νέων σχέσεων του διδασκομένου με τη μάθηση και του διδάσκοντος με 
το επάγγελμά του, καταγράφονται πλέον ως μια πραγματικότητα εξόχως 
ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερης σημασίας. (Παπασάββας, 2010).

Για τον/την εκπαιδευτικό, η επαγγελματική του/της ανάπτυξη μπο-
ρεί να αποτελέσει συναρπαστικό μέρος μιας θεμελιώδους δέσμευσης 
για συνεχή μάθηση. Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι σημαντική για τον 
εκπαιδευτικό, διότι συνιστά το μέσο, με το οποίο αποκτά ή ενισχύει τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις που οδηγούν σε 
υψηλά επίπεδα μάθησης για όλους τους/τις μαθητές/τριες. Αν δεν πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις για μια άρτια επαγγελματική ανάπτυξη, τότε εί-
ναι πιθανή η δυσαρέσκεια του/της εκπαιδευτικού ως προς το επάγγελμά 
του/της.

Η διευρυμένη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συμβάλ-
λει στην οριοθέτηση ενός αποτελεσματικού αναπτυξιακού πλάνου για 
τη σχολική μονάδα, καθώς αναβαθμίζεται η ικανότητά της να υιοθετεί 
καινοτομίες και να βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Σε αυτήν την 
προσπάθεια βασική προϋπόθεση είναι η επαγγελματική ικανοποίηση του 
εκπαιδευτικού, μέσα από την οποία ικανοποιείται ο ηθικός σκοπός της 
παιδείας: η κοινωνική προσφορά. Μια διευρυμένη επαγγελματική ανά-
πτυξη έχει επίκεντρο το στοχασμό για το εκπαιδευτικό έργο και την ανα-
βάθμιση του ρόλου του/της εκπαιδευτικού σε φορέα αλλαγής. Απόρροια 
είναι να αυξάνεται η συνολική ικανότητα της σχολικής μονάδας και ταυ-
τόχρονα να αυξάνεται και η συνολική ικανότητα των εκπαιδευτικών για 
ανάληψη ηγετικών πρωτοβουλιών, καταλήγοντας σε ενισχυμένη επαγ-
γελματική ικανοποίηση (Χατζηγιάννης και Χατζηπαναγιώτου, 2012).

Πολλές μελέτες καταδεικνύουν ότι η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 
επηρεάζεται από εσωτερικά κίνητρα που σχετίζονται με την είσοδο στο 
επάγγελμα λόγω της αγάπης τους για τη διδασκαλία και τα παιδιά. Αντί-
θετα, οι εκπαιδευτικοί είναι δυσαρεστημένοι/ες για τη χαμηλή μισθοδο-
σία, το φόρτο εργασίας και τον τρόπο αντιμετώπισής τους από την κοι-
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νωνία (Kyriacou & Kunc, 2007· Dinham & Scott, 1998). Γενικά οι μελέτες 
έδειξαν ότι τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, 
εξαρτώνται από ορισμένα ατομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηρι-
στικά των σχολείων (Spear, Gould & Lee, 2000).

2.  Σκοπός και επιμέρους στόχοι της έρευνας –
Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων – Δείγμα 
έρευνας 

Η παρούσα εργασία διερευνά την «Επαγγελματική Ανάπτυξη και Ικανο-
ποίηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται 
σε σχολεία του νομού Ξάνθης» σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη 
και ικανοποίησή τους, δίνοντας έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη που 
σχετίζεται με την επαγγελματική τους συμπεριφορά, και την υπηρεσιακή 
τους εξέλιξη που αφορά στην ανάληψη θέσεων ευθύνης μέσα στην εκ-
παιδευτική ιεραρχία. Αναλυτικότερα, διερευνήθηκε τι θεωρούν οι ίδιοι/
ες ανάπτυξη στο επάγγελμά τους, πώς βλέπουν τη δουλειά που κάνουν, 
τι νομίζουν ότι τους προσφέρει, κατά πόσο τους δημιουργεί ένα αίσθη-
μα ικανοποίησης ή όχι, ποιες προοπτικές εξέλιξης βλέπουν να διαγρά-
φονται, καθώς επίσης και τους προβληματισμούς και τις αντιλήψεις που 
έχουν διαμορφώσει για το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού μέσα από 
την επαγγελματική τους πορεία.

Οι επιμέρους στόχοι ήταν να προσδιοριστούν οι αντιλήψεις των εκπαι-
δευτικών του νομού Ξάνθης για το επάγγελμά τους και τι προσδοκούν απ’ 
αυτό, να εκφραστούν απόψεις, εμπειρίες, προβληματισμοί και να προσδι-
οριστεί το επίπεδο ικανοποίησής τους, να διερευνηθούν οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών για το πώς συνδέεται η επιμόρφωση με την επαγγελμα-
τική τους ανάπτυξη και ικανοποίηση, να διερευνηθούν ποιοι παράγοντες 
επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την επαγγελματική ανάπτυξη και ικανο-
ποίηση των εκπαιδευτικών, και τέλος να διερευνηθούν οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση σε σχέση με την επαγγελματική τους 
ανάπτυξη και ικανοποίηση. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν ήταν: Πώς αντιλαμβάνο-
νται οι εκπαιδευτικοί την έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης; Πώς 
βλέπουν την προσωπική τους εξέλιξη μέσα απ’ το επάγγελμά τους και 
τι προσδοκούν απ’ αυτό; Ποιος ο ρόλος της βασικής εκπαίδευσης και 
πόσο συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη και ικανοποίησή τους; Σε 
τι συνίσταται η υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών; Πώς μπορεί να 
συμβάλλει η επιμόρφωση στην επαγγελματική ανάπτυξη και ικανοποίηση 
των εκπαιδευτικών; και Πως σχετίζεται η αξιολόγηση με την επαγγελμα-
τική ανάπτυξη και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών;

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούσαν στο νομό Ξάνθης κατά το 
σχολικό έτος 2014-2015. Συγκεκριμένα 204 (94 Άνδρες και 108 Γυναίκες) 
εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 158 Χριστιανοί/ές Ορθόδοξοι εκπαιδευτικοί 
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και 46 Μουσουλμάνοι/ες εκπαιδευτικοί. Θεωρείται ότι είναι αντιπροσω-
πευτικό το δείγμα του πληθυσμού και ότι τα αποτελέσματα δύναται να 
γενικευθούν στον πληθυσμό. Το δείγμα συλλέχτηκε με απλή τυχαία δειγ-
ματοληψία, καθώς ο νομός Ξάνθης, επιλέχτηκε λόγω του πλήθους των 
Μουσουλμάνων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην περιοχή, αλλά και 
της εύκολα προσβάσιμης περιοχής του ερευνητή.

3. Συμπεράσματα 
Στην παρούσα ανάλυση, κύριος σκοπός του ερευνητή ήταν η μελέτη 
«Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Ικανοποίησης των εκπαιδευτικών πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε σχολεία του νομού Ξάνθης». 
Τα υποκείμενα της μελέτης ήταν τόσο Χριστιανοί/ές Ορθόδοξοι, όσο και 
Μουσουλμάνοι/ες εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στον Νομό Ξάνθης κατά 
το σχολικό έτος 2014-2015, ηλικίας 43 ετών κατά μέσο όρο. Η πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών υπηρετεί από δώδεκα έως δέκα-εννιά έτη. Η οργανι-
κότητα σχολικής μονάδας των σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα 
ήταν πολυποίκιλη από 2/θέσια έως και 20/θέσια σχολεία.

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ξάνθης 
δήλωσαν ότι οι συνεχείς αλλαγές στην οικονομία, τεχνολογία και κοινω-
νία, αναδεικνύουν επιτακτικά την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό της 
εργασίας τους μέσα και έξω από την σχολική αίθουσα σε μέγιστο βαθ-
μό. Θεωρούν ότι μέσα από την προσωπική τους εξέλιξη για το επάγγελ-
μά τους δύναται η αντιμετώπιση των άμεσων και ειδικών αναγκών του 
σχολείου, αλλά και η αποτελεσματική ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Οι εκπαιδευτικοί επιπλέον 
αποβλέπουν και στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη και την οικονομική τους 
αναβάθμιση μέσω της προσωπικής τους ανέλιξης στον εκπαιδευτικό 
χώρο. Αποτέλεσμα της επαγγελματικής ανάπτυξης είναι η ικανοποίηση 
των εκπαιδευτικών τους αναγκών ως ατόμων και συγχρόνως ως μελών 
μιας επαγγελματικής ομάδας.

Η διεύθυνση της σχολικής μονάδας που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, οι 
παιδαγωγικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων/σκουσών, αλλά 
και οι οργανωμένες επισκέψεις σε άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς 
ή σε εκπαιδευτικά προγράμματα ορίζουν μερικούς από τους παράγοντες 
της υπηρεσιακής εξέλιξης των εκπαιδευτικών. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις ενέργειες της διεύθυνσης της 
σχολικής μονάδας που προαναφέρθηκαν, η αναγνώριση της δουλειάς 
των εκπαιδευτικών, η καθοδήγηση για την επίτευξη των εκπαιδευτικών 
και παιδαγωγικών στόχων τους και η ενθάρρυνση για σύλληψη πρωτο-
βουλιών ορίζουν τις παραμέτρους που η Διεύθυνση του σχολείου δύνα-
ται να επιδρά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Επιπροσθέτως, οι υλικοτεχνικές υποδομές και οι συνθήκες εργασί-
ας οδηγούν στην άμεση επαγγελματική ανάπτυξή τους. Προκειμένου να 
αναπτυχθεί ένα περιβάλλον εργασίας που θα συντελεί στην επαγγελματι-
κή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών οι συνθήκες εργασίας και τα μέσα διδα-
σκαλίας ορίζουν τον πιο σημαντικό παράγοντα σε υλικοτεχνικό επίπεδο.
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Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι η ύπαρξη κλίμα-
τος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης των μελών του σχο-
λείου, οι αποδοτικές συνεργασίες και ανταλλαγές διδακτικών πρακτικών 
μεταξύ εκπαιδευτικών, αλλά και η καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων 
με μαθητές/τριες, γονείς και συναδέλφους είναι οι ανθρώπινοι παράγο-
ντες που βοηθούν την ανάπτυξη ενός υγιούς σχολικού περιβάλλον.

Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι η προσωπικότητα και η ατομική ενερ-
γοποίηση του/της εκπαιδευτικού απέναντι στο ζήτημα της επαγγελμα-
τικής τους ανάπτυξης, καθώς και η ενδοσχολική επιμόρφωση είναι οι 
πλέον σημαντικοί παράγοντες που ορίζουν την προσωπική τους ανέλι-
ξη στον ακαδημαϊκό χώρο. Όχι μόνο η βασική τους εκπαίδευση, αλλά 
και η οργάνωση και υλοποίηση ενδοσχολικής επιμόρφωσης οδηγεί στην 
επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι τομείς που θεωρούν ότι η ενδοσχολική 
επιμόρφωση πρέπει να εστιάζει είναι η διαχείριση προβλημάτων συμπε-
ριφοράς στο σχολικό περιβάλλον αλλά και μάθησης στη σχολική τάξη. 

Οι καινοτόμες προσεγγίσεις στη σχολική τάξη (π.χ. Εφαρμογή Σχεδί-
ων Δράσης- Projects, Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, κ.α.) και 
η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίας της Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών) στο σχολείο είναι σημαντικοί παράγοντες εστίασης 
της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Η κάλυψη ελλείψεων αρχικής εκπαίδευσης, η ολοκληρωμένη οργάνω-
ση και διοίκηση της σχολικής μονάδας (π.χ. Διαχείριση κρίσεων, καθήκο-
ντα και Δικαιώματα Εκπαιδευτικών), αλλά και η κατανόηση και εφαρμογή 
των νέων εκπαιδευτικών μέτρων ορίζουν την επιτυχία της σωστής εκπαί-
δευσης των διδασκόντων. Ως εκ τούτου, οι παράγοντες που επηρεάζουν 
αρκετά ως προς την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων της ενδο-
σχολικής επιμόρφωσης είναι οι οικονομικοί πόροι, οι κτιριακές υποδομές 
και ο εξοπλισμός, αλλά και το επιστημονικά καταρτισμένο δυναμικό.

Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι η αυτό-αξιολόγηση τους δεν απο-
σκοπεί στην επαγγελματική τους ανέλιξη, και ότι δεν αποτελεί τον παρά-
γοντα αυτό που θα πρέπει να εστιάσει η ενδοσχολική επιμόρφωση για 
την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επιπλέον, εκτιμήθηκε το επίπεδο της 
επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Αρκετά υψηλά επίπε-
δα ικανοποίησης δηλώνουν για τις υλικές υποδομές των σχολείων που 
υπηρετούν, την σχέση τους με τους συναδέλφους τους, αλλά και την ανα-
γνώριση της δουλειάς τους τόσο από τους μαθητές/τριες, όσο και από 
τους γονείς. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ικανοποιημένοι/ες για τον φόρτο 
εργασίας και τις οικονομικές τους απολαβές. 

Η εμπειρική εργασία ανέδειξε ότι ούτε η επιμόρφωση, ούτε η αυτό-
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συσχετίζεται με την επαγγελματική ικα-
νοποίησή τους. 

Κίνητρο του ερευνητή θεωρήθηκε επιπλέον, η ύπαρξη τυχούσας δια-
φοροποίησης στις απόψεις των εκπαιδευτικών ανάμεσα στους/στις Χρι-
στιανούς/ές Ορθόδοξους και Μουσουλμάνους/ες. Διαφοροποίηση δε δι-
αφαίνεται ούτε ανάμεσα στις απόψεις των εκπαιδευτικών ανάμεσα στους 
Χριστιανούς/ές Ορθόδοξους και Μουσουλμάνους/ες εκπαιδευτικούς για 
την επαγγελματική τους ικανοποίηση, αλλά ούτε και στην αυτό-αξιολό-
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γηση. Εν αντιθέσει, οι Χριστιανοί/ές Ορθόδοξοι εκπαιδευτικοί κρίνουν 
πιο σημαντική την ενδοσχολική τους επιμόρφωση σε σχέση με τους/τις 
Μουσουλμάνους/ες εκπαιδευτικούς με απώτερο σκοπό την επαγγελμα-
τική τους ανάπτυξη.

4. Προτάσεις-Περιορισμοί 
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο νομό Ξάνθης. Ωστόσο για να 
μπορεί να γενικευθεί η έρευνα για τη μελέτη της επαγγελματικής ανά-
πτυξης και ικανοποίησης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή της εμπειρικής έρευνας και σε 
υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, αν δούμε τους/τις εκπαιδευτικούς σαν 
μία κοινή οντότητα.

Επιπλέον, για τη μελέτη διαφοροποίησης των Χριστιανών Ορθοδόξων 
και Μουσουλμάνων εκπαιδευτικών, μελλοντικές έρευνες δύνανται να δι-
εξαχθούν σε περιοχές που εμφανίζονται οι πληθυσμοί αυτοί, με απώτερο 
σκοπό να εξεταστούν οι τυχόν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις απόψεις 
τους για την επαγγελματική ανάπτυξη και ικανοποίησή τους.

Μελλοντικές έρευνες δύνανται να γενικευθούν στον ευρύτερο εκπαι-
δευτικό χώρο και να μην περιοριστούν μόνο στην Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση, αλλά να παρουσιαστεί η δομή της παρούσας εμπειρικής έρευνας 
και στις απόψεις των καθηγητών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης.
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Περίληψη 
Οι κοινωνίες στην ιστορική τους πορεία επέδειξαν αρκετές φορές σκλη-
ρή συμπεριφορά απέναντι στα άτομα που θεωρούσαν ότι απέκλιναν από 
το «φυσιολογικό», αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό τη συμμετοχή στις 
κοινωνικές διαδικασίες σε κάποιες ιδιαίτερες ομάδες, όπως εκείνη των 
ατόμων με αναπηρίες. Στην παραπάνω κατηγορία ανήκουν και τα άτομα 
με εγκεφαλική παράλυση και κινητικά προβλήματα, των οποίων, όμως, 
η μη αναστρεψιμότητα της σωματικής τους κατάστασης δεν τα καθι-
στά κατώτερα μέλη της κοινωνίας. Παρόλο που η οικογένεια και η ίδια 
η κοινωνία διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τις ψυχοσυναισθηματικές 
στάσεις των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση 
και κινητικά προβλήματα και συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της αυτοεικόνας τους, ωστόσο η 
άγνοια και η έλλειψη συμπεριληπτικής κοινωνι-
κής κουλτούρας οδηγούν συχνά τα άτομα αυτά 
στην απομόνωση. Συνεπώς, ο ρόλος των φορέ-
ων κοινωνικοποίησης –της οικογένειας, του σχο-
λείου, των ΜΜΕ και της ίδιας της κοινωνίας των 
πολιτών– κρίνεται καταλυτική στην κατεύθυνση 
της ένταξης και της ομαλής κοινωνικής τους εν-
σωμάτωσης.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ
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Abstract 
Societies in their historical course have shown several times harsh be-
haviour towards people who considered to deviate from “normal”, thus 
excluding participation in social processes in some special groups, such 
as that of people with dissabilities. People with cerebral palsy and mobil-
ity problems also belong to them, but their irreversible physical condition 
does not make them substandard members of society. Although family 

and society largely shape the psycho- emotion-
al attitudes of people with cerebral palsy and 
mobility problems and contribute to the forma-
tion of their self-image, ignorance and lack of 
compelling social culture often lead these in-
dividuals to isolation. Consequently, the role of 
the socialization bodies –the family, the school, 
the media and the society of citizens– it seems 
catalytic in the direction of their integration and 
smooth social inclusion.

1. Εισαγωγή 
Από την αρχαιότητα ακόμη, ο φιλόσοφος Αριστοτέλης είχε εκφράσει την 
άποψη ότι ο άνθρωπος είναι φύσει «πολιτικό ζώο», υπό την έννοια ότι 
έχει την ανάγκη να ζει σε οργανωμένη πολιτεία για να μπορεί μέσα από 
τη συνύπαρξή του με άλλους ανθρώπους να καλύπτει όλες του τις ανά-
γκες –υλικές, συναισθηματικές, βιολογικές– σε διαφορετική περίπτωση 
είναι ή θηρίο ή θεός (Αριστοτέλης, Πολιτικά). Ο άνθρωπος, επομένως, 
έχει έμφυτη την ανάγκη της συμβίωσης, της κοινωνικότητας και δε νοεί-
ται να ζει απομονωμένος και περιθωριοποιημένος. 

Η κάθε κοινωνία δημιουργεί τους δικούς της συνδετικούς ιστούς, τις 
δικές της νόρμες, τις οποίες πρέπει να ακολουθούν όλα τα άτομα που θέ-
λουν να θεωρούνται μέλη της, ειδάλλως αποβάλλονται. Η επίδραση της 
κουλτούρας είναι τεράστια σε κάθε άνθρωπο γιατί επηρεάζει και προσ-
διορίζει σε μεγάλο βαθμό τον ψυχισμό του αλλά και τον τρόπο που αντι-
λαμβάνεται το ίδιο τον εαυτό του. 

Οι κοινωνίες στον ιστορικό διάβα τους έδειξαν αρκετές φορές σκληρή 
συμπεριφορά απέναντι σε όσους απέκλιναν από αυτό που θεωρούνταν 
«κανονικό», «φυσιολογικό» αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό τη συμμετο-
χή στις κοινωνικές διαδικασίες σε κάποιες ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, 
όπως εκείνη των ατόμων με αναπηρίες. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια 
άρχισαν να γίνονται κάποια θετικά βήματα προς την ένταξη και ενσωμά-
τωση των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία, ωστόσο διαπιστώνονται 
πολλές ελλείψεις ακόμη, οι οποίες απαιτούν ολιστική αναθεώρηση της 
κουλτούρας των ανθρώπων προκειμένου να πραγματωθεί η ποθητή εν-
σωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες σε αυτήν.

Key words: 

Cerebral palsy,  
culture,  
family,  

inclusion,  
proposals
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2.  Εγκεφαλική Παράλυση και Κινητικά Προβλή-
ματα 

Ως εγκεφαλική παράλυση ορίζεται «το σύνδρομο που συνδέεται με εγκε-
φαλική βλάβη και περιλαμβάνει κινητική δυσλειτουργία, ψυχολογική δυ-
σλειτουργία, σπασμούς ή διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες σε 
οργανική βλάβη» (Cruickshank, 1976). Η ύπαρξή της αιτιολογείται από 
προβλήματα που προέκυψαν είτε πριν τη γέννηση του παιδιού (εγγενής), 
είτε κατά τη διάρκειά της είτε αργότερα σε κάποια περίοδο της ζωής του 
ως αποτέλεσμα ασθένειας ή κάποιου ατυχήματος (επίκτητη). Καθοριστι-
κές για την εμφάνιση της εγκεφαλικής παράλυσης στο παιδί φαίνεται να 
είναι τόσο η υγιεινή ζωή της μητέρας κατά την κύηση όσο και η ομαλή 
εξέλιξη του τοκετού (Στασινός, 2013).

Η σωματική κατάσταση των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση και κι-
νητικά προβλήματα είναι μη αναστρέψιμη αλλά αυτό δεν τους καθιστά 
ανάξια και κατώτερα μέλη μιας κοινωνίας (Sinha, Dasgupta, Agrawal, 
Jain, Bagaria & Basu, 2014). Αναλόγως τη φύση και τη σοβαρότητα της 
κατάστασης του κάθε ατόμου, η εκπαίδευση και η κοινωνικοποίησή τους 
μπορεί να επιτευχθεί ομαλά και είναι ικανά να αναπτύξουν σημαντικές 
γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραί-
τητες για την κοινωνική τους ενσωμάτωση (Sinha et al, 2014).

3. Κοινωνική κουλτούρα και άτομα με αναπηρίες 
O όρος κουλτούρα αναφέρεται στη σωρευτική κατάθεση γνώσεων, εμπει-
ριών, πεποιθήσεων, στάσεων, εννοιών, ρόλων και αντιλήψεων για το περι-
βάλλον που αποκτήθηκαν από μια ομάδα ανθρώπων με το πέρασμα των 
γενεών μέσα από ατομικούς και ομαδικούς αγώνες (Hofstede, 1997). Πε-
ριλαμβάνει τις νόρμες συμπεριφοράς, το κοινό σύστημα αξιών της ομά-
δας και τις κοινές αποδοχές, οι οποίες δημιουργούν μια σχέση αιτίας και 
αιτιατού στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι Kahle και Kennedy (1988) εξη-
γούν ότι ουσιαστικά οι αξίες διαμορφώνουν τις στάσεις και αυτές με τη 
σειρά τους τον τρόπο που θα συμπεριφερθεί κανείς σε κάποια συγκεκρι-
μένη περίσταση: «... αν δεν αναλογιστούμε το πόσο οι αξίες επηρεάζουν 
μία συμπεριφορά σε ένα συγκεκριμένο συγκείμενο, δεν θα καταλάβει κα-
νείς το τι επηρέασε και προκάλεσε τη συμπεριφορά αυτή» (σελ. 55).

Αν ρίξουμε μια διαχρονική ματιά στο παρελθόν, θα διαπιστώσουμε ότι 
η κάθε κοινωνία είχε διαμορφώσει τις δικές της αξίες, που κυμαινόταν 
από τη θαλπωρή και τη φροντίδα έως και τη θανάτωση των μειονεκτικών 
ατόμων. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Καιάδα στην 
αρχαία Σπάρτη, όπου όλα τα ελαττωματικά παιδιά κατέληγαν εκεί, καθώς 
δεν ήταν ικανά να προσαρμοστούν στην αυστηρή ζωή με τις συνεχείς 
ασκήσεις που τους περίμενε. Το φαινόμενο του Καιάδα δείχνει μια εντε-
λώς απορριπτική κοινωνική στάση προς τα ανάπηρα παιδιά (Βασιλείου, 
1998: 25-28).
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4.  H επιρροή της οικογένειας στην αυτοαντίληψη 
των ατόμων με αναπηρίες 

Έχουμε μάθει ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον με ένα κεφάλι, δυο μάτια, δύο 
χέρια, δύο πόδια κ.τ.λ. και, όταν κάτι από αυτά του λείπει, δημιουργείται 
στο μυαλό μας μια εικόνα διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει, 
μια εικόνα σωματικής απόκλισης (Πολυχρονοπούλου, 2003). Ωστόσο, η 
αναπηρία ενός ανθρώπου δεν εξελίσσεται πάντα σε μειονεξία (Πολυχρο-
νοπούλου, 2003), καθώς η εξέλιξή της σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από 
τη σοβαρότητα του προβλήματος, από το κατά πόσο αυτή επηρεάζει την 
καθημερινότητά του καθώς και από την προσωπικότητα του καθενός. Επι-
πρόσθετα, πολύ σημαντική φαίνεται να είναι η και η στάση της οικογένει-
ας αλλά και της κοινωνίας απέναντί του (Nadeau & Tessier, 2006).

Ο θεσμός της οικογένειας διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις ψυχο-
συναισθηματικές στάσεις του ατόμου με εγκεφαλική παράλυση και κινη-
τικά προβλήματα (Παπάνης, Γιαμβρίδη & Βίκη, 2009) και, συνεπώς, συμ-
βάλλει στη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης των μειονεκτικών ατόμων, 
δηλαδή στον τρόπο που τα ίδια αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους (Burns, 
1982). Σε περίπτωση που η οικογένεια διαμορφώσει ένα ευχάριστο και 
ισορροπημένο συναισθηματικά και ψυχικά περιβάλλον για το άτομο με 
αναπηρίες, τότε θα συμβάλει αφενός στην αποδοχή της αναπηρίας του 
και αφετέρου θα το βοηθήσει στην απόκτηση μιας σειράς δεξιοτήτων 
όπως η αυτοπεποίθηση, ο αυτοσεβασμός και η αυτοεκτίμηση (Freeborn 
& Knafl, 2014). Στην αντίθετη περίπτωση, θα προκληθούν ανασφάλεια, 
άγχος και φόβος, στοιχεία που θα το οδηγήσουν στην περιθωριοποίηση 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό (Παπάνης κ.ά, 2009). 

Ωστόσο, μέχρι πριν λίγα χρόνια τα παιδιά με αναπηρίες θεωρούνταν 
το κοινωνικό στίγμα της οικογένειάς τους και ως εκ τούτου αποτελούσαν 
αντικείμενα ενοχής, φόβου και οίκτου. Αποτέλεσμα αυτής της κοινωνικής 
αντιμετώπισης, που χαρακτηριζόταν από τα φαινόμενα της απομάκρυν-
σης και της περιθωριοποίησης, ήταν η ανάπτυξη μιας σειράς προκαταλή-
ψεων και στερεοτύπων, που δυσχέραιναν ακόμη περισσότερο τη διαβίω-
ση και ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων αυτών. Η κοινωνία είχε 
την τάση να αποφεύγει τα άτομα με αναπηρίες, γεγονός που στηριζόταν 
σε πανάρχαιες προκαταλήψεις και αρνητικά στερεότυπα της κοινωνίας 
μας, που ιστορικά έχουν χρησιμοποιηθεί για κοινωνική καταπίεση (Ζώ-
νιου-Σιδέρη, 2000: 83). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η οικογένεια αποκτώ-
ντας στους κόλπους της ένα άτομο με αναπηρίες, να αρχίσει να βασα-
νίζεται από εφιαλτικές σκέψεις, ενοχές και φοβίες καθώς γνώριζε την 
αντίδραση της κοινωνίας προς τα άτομα αυτά. Οι γονείς και τα αδέλφια 
συχνά αισθάνονταν ντροπή και αποτροπιασμό για το μειονεκτικό μέλος 
της οικογένειάς τους και έτσι οδηγούνταν στην απόφαση να κλείσουν το 
ανάπηρο μέλος μέσα στο σπίτι και μαζί με αυτό κλείνονταν και όλα τα 
μέλη της οικογένειας. 

Επειδή όμως, όπως ειπώθηκε, ο αντίκτυπος τέτοιων στάσεων και συ-
μπεριφορών επηρεάζει καταλυτικά τη μετέπειτα εξέλιξη του ατόμου με 
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αναπηρία, η οικογένεια και οι γονείς, ως πρωταρχικός φορέας κοινωνι-
κοποίησης, πρέπει να ξεπεράσουν τα στάδια της άρνησης, του θυμού 
και της απόγνωσης και να αποδεχτούν την αναπηρία του παιδιού τους 
επιδιώκοντας τη δημιουργία φιλικών σχέσεων και τη συμμετοχή του στα 
κοινωνικά δρώμενα. Βλέποντας το παιδί τους με θετική ματιά, αγάπη και 
αποδοχή το βοηθούν να αποδεχτεί και να αγαπήσει τον εαυτό του, να 
αποκτήσει αυτοεκτίμηση και δύναμη για να αντεπεξέλθει στις ιδιαιτερό-
τητές του.

5.  Η στάση και η επιρροή της κοινωνίας απέναντι 
στα άτομα με εγκεφαλική παράλυση και κινητι-
κά προβλήματα 

Η κάθε κοινωνία, όπως ειπώθηκε, διαμορφώνει τη δική της κουλτούρα, 
στάσεις και αξίες και αναπτύσσει μηχανισμούς αποκλεισμού για τις ομά-
δες εκείνες ανθρώπων που θεωρεί ότι ξεφεύγουν από το «φυσιολογικό», 
το «κανονικό». Η αναπηρία ως μια κατάσταση που δεν ανταποκρίνεται 
στα ισχύοντα πρότυπα αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα, ως απόκλιση (Πά-
κος, 2000:6) και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των 
μηχανισμών της κοινωνικής απόρριψης και του αποκλεισμού. Για τα άτο-
μα με αναπηρίες δημιουργούνται προκαταλήψεις και στερεότυπα, που 
οδηγούν στη ρατσιστική τους αντιμετώπιση από την κοινωνία με απώτερο 
αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό τους από τα κοινω-
νικά, πολιτικά και πολιτιστικά δρώμενα.

Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα προς μια συγκεκριμένη ομάδα 
ανθρώπων οφείλονται στην κοινωνική μάθηση, όπου μέσα από τη διαδι-
κασία της κοινωνικοποίησης τα άτομα αποκτούν συγκεκριμένες στάσεις, 
στερεότυπα και προσδοκίες (Ζώνιου- Σιδέρη, 2000:190). Έτσι, ο μη ανά-
πηρος θα κρίνει την «ελκυστικότητα» του ανάπηρου με βάση το είδος 
των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων του (Ζώνιου- Σιδέρη, 1991) και 
σχεδόν ποτέ δεν θα προσπαθήσει να συνάψει σχέσεις με έναν άνθρωπο 
με αναπηρία (Κορουμπλής, 2000: 56).

Ο Weinberg (1982) αναφέρει ότι οι μη ανάπηροι παραβιάζουν τα δι-
καιώματα των αναπήρων με τέσσερις τρόπους: το παρατεταμένο κοίταγ-
μα, τις αδιάκριτες ερωτήσεις, την αυτόκλητη βοήθεια και την ταπείνωση 
σε δημόσιους χώρους. Μάλιστα, πολλοί καταλαμβάνονται από φοβίες ότι 
μπορεί και οι ίδιοι να βρεθούν σε μια παρόμοια κατάσταση αναπηρίας 
μετά την οποιαδήποτε επαφή με ένα άτομο με αναπηρίες (Πολυχρονο-
πούλου, 2003). Οι αντιδράσεις αυτές, που φανερώνουν την άγνοια που 
υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους αλλά και την επιρροή των πεπαλαιωμέ-
νων στερεοτύπων, γίνονται συχνά αντιληπτές από τα άτομα με αναπηρία 
και τα οδηγούν σε καταστάσεις άγχους, απόσυρσης και μη αποδοχής του 
προβλήματός τους. Επίσης, η επίδειξη συμπεριφορών όπως η ελεημοσύ-
νη, η περιφρόνηση και η μεμψιμοιρία αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα 
στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση 
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και προκαλούν κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα (Στασινός, 
2013).

Η έλλειψη συμπεριληπτικής κοινωνικής κουλτούρας, η κοινωνική 
αναλγησία και η αλλοτρίωση του σύγχρονου ανθρώπου διαπιστώνονται 
στην καθημερινή πραγματικότητα έμπρακτα: τα περισσότερα άτομα με 
εγκεφαλική παράλυση ή με κινητικές αναπηρίες είναι έγκλειστα στο 
σπίτι τους, καθώς η μετακίνησή τους είναι αδύνατη τις περισσότερες 
φορές. Τα αυτοκίνητα είναι σταθμευμένα οπουδήποτε, τα πεζοδρόμια 
είναι κατειλημμένα από διαφόρων ειδών εμπόδια, οι κατάλληλες ρά-
μπες απουσιάζουν από το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών, σχολείων, 
κοινόχρηστων χώρων ή χώρων αναψυχής. Έτσι, τα άτομα αυτά αναγκά-
ζονται να είναι απομονωμένα στο σπίτι τους, καθώς η κοινωνικοποίησή 
τους δυσχεραίνεται και πρακτικά από τις ελλείψεις της χώρας σε υλικο-
τεχνικές υποδομές.

Η συμπεριφορά, επομένως, του συνόλου των ανθρώπων μιας κοινω-
νίας αλλά και οι ελλείψεις της ίδιας της κοινωνίας συμβάλλουν στη δια-
μόρφωση μιας αρνητικής εικόνας των ατόμων με κινητικές αναπηρίες και 
εγκεφαλική παράλυση για τον εαυτό τους (αυτοαντίληψη). Ιδιαίτερα, μά-
λιστα, στην περίπτωση που δεν παρουσιάζεται συννοσηρότητα και το νο-
ητικό επίπεδο των ατόμων αυτών είναι φυσιολογικό, οι αντιδράσεις του 
αποτροπιασμού, του οίκτου, οι ασυναίσθητες εκφράσεις και σωματικές 
αντανακλαστικές αντιδράσεις γίνονται εύκολα αντιληπτές από τα άτομα 
αυτά. Οι ταμπέλες και οι αρνητικοί χαρακτηρισμοί που συχνά τους αποδί-
δονται, στιγματίζουν τα άτομα αυτά, θίγουν την προσωπικότητά τους και 
επηρεάζουν τη μελλοντική ακαδημαϊκή και ψυχολογική τους επιτυχία και 
ισορροπία. Άλλωστε, οι περισσότεροι από εμάς αγνοούν ότι τα παιδιά με 
εγκεφαλική παράλυση και κινητική αναπηρία εμφανίζουν μεγάλη αντι-
ληπτική ικανότητα και μπορούν να αντιλαμβάνονται τη συναισθηματική 
κατάσταση των ανθρώπων που έρχονται σε καθημερινή επαφή (Παπάνης 
κ.α., 2009).

Ιδιαίτερα, μάλιστα, στην περίοδο της εφηβείας, η οποία από μόνη της 
είναι μια δύσκολη μεταβατική περίοδος, από μια περίοδο εξαρτημένης 
παιδικότητας σε μια περίοδο σταδιακής ανεξαρτητοποίησης και ενηλι-
κίωσης, όπου ο έφηβος προσπαθεί να καθορίσει μια νέα ταυτότητα και 
να τονώσει την πίστη στον εαυτό του και τις ικανότητές του, η επίδειξη 
τέτοιου είδους συμπεριφορών, κυρίως από συνομηλίκους, έχει για το μει-
ονεκτικό άτομο καταστροφικές συνέπειες. Το άτομο με αναπηρία αισθά-
νεται απόρριψη, αβοήθητο και περιθωριοποιημένο κοινωνικά, ακαδημαϊ-
κά και προσωπικά και, έτσι, αναπτύσσει ακόμη πιο χαμηλή εικόνα για τον 
εαυτό του και χαμηλή πίστη στην προσωπικότητα και τις ικανότητές του. 
Εσωτερικοποιεί δηλαδή την εικόνα (άδικη εικόνα) που έχουν οι άλλοι 
για αυτόν και αποκτά χαμηλή αυτοεκτίμηση και αρνητική, αντικοινωνική 
συμπεριφορά που εμφανίζεται είτε με τη μορφή του θυμού, είτε με τη 
μορφή της καταθλιπτικής συμπεριφοράς (ανάγκη για απομόνωση, συναι-
σθήματα λύπης, θλίψης και απογοήτευσης).
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6. Συμπεράσματα 
Από τα παραπάνω, κατέστη απόλυτα σαφές ότι ο αντίκτυπος των φορέων 
κοινωνικοποίησης, της οικογένειας, των φίλων και του ευρύτερου κοινω-
νικού συνόλου στο οποίο ανήκει το άτομο με εγκεφαλική παράλυση και 
κινητικά προβλήματα είναι καθοριστικός για τη μετέπειτα ομαλή ένταξη 
και ενσωμάτωσή του στην κοινωνία. Συνεπώς, πρέπει να γίνουν προσεκτι-
κά βήματα και αλλαγές τέτοιες, που θα βελτιστοποιήσουν την ψυχολογική 
κατάσταση, τη διαβίωση και την αυτοαντίληψη του ατόμου με αναπηρία.

Αρχικά, η ίδια η οικογένεια πρέπει να ενθαρρύνει το άτομο με εγκεφα-
λική παράλυση και κινητικά προβλήματα να δημιουργεί φιλικές σχέσεις 
και να συμμετέχει στα κοινωνικά δρώμενα. Η μεμψιμοιρία, η ηττοπάθεια 
και η δυσαρέσκεια αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας των συγκεκριμένων ατόμων. 
Η οικογένεια πρέπει να συνειδητοποιήσει με τη βοήθεια των ειδικών 
επιστημόνων ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός και η εντύπωση ότι κάποιος 
ανήκει σε μια μειονεκτική, ανίσχυρη και ανυπόληπτη ομάδα δημιουργούν 
αισθήματα τρόμου, αγωνίας και κατωτερότητας (Λασσιθιωτάκη, 2005). 
Συνεπώς, πρέπει με κάθε τρόπο να συνομιλούν μαζί τους, να τους το-
νώνουν το ηθικό και να τους ενθαρρύνουν σε κάθε προσπάθεια κοινω-
νικοποίησης. Πρέπει να τα βοηθήσουν στην προαγωγή και επίτευξη συ-
ναναστροφών με άλλους, στην αλληλεπίδραση, στη δημιουργία φιλικών 
σχέσεων και στην πραγματοποίηση κοινών δραστηριοτήτων γιατί μέσα 
από αυτά θα επιτευχθεί η απόκτηση κοινωνικών και συναισθηματικών δε-
ξιοτήτων (Sinha et al, 2014). 

Επίσης, απαιτείται συνολική αλλαγή στην κοινωνική κουλτούρα των 
ανθρώπων, προκειμένου αυτή από κλειστή και συντηρητική να γίνει ανοι-
κτή και προοδευτική. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την πολύπλευρη ενη-
μέρωση και τη συμμετοχή όλων των φορέων κοινωνικοποίησης. Εάν καλ-
λιεργηθεί στους συμπολίτες μας από μικρή ηλικία η εικόνα ότι δεν υπάρ-
χουν διαφορετικοί άνθρωποι με σωματικές ελλείψεις και ανεπάρκειες, 
τότε θα αναδειχθούν τα χαρίσματα και οι δυνατότητές τους και αυτοί θα 
καταφέρουν να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας.

Το σχολείο και τα Μ.Μ.Ε. μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά προς 
την παραπάνω κατεύθυνση μέσα από τη διοργάνωση ενός μαραθώνα 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Η διοργάνωση ημερί-
δων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδρομών με σκοπό 
τη συνεύρεση και την αλληλεπίδραση των αρτιμελών ανθρώπων με τα 
άτομα με αναπηρία μπορούν να συνδράμουν αποτελεσματικά προς την 
παραπάνω κατεύθυνση.

Ανακεφαλαιώνοντας, ο ρόλος της κοινωνίας και των μελών της ατο-
μικά είναι ζωτικής σημασίας για τη μετέπειτα ομαλή ένταξη και ενσωμά-
τωση των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση και κινητική αναπηρία στην 
κοινωνία. Πρέπει, συνεπώς, να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα και η 
ισότιμη συμμετοχή όλων σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας. 
Μέσα από την κατανόηση και το σεβασμό τα άτομα με εγκεφαλική παρά-
λυση και κινητικά προβλήματα θα καταφέρουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια 
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και να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι οντότητες υποδεέστερες λόγω 
των σωματικών τους ανεπαρκειών ή ελλειμμάτων.
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Περίληψη 
Στην προτεινόμενη περίληψη, πρόθεση της ερευνήτριας είναι να διερευ-
νήσει τον ρόλο των μεταγνωστικών δεξιοτήτων και της αυτορρύθμισης σε 
μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με Διαταραχή Ελλειμματικής 
Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), κατά τη διαδικασία παραγωγής 
γραπτού λόγου. Μερικά από τα βασικά ερωτήματα που θα τεθούν και θα 
απαντηθούν, αφορούν στο αν οι μαθητές/τριες με ΔΕΠΥ διαθέτουν με-
ταγνωστικές δεξιότητες κατά τη διαδικασία της γραφής, αν η μεταγνώση 
αυτή σχετίζεται με την αυτορρύθμιση των μαθητών/τριών στον γραπτό 
λόγο, αν υπάρχει ή μπορεί να σχεδιαστεί μια καινοτόμος παρέμβαση (μέ-
θοδος) που αφενός να διερευνά την επίδραση της διαταραχής στη μετα-
γνώση και την αυτορρύθμιση των παιδιών, και αφετέρου να βελτιώνει την 
επίδοση και τις γνώσεις τους όσον αφορά στην παραγωγή γραπτού λό-
γου. Η βιβλιογραφία μέχρι σήμερα έχει καταδείξει ότι οι μαθητές/τριες με 
μαθησιακές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένης 
και της ΔΕΠΥ, δεν δύνανται να ελέγξουν και να 
παρατηρήσουν σε ικανοποιητικό και αποδοτικό 
βαθμό τη γραπτή διαδικασία, γεγονός που λει-
τουργεί ανασταλτικά στη σχολική τους επίδοση 
και τη μελλοντική τους εξέλιξη. Η προτεινόμενη 
ερευνητική μελέτη θα επιχειρήσει να αποδείξει 
ότι τα παιδιά με ΔΕΠΥ, με την κατάλληλη υπο-
στήριξη, καθοδήγηση και πρακτική εξάσκηση, 
μπορούν να αναπτύξουν και να ασκήσουν τις με-
ταγνωστικές τους δεξιότητες και τη δυνατότητα 
αυτορρύθμισής τους, οι οποίες συμβάλλουν θε-
τικά στην κατάκτηση του γραπτού λόγου.

Abstract 
In the proposed summary, the researcher intends to explore the role of 
metacognitive skills and self-regulation in primary school students with 
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Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), during the process of 
producing written speech. Some of the key questions that will be asked 
and answered are whether students with ADHD have metacognitive skills 
during the writing process, whether these metacognitive skills are re-
lated to students’ self-regulation in writing. If there is or if we can design 

an innovative intervention (method) that on the 
one hand investigates the effect of the disorder 
on children’s metacognition and self-regulation, 
and on the other hand improves their perfor-
mance and knowledge, regarding the produc-
tion of written speech. The literature has shown 
that students with learning disabilities, includ-
ing ADHD, cannot control and observe the writ-
ten process satisfactorily and efficiently, which 
is a deterrent to their school performance and 
future development. 

1.  Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής (ΔΕΠ) και 
Υπερκινητικότητας 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής (ΔΕΠ) και Υπερκινητικότη-
τας (ΔΕΠ-Υ), παγκοσμίως γνωστή ως «Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder» (ADHD) δεν εμφανίζεται ως μεμονωμένη διαταραχή αλλά ως 
συννοσηρότητα, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων (65%) 
αντιμετωπίζει μία ή περισσότερες ψυχικές ή αναπτυξιακές διαταραχές 
(Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής 
και Υπερκινητικότητας/ΠΣΑΔΕΠΥ-ADHD Hellas).

Ο Barkley (1990) επισημαίνει ότι ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ χαρακτηρίζεται 
από σοβαρά προβλήματα εστίασης, ελέγχου, υπερκινητικότητας και πα-
ρορμητικότητας. Ο Harris και οι συνεργάτες του (2005) προσδιορίζουν 
την ΔΕΠ-Υ ως διαταραχή στην ανάπτυξη της αυτοσυγκράτησης της συ-
μπεριφοράς και της αυτορρύθμισης. Η ΔΕΠ-Υ σχετίζεται άμεσα με δια-
ταραχές στην εσωτερική και εξωτερική αυτορρύθμιση, στο ρυθμό, την 
ακουστική και οπτική αντίληψη, τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη 
μνήμη, την αντιληπτική εγρήγορση (Λιβανίου, 2004). Σύμφωνα με τη θε-
ωρία του Barkley (1997), η ανάπτυξη της αυτοσυγκράτησης είναι σημα-
ντική για την ομαλή απόδοση νευροψυχολογικών δεξιοτήτων, ανάμεσα 
στις οποίες ανήκει η αυτορρύθμιση του συναισθήματος, της παρακίνησης 
και της εγρήγορσης, που απαιτείται για την επίτευξη στόχων και η οποία 
εμφανίζει διαταραχές στα άτομα με ΔΕΠ-Υ. 

Η χαμηλή σχολική επίδοση και η ακαδημαϊκή αποτυχία, η χαμηλή αυ-
τοεκτίμηση και το άγχος, προβλήματα συμπεριφοράς και περιορισμένες 
ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές προοπτικές, δυσλειτουργία στις κοινωνι-
κές σχέσεις και απόρριψη είναι οι πιο συνήθεις εκδηλώσεις των δυσκολι-
ών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ (ΠΣΑΔΕΠΥ). 
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Η Παπαηλιού (2012) εστιάζει στη συννοσηρότητα της ΔΕΠ-Υ με τις 
γλωσσικές διαταραχές. Έτσι αναφέρει ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα 
σχετικών ερευνών, ένα στα δύο παιδιά με ΔΕΠ-Υ έχει προβλήματα στη 
γλωσσική ανάπτυξη, ενώ ένα στα πέντε καθυστερούν να μιλήσουν. Ειδι-
κά για το συντακτικό και τη μορφολογία, πάρα την έλλειψη ερευνών, έχει 
αποδειχθεί ότι τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη παρουσιάζουν υψηλότερες 
επιδόσεις από αυτές των παιδιών με ΔΕΠ-Υ, ενώ η κατανόηση περίπλο-
κων προτάσεων γίνεται με αργούς ρυθμούς από τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ 
(Παπαηλιού, 2012). Ενδιαφέρουσα είναι η αντίθεση στην παραγωγή λό-
γου τους, την οποία επισημαίνει η Παπαηλιού (2012), καθώς, μολονότι τα 
παιδιά με ΔΕΠ-Υ μιλούν ακατάπαυστα, όταν τους ζητηθεί η οργάνωση 
του λόγου τους για μια δραστηριότητα, όπως περιγραφή και αφήγηση ή 
απάντηση σε συγκεκριμένο ερώτημα, δυσκολεύονται. Η επιλογή κατάλ-
ληλων φράσεων αποτελεί μια επιπρόσθετη δυσκολία, ιδιαίτερα αν πρέπει 
να ληφθεί υπόψη η περίσταση και οι ακροατές ή αναγνώστες. 

2.  Η Δυσκολία των Μαθητών με ΕΜΔ και/ή ΔΕΠ-Υ 
στο Γραπτό Λόγο 

Εάν κάποιος λάβει υπόψη ότι ένας στους πέντε μαθητές γυμνασίου δια-
θέτουν την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων γραπτού λό-
γου (Santangelo, Harris και Graham, 2008), τότε μπορεί να αντιληφθεί 
το μέγεθος της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΕΜΔ και/ή 
ΔΕΠ-Υ στο γραπτό λόγο. Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από την ύπαρξη ΕΜΔ και/ή ΔΕΠ-Υ είναι η πε-
ριορισμένη γνώση γι’ αυτά που απαιτούνται για τη σύνθεση ενός καλού 
γραπτού, η χρήση αναποτελεσματικών προσεγγίσεων, η έλλειψη σχεδι-
ασμού εκ των προτέρων, η δυσκολία δημιουργίας περιεχομένου, η σπά-
νια ουσιαστική αναθεώρηση του γραπτού τους, η έλλειψη ευχέρειας στο 
γράψιμο, η ελάχιστη επιμονή και η μη ρεαλιστική αίσθηση αυτο-αποτελε-
σματικότητας (Santangelo, Harris και Graham, 2008). 

Παρά την έλλειψη στοιχείων για τη διερεύνηση των δεξιοτήτων γρα-
πτού λόγου των μαθητών με ΔΕΠ-Υ, το γενικό συμπέρασμα που προκύ-
πτει από τις υπάρχουσες μελέτες είναι πως οι μαθητές αυτοί δυσκολεύο-
νται στο γραπτό λόγο, όπως και σε πολλές άλλες ακαδημαϊκές δεξιότητες 
(Jacobson & Reid, 2009). Η De La Paz (2001) παρουσίασε δυο σχετικές 
έρευνες που έχουν αντιφατικά αποτελέσματα. Η πρώτη έρευνα των Resta 
and Eliot (1994) απέδειξε ότι τα γραπτά των μαθητών με ΔΕΠ-Υ ήταν μι-
κρότερα σε έκταση από αυτά των συμμαθητών τους με τυπική ανάπτυξη 
και εκείνων με ΔΕΠ , ενώ η δεύτερη έρευνα των Ross, Poidevant, and 
Miner (1995) κατέδειξε πως οι μαθητές με ΔΕΠ έγραφαν με την ίδια τα-
χύτητα, όπως οι συμμαθητές τους με τυπική ανάπτυξη. Εφόσον οι διαφο-
ρές στην ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου δεν επεξηγούνται ούτε 
αξιολογούνται επαρκώς, το μοναδικό συμπέρασμα που εξάγεται από τις 
δύο έρευνες είναι ότι ένα ποσοστό των μαθητών με ΔΕΠ ή ΔΕΠ-Υ βρί-
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σκεται σε κινδυνολογία για τη γλωσσική ανεπάρκεια και συγκεκριμένα 
για το γραπτό λόγο. 

Οι De La Paz και Graham (2002) συγκεκριμενοποίησαν την διδασκα-
λία του γραπτού λόγου σε μαθητές γυμνασίου με τυπική ανάπτυξη, εστι-
άζοντας στην άμεση διδασκαλία στρατηγικών, δεξιοτήτων και γνώσης, 
που αφορούν στην παραγωγή γραπτού λόγου, γεγονός που δοκιμάστη-
κε και στους μαθητές με ΔΕΠ-Υ. Η De La Paz (2001) χρησιμοποίησε την 
προσέγγιση της ανάπτυξης στρατηγικών αυτορρύθμισης σε μαθητές που 
φοιτούσαν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε περιβάλλον συμπερίλη-
ψης και είχαν μαθησιακά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης και της 
ΔΕΠ-Υ. Οι μαθητές κατάφεραν να μάθουν να σχεδιάζουν και να γράφουν 
επεξηγηματικές εκθέσεις, ενώ παράλληλα παρουσίασαν μια γενικότερη 
βελτίωση στο γραπτό τους λόγο, η οποία παρέμεινε ακόμη και ένα μήνα 
μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

Την ίδια προσέγγιση χρησιμοποίησαν και οι Santangelo, Harris και 
Graham (2008), οι οποίοι τόνισαν την αποτελεσματικότητα αυτού του 
μοντέλου για τη διδασκαλία γραπτού λόγου σε μαθητές της πρωτοβάθ-
μιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην παρουσίαση του μοντέ-
λου, παρουσίασαν αναλυτικά τα έξι στάδια που οδηγούν στην εφαρμογή 
στρατηγικών από τους μαθητές, αν και η σειρά τους μπορεί να αλλάξει 
ή να επαναληφθεί, ανάλογα με τις ανάγκες των εκάστοτε μαθητών. Στην 
αρχή απαιτείται γνώση των δυνατοτήτων και αδυναμιών των μαθητών κι 
έπειτα η συζήτηση σχετικά με τη στρατηγική που διδάσκεται. Η μοντε-
λοποίηση και απομνημόνευση ακολουθούν, και τέλος η σταδιακή χρήση 
που καταλήγει στην αυτοδύναμη χρήση της στρατηγικής σε διαφορετι-
κά περιβάλλοντα και ποικίλες συνθήκες. Η γενίκευση και διατήρηση της 
στρατηγικής αποτελούν το τελικό στάδιο. 

Η αποτελεσματικότητα του μοντέλου αυτού ενισχύεται από τη μετά-
δοση ενθουσιασμού, την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία, την εξατο-
μικευμένη διδασκαλία, την εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές δρα-
στηριότητες, το υποστηρικτικό περιβάλλον, την εποικοδομητική ανα-
τροφοδότηση και την καθιέρωση μιας καθημερινής σχολικής ρουτίνας 
(Santangelo, Harris & Graham, 2008). 

Σύμφωνα με τους Jacobson και Reid (2009), οι οποίοι χρησιμοποί-
ησαν το ίδιο μοντέλο για τη διδασκαλία στρατηγικών αυτορρύθμισης 
σε μαθητές γυμνασίου με ΔΕΠ-Υ, η βελτίωση του γραπτού λόγου είναι 
εφικτή. Με τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών, οι μαθητές κατάφεραν 
να παρουσιάζουν πιο ολοκληρωμένα και ποιοτικά γραπτά, ενώ ο χρόνος 
σχεδιασμού και παραγωγής αυξήθηκε, όπως και οι μεταβατικές και συν-
δετικές φράσεις και λέξεις. 

Στην έρευνα των Re, Pedron και Cornoldi (2007) οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ, 
ανεξαρτήτως ηλικίας είχαν χαμηλότερη απόδοση στην παραγωγή γραπτού 
λόγου σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου. Η σχέση του περιεχομένου με 
το θέμα, η σύνταξη, η γραμματική και το λεξιλόγιο ήταν οι τομείς στους 
οποίους εμφάνισαν τα περισσότερα λάθη, ενώ τα κείμενα τους ήταν μι-
κρής έκτασης. Η έρευνα αποδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
μαθητές με ΔΕΠ-Υ στο γραπτό λόγο, στην ορθογραφία και στην έκφραση. 
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Συνοψίζοντας, τα προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με τον γραπτό 
λόγο αφορούν στο σχεδιασμό, την παραγωγή, αλλά και τον έλεγχο των 
σταδίων της συγγραφικής διαδικασίας (Παντελιάδου, Πατσιοδήμου, & 
Μπότσας, 2004). Τα γραπτά που λαμβάνουν οι καθηγητές έχουν άσχημη 
εικόνα και τα κείμενα είναι μικρής έκτασης, ενώ υπάρχουν πολλά ορθο-
γραφικά λάθη και απουσία σημείων στίξης. Η σύνδεση των προτάσεων 
είναι κυρίως παρατακτική , ενώ απουσιάζουν ο πρόλογος και ο επίλογος.

3. Αυτορρυθμιστική Μάθηση 
Η αυτορρυθμιστική μάθηση (ΑΜ) προέκυψε ως αποτέλεσμα ενοποίησης 
ερευνών και θεωριών από τρεις σχολές που αφορούν στη νόηση και, 
ειδικότερα, τα μαθησιακά στυλ, τη μεταγνώση και τα στυλ ρύθμισης και 
τις θεωρίες του εαυτού (Boekaerts, 1999). Οι Boekaerts και Corno (2005) 
συμπληρώνουν πως αποτελεί αντικείμενο έρευνας σε διάφορους τομείς 
της ψυχολογίας, όπως η γνώση, η επίλυση προβλημάτων, η νοητική αλλα-
γή, η παρακίνηση και η θέληση. Η αυτορρύθμιση αφορά γνώσεις, δεξιό-
τητες και συμπεριφορές που μπορούν να μεταφερθούν από το γνωστικό 
πεδίο και τις μαθησιακές συνθήκες όπου αποκτήθηκαν σε κάποιο άλλο 
πεδίο ή σε εργασιακά περιβάλλοντα (Boekaerts & Corno, 2005; Paris & 
Paris, 2001, Paris & Winograd, 2003). 

Η αυτορρύθμιση της νόησης και της μάθησης αφορά στη γνώση για 
τη νόηση, τη χρήση στρατηγικών και την παρακίνηση (Paris & Winograd, 
2003). Η ΑΜ εστιάζει στην αυτονομία και τον έλεγχο του ατόμου, το 
οποίο παρακολουθεί, κατευθύνει και ρυθμίζει τις πράξεις του σε σχέση 
με στόχους που αφορούν στην πληροφόρηση, τη γνώση κι εξειδίκευση 
και την αυτοβελτίωση (Paris & Paris, 2001). Οι Paris και Winograd (2003) 
συνοψίζουν τα χαρακτηριστικά της ΑΜ εστιάζοντας σε τρεις σημαντικούς 
παράγοντες και εξηγούν ότι η συνειδητή σκέψη, η χρήση στρατηγικών και 
η συνεχής παρακίνηση είναι αναπόσπαστα μέρη της ΑΜ. 

Παρά την ποικιλία ορισμών, τρεις παράγοντες της αυτορρυθμιστικής 
μάθησης επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις. Οι μεταγνωστικές στρα-
τηγικές που αποκτούν και αναπτύσσουν οι μαθητές, η διαχείριση και ο 
έλεγχος της προσπάθειάς τους στην τάξη και οι γνωστικές στρατηγικές 
που χρειάζονται για τη μάθηση, απομνημόνευση και κατανόηση του μα-
θησιακού υλικού (Pintrich & DeGroot, 1990). Ο Pintrich (2000) κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι κάθε μοντέλο αυτορρύθμισης που σχετίζεται με την 
εκπαίδευση εστιάζει σε ελαφρώς διαφορετικές όψεις της αυτορρύθμι-
σης, όπως η βούληση, η γνωστική πλευρά, ή η κοινωνικοπολιτιστική της 
διάσταση (Boekaerts & Corno, 2005). Όλα όμως τα μοντέλα αποδέχονται 
τη σημασία της διαχείρισης της μαθησιακής διαδικασίας από τους ίδιους 
τους μαθητές. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές ενεργά και εποικοδομητικά 
εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής νοημάτων και προσαρμόζουν τις 
σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πράξεις τους, έτσι ώστε να χειρίζονται 
τα κίνητρά τους και τη μάθηση. Επίσης, είναι γενικά αποδεκτό ότι οι μαθη-
τές έχουν την ικανότητα να ρυθμίζουν τη μάθησή τους και να θέτουν στό-
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χους ενώ υπάρχουν βιολογικοί, αναπτυξιακοί, περιβαλλοντικοί και ατομι-
κοί παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αναστέλλουν τις προσπάθειές 
τους για αυτορρύθμιση (Pintrich, 2000). 

Δύο είναι οι αντιλήψεις για την αυτορρύθμιση που κυριαρχούν στους 
επιστημονικούς και ερευνητικούς χώρους. Η μία προσδιορίζει την αυτορ-
ρύθμιση ως μια γενική προδιάθεση των μαθητών που φέρνουν στο μάθη-
μα, ενώ σύμφωνα με την άλλη, η αυτορρύθμιση είναι μια εσωτερική ιδιό-
τητα του ατόμου και ενυπάρχει σε ικανότητες που αναπτύσσονται μέσω 
εμπειριών (Boekaerts & Corno, 2005). Κατά τους Boekaerts και Corno 
(2005), από εκπαιδευτικής απόψεως, η αυτορρύθμιση αφορά σε διαδι-
κασίες λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης υλι-
κού. Επισημαίνουν μια νέα τάση στην εκπαιδευτική έρευνα που διερευ-
νά τη θέσπιση κοινωνικό-συναισθηματικών στόχων σε συνδυασμό με τη 
θέσπιση ακαδημαϊκών στόχων. Έτσι προτείνεται να λαμβάνονται υπόψη 
οι αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν και εξελίσσονται μέσα στην τάξη, οι 
οποίες διαμορφώνουν και αναπτύσσουν την αυτορρύθμιση. Επομένως, οι 
νέες τεχνικές αξιολόγησης αφορούν στην ανάπτυξη της ικανότητας για 
αυτορρύθμιση σε δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Η νέα αυτή τάση 
προσδίδει στην ΑΜ μια δυναμική διάσταση που μεταβάλλεται και εξελίσ-
σεται στα περιβάλλοντα μάθησης. 

Αντίθετα με τις μετρήσεις για την αξιολόγηση της νοητικής ικανότητας 
ή της σχολικής επίδοσης, η ΑΜ περιλαμβάνει τις οδηγίες και πεποιθήσεις 
που επιτρέπουν στον κάθε μαθητή να μετατρέπει τις νοητικές του ικανό-
τητες σε ικανότητες που στοχεύουν στη σχολική επίδοση, όπως για πα-
ράδειγμα να μετατρέπουν την έφεση στο λόγο σε ικανότητα για γραφή 
(Zimmerman, 2008). Επομένως η ΑΜ αφορά στις δυναμικές διαδικασίες 
που οι μαθητές χρησιμοποιούν για να αποκτήσουν ακαδημαϊκές ικανότη-
τες, όπως είναι η θέσπιση στόχων, η επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων 
στρατηγικών και η αυτοαξιολόγηση (Zimmerman, 2002). Η πρωτοβουλία, 
η επιμονή και η ικανότητα προσαρμογής είναι αποτέλεσμα της παρακί-
νησης και των μεταγνωστικών στρατηγικών, που με τη σειρά τους συνει-
σφέρουν στην ακαδημαϊκή επιτυχία (Zimmerman & Schunk, 2007, όπως 
αναφέρει ο Zimmerman, 2008).

Οι Paris & Winograd (2003) προτείνουν οι δάσκαλοι να αποτελούν 
παράδειγμα και να εμφυσούν τις αρχές της αυτορρυθμιστικής μάθησης 
στους μαθητές τους. Οι ίδιοι καθοδηγούν τους καθηγητές και τους μα-
θητές στην εφαρμογή των αρχών της ΑΜ προτείνοντας πρακτικά παρα-
δείγματα για καθεμία από αυτές. Επίσης προτείνουν οι ερευνητές και οι 
φορείς που διαμορφώνουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές να φροντίσουν 
για την εφαρμογή των αρχών της ΑΜ στα μαθησιακά περιβάλλοντα. 

Έχει επίσης αποδειχθεί ότι οι παράγοντες παρακίνησης σχετίζονται 
άμεσα με την ΑΜ. Αυτοί οι παράγοντες που δημιουργούν και επηρεά-
ζουν τη δημιουργία κινήτρων είναι η αυτοεπάρκεια, ο προσανατολισμός 
σε στόχους, η αυτονομία, η αξία του έργου και το άγχος (Μιχαηλίδου 
& Κωνσταντίνου, 2010). Η ΑΜ αφορά γενικούς μηχανισμούς μάθησης 
που λειτουργούν για τη βελτίωση της αυτορρύθμισης. Αυτό πραγματο-
ποιείται με τις γνωστικές στρατηγικές μάθησης, τις αυτορρυθμιστικές ή 
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μεταγνωστικές στρατηγικές και τις στρατηγικές διαχείρισης πηγών που 
αφορούν τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Κατά τον Pintrich (2000), η 
πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει στρατηγικές πρακτικής εξάσκησης, συ-
νεργασίας, οργάνωσης και κριτικής σκέψης, στη δεύτερη κατηγορία ανή-
κουν οι στρατηγικές προγραμματισμού, ελέγχου και ρύθμισης, ενώ στην 
τελευταία περιλαμβάνονται οι στρατηγικές διαχείρισης του χρόνου και 
του μαθησιακού περιβάλλοντος, της διαχείρισης της προσπάθειας, της 
μάθησης από το περιβάλλον και της αναζήτησης βοήθειας. 

Η χρήση ποιοτικών δεδομένων οδήγησε την Perry (1998) να αξιολο-
γήσει τους εκπαιδευτικούς που δίδασκαν γραπτή έκφραση και που συμ-
μετείχαν στην έρευνά της έχοντας ως βάση πέντε κριτήρια. Αυτά περι-
λάμβαναν την δυνατότητα επιλογής του θέματος της έκθεσης, τη δυνα-
τότητα να προσδιορίζουν οι ίδιοι οι μαθητές το βαθμό δυσκολίας, τη δυ-
νατότητα αυτοαξιολόγησης και τη δυνατότητα επιδίωξης βοήθειας από 
συμμαθητές και δασκάλους. Οι μαθητές από τις τάξεις των καθηγητών 
που αξιολογηθήκαν και βρέθηκαν σε υψηλό σημείο της κλίμακας αναφο-
ρικά με την προώθηση της αυτορρύθμισης απάντησαν σε ερωτηματολό-
γιο που αξιολογούσε τις αντιλήψεις τους για τον ατομικό έλεγχο και την 
υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό. Η πολυμεθοδική προσέγγιση που χρη-
σιμοποιήθηκε απέδειξε πως οι μαθητές που βρίσκονταν σε τάξεις όπου 
προωθούνταν η ΑΜ εμπλέκονταν περισσότερο στη διαδικασία γραπτής 
έκφρασης και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της βελτίωσης του γρα-
πτού τους λόγου ήταν πιο εποικοδομητική και αποτελεσματική, ενώ επιδί-
ωκαν βοήθεια από τον καθηγητή και τους συμμαθητές τους με μεγαλύτε-
ρη συχνότητα. Παρόλα αυτά δεν υπήρχαν διαφορές στις μετρήσεις που 
αφορούσαν την παρακίνηση και συμπεριλάμβαναν τις πεποιθήσεις, αξίες 
και προσδοκίες των μαθητών σε σχέση με το γραπτό λόγο, γεγονός που, 
όμως, αποδόθηκε στην αναποτελεσματικότητα των εργαλείων μέτρησης. 

Είναι ξεκάθαρο ότι στη βιβλιογραφία υπάρχει ισχυρός συσχετισμός 
της ακαδημαϊκής απόδοσης και σχολικής επίδοσης με την ποιότητα και 
ποσότητα της χρήσης των διαδικασιών αυτορρύθμισης από τους μαθητές 
(Zimmerman, 2002). Επίσης είναι πλέον αποδεκτό ότι είναι διδάξιμες και 
οδηγούν στην αύξηση της παρακίνησης και την βελτίωση της απόδοσης 
των μαθητών. Κάποιες από αυτές είναι εμφανείς, όπως η αξιολόγηση της 
δουλειάς από τους ίδιους τους μαθητές ή η ετοιμότητά τους στην τάξη, 
οπότε είναι ευκολότερο οι εκπαιδευτικοί να ανιχνεύουν στοιχεία της ΑΜ. 
Οι αντιλήψεις των μαθητών για τη επάρκειά τους για ΑΜ επηρεάζουν την 
αυτοεπάρκεια τους για ακαδημαϊκή επιτυχία, η οποία επιδρά και αποτελεί 
προγνωστικό δείκτη για τη θέσπιση ακαδημαϊκών στόχων άλλα και την 
τελική σχολική τους επίδοση (Zimmerman, Bandura και Martinez-Pons, 
1992).

Ο Zimmerman (1990α, 1990β) παρατηρεί ότι οι μαθητές σε περιβάλ-
λοντα ΑΜ χαρακτηρίζονται από αυτοπεποίθηση, εργατικότητα και δημι-
ουργικότητα. Γνωρίζουν εάν και πότε κατέχουν μία γνώση ή μία ικανό-
τητα και αναζητούν επιπλέον πληροφόρηση, ενώ βρίσκουν τρόπους να 
επιτυγχάνουν τους στόχους τους ακόμη κι όταν υπάρχουν δυσκολίες κι 
εμπόδια, όπως μη επαρκείς εκπαιδευτικοί, μη υποστηρικτικές συνθήκες ή 
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δυσνόητο υλικό. Θεωρούν ότι η μάθηση είναι μια συστηματική και ελέγ-
ξιμη διαδικασία, για την οποία είναι και οι ίδιοι υπεύθυνοι. Πάρα τις δια-
φορετικές προσεγγίσεις των στοχαστών και των ερευνητών, υπάρχει μία 
κοινή θεώρηση αυτών των μαθητών ως ενεργοί συμμέτοχοι της μάθησής 
τους, που επηρεάζεται από τη μεταγνώση, την παρακίνηση και τη συμπε-
ριφορά τους. Αναφορικά με τις μεταγνωστικές διαδικασίες, οι μαθητές 
αυτοί σχεδιάζουν, οργανώνουν, παρακολουθούν και αξιολογούν τα βήμα-
τα τους. Σε σχέση με την παρακίνηση οι μαθητές αυτοί φαίνονται ότι δι-
αθέτουν αυτό-αποτελεσματικότητα και εσωτερικά κίνητρα, προσπαθούν 
και επιμένουν. Τέλος, όσον αφορά στη συμπεριφορά, επιλέγουν, δομούν 
και δημιουργούν περιβάλλοντα που βελτιστοποιούν την μάθηση, αναζη-
τώντας πληροφορίες και συμβουλές. 

Ο Winne (1995) επισημαίνει την αποτελεσματικότητα των μαθητών που 
διψούν για μάθηση και διαμορφώνουν οι ίδιοι τα γνωστικά εργαλεία και 
τα κίνητρά τους για να είναι αποδοτική η μάθησή τους. Συμπληρώνει την 
περιγραφή αυτών των μαθητών με τα λόγια των Paris και Byrnes (1989), 
που θεωρούν ότι αυτοί οι μαθητές αναζητούν προκλήσεις και ξεπερνούν 
τα εμπόδια άλλοτε με επιμονή και άλλοτε με εφευρετικούς τρόπους επί-
λυσης προβλημάτων, θέτουν ρεαλιστικούς στόχους και χρησιμοποιούν 
διαφορετικές πηγές, ενώ επιδεικνύουν αυτοπεποίθηση και συνδυασμό 
θετικών προσδοκιών, κινήτρων και ποικίλων στρατηγικών. 

Ο Zimmerman (2002) αναδεικνύει την κοινωνική διάσταση της ΑΜ, 
καθώς η θέσπιση στόχων, η χρήση στρατηγικών και η αυτοαξιολόγηση 
μπορούν να διδαχτούν από γονείς, εκπαιδευτικούς, προπονητές ή συμμα-
θητές, οι οποίοι μπορεί να αποτελούν πρότυπο. Πάρα το πρώτο συστατικό 
της λέξης, η αυτορρύθμιση αποτελεί για κάποιους αποτέλεσμα διαδικασι-
ών κοινωνικοποίησης. Έτσι ο ίδιος προτείνει ένα τριαδικό κοινωνικό γνω-
στικό μοντέλο ΑΜ που ενοποιεί τους παράγοντες της ΑΜ (Zimmerman, 
1990β). Οι παράγοντες αυτοί είναι προσωπικοί, συμπεριφορικοί και περι-
βαλλοντικοί και επηρεάζουν τους μαθητές στη μάθηση τους, καθώς φαί-
νεται πως έχουν αυξημένη αυτο-αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη εσω-
τερική παρακίνηση και υψηλότερες σχολικές επιδόσεις. 

Οι Zimmerman και Martinez-Pons (1990) εντόπισαν διαφορές στην 
ΑΜ και συσχέτισαν το φύλο, το επίπεδο και το χάρισμα με την αυτο-απο-
τελεσματικότητα και τη χρήση στρατηγικών. Τα ευρήματά τους έδειξαν 
ότι η αντίληψη που έχουν για τις ικανότητές τους χειροτερεύει σταδια-
κά από τη στιγμή της ένταξης τους στο σχολικό περιβάλλον έως το λύ-
κειο, με δραματική ύφεση κατά το γυμνάσιο. Κι ενώ οι μετρήσεις για την 
ικανότητά τους δείχνουν ότι συγκρίνουν του συμμαθητές τους με τους 
εαυτούς τους, δε γίνεται το ίδιο με τις μετρήσεις για την αυτο-αποτελε-
σματικότητα, καθώς την αντιλαμβάνονται ανεξάρτητα από τις δεξιότητες 
των άλλων. Επιπλέον, τα χαρισματικά παιδιά παρουσίασαν διαφορές από 
τους μαθητές με τυπική ανάπτυξη, καθώς βελτιώθηκαν στο λόγο σε χα-
μηλότερο επίπεδο και συνεπώς σε νεαρότερη ηλικία. Ενώ, σύμφωνα με 
τη βιβλιογραφία, τα κορίτσια ξεπερνούν τις επιδόσεις των αγοριών στο 
γραπτό λόγο, η συγκεκριμένη έρευνα δεν έδειξε διαφορές, που, όμως, 
οφείλονται σε έλλειψη σχετικών δεδομένων. Παρόλα αυτά, τα κορίτσια 
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επέδειξαν συχνότερη χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών, εύρημα που 
εμφανίστηκε για τους χαρισματικούς μαθητές συνολικά, σε σύγκριση με 
τυπικούς μαθητές. Βρέθηκε, επίσης, ότι η χρήση των στρατηγικών μειώ-
νεται μετά το γυμνάσιο, όπως και η θέσπιση στόχων και ο σχεδιασμός, 
που όμως πιθανά να οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι μαθητές 
δεν εκδηλώνουν φανερά τη χρήση στρατηγικών. 

Ο Westwood (2007) επικεντρώνεται στις μεταγνωστικές στρατηγι-
κές που χρησιμοποιούν οι αποτελεσματικοί μαθητές, ενώ επισημαίνει 
την απουσία ικανότητας για ΑΜ που ενυπάρχει στους μαθητές με Ειδικές 
Μαθησιακές Δυσκολίες. Παραθέτοντας τους Lerner και Kline (2006) εί-
ναι βέβαιος ότι, εφόσον οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 
μάθουν μεταγνωστικές στρατηγικές, μπορούν να τις μεταβιβάσουν σε 
πολλές διαφορετικές συνθήκες. Εξηγεί ότι η αυτορρύθμιση και η αυτο-
διαχείριση είναι ικανότητες που συντελούν στην δημιουργία αυτόνομων 
μαθητών και, επομένως, είναι απαραίτητο να διδάσκονται σε μαθητές με 
νοητικά, συναισθηματικά και μαθησιακά προβλήματα σε συνθήκες συ-
μπερίληψης. 

Ο Westwood (2007) παρέχει στους αναγνώστες του ένα συνοπτικό 
ορισμό της αυτορρύθμισης που σχετίζεται με τη μάθηση και περιλαμβάνει 
τη ικανότητα του μαθητή να παρακολουθεί την προσέγγισή του σε κάθε 
δραστηριότητα ή εργασία και την ικανότητα τροποποίησης των νοητικών 
διαδικασιών και στρατηγικών κατά περίσταση (Eggen & Kauchak, 2004 
όπως αναφέρει ο Westwood, 2007). Προσδιορίζοντας τη μεταγνώση ως 
την ικανότητα παρακολούθησης και ελέγχου των γνωστικών διαδικασιών, 
όπως η προσοχή, η ανάκληση, ο έλεγχος για κατανόηση, η αυτοδιόρθωση 
και η εφαρμογή στρατηγικών, ο Westwood (2007) θεωρεί πως είναι πολύ 
σημαντική για την αυτορρύθμιση. Το ίδιο απαραίτητη θεωρεί και την αυ-
τοδιαχείριση που εξηγεί πως είναι η ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί 
ανεξάρτητα και αυτόνομα σε οποιοδήποτε μαθησιακό περιβάλλον, χωρίς 
την ανάγκη για συνεχή επιτήρηση και καθοδήγηση, όπως αναφέρει και ο 
Winne (1995). Η αυτοδιαχείριση αντανακλάται στη γνώση των μαθητών 
για το πώς να οργανώνουν το υλικό τους και πότε είναι ολοκληρωμένη 
η εργασία τους ή πότε χρειάζονται βοήθεια και από ποιον, πώς να διορ-
θώνουν τα λάθη και να διατηρούν αδιάσπαστη την προσοχή τους ή να 
προετοιμάζονται κατάλληλα για κάθε μάθημα. 

Οι Paris και Winograd (2003) παρέχουν οδηγίες για την προώθηση 
της αυτορρύθμισης και την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών αρχών 
της ΑΜ. Υποστηρίζουν ότι η αυτοαξιολόγηση οδηγεί σε βαθύτερη κατα-
νόηση και ότι η διαχείριση της σκέψης, της προσπάθειας και των συναι-
σθημάτων προωθεί ευέλικτες προσεγγίσεις στην επίλυση προβλημάτων. 
Τέλος, επισημαίνουν ότι η αυτορρύθμιση μπορεί να διδαχτεί μέσα από 
ποικίλους τρόπους και ότι η αυτορρύθμιση είναι συνυφασμένη με τις 
εμπειρίες και την ταυτότητα του κάθε ατόμου. 

Τα εργαλεία που αξιολογούν την αυτορρύθμιση αντικατοπτρίζουν αυτά 
που σκέπτονται, αισθάνονται και πράττουν οι μαθητές κατά την ενεργό 
εμπλοκή τους στη διαδικασία της μάθησης. Τα ερωτηματολόγια, η παρα-
τήρηση της συμπεριφοράς, τα ημερολόγια, η καταγραφή των στρατηγι-
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κών των μαθητών ενόσω εργάζονται και άλλες τεχνικές χρησιμοποιού-
νται από τους ερευνητές προκειμένου να αξιολογήσουν την ΑΜ. Τέλος οι 
δομημένες ή ημιδομημένες συνεντεύξεις αποτελούν ένα συχνό εργαλείο 
για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων για τις εμπειρίες των μαθητών και 
των εκπαιδευτικών (Boekaerts & Corno, 2005).

Το μοντέλο του Boekaerts για την αυτορρύθμιση που εστιάζει στην αλ-
ληλεπίδραση των μαθησιακών στόχων και των στόχων που αποσκοπούν 
στην ευημερία, δεν ευνοεί την αξιολόγηση της ΑΜ μέσω συγκεκριμένων 
και αποσπασματικών μετρήσεων. Αντιθέτως, προτείνεται ένας συνδυα-
σμός εργαλείων που να αξιολογεί την αυτορρύθμιση ως διαδικασία κι 
επομένως να είναι εφικτή η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παρεμ-
βάσεων με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας των μαθητών για αυτορ-
ρύθμιση (Boekaerts & Corno, 2005).

Τέλος, ο Zimmerman (2008) αναφέρεται στη δεύτερη γενιά έρευνας 
που εστιάζει στην ανάπτυξη μετρήσεων των διαδικασιών αυτορρύθμισης 
και της παρακίνησης, που αφορούν τη μάθηση σε αυθεντικά περιβάλλο-
ντα μέσω διαδικτύου. Έτσι παρουσιάζει τους τρόπους αξιολόγησης που 
προαναφέρθηκαν άλλα και νέες καινοτόμες μεθόδους που περιλαμβά-
νουν τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων. 
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Περίληψη 
Βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνη-
ση του φαινόμενου της επιθετικότητας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
Αναλυτικότερα, οι στόχοι επικεντρώνονται στην ανίχνευση των γνώσεων 
και των απόψεων, των συναισθημάτων και των πρακτικών που ακολου-
θούν οι ενήλικες που αποτελούν το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον των παι-
διών ηλικίας 3-6 ετών. Μέσα από την ποιοτική έρευνα και τη μέθοδο της 
ημιδομημένης συνέντευξης επιχειρήθηκε μια εμβάθυνση στο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γονείς καθώς και οι παιδαγωγοί παιδιών προσχολι-
κής ηλικίας στο ζήτημα της επιθετικότητας, όπως αυτή εκδηλώνεται από 
τα παιδιά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
έρευνας, η οποία διενεργήθηκε στη Μυτιλήνη 
το 2017-2018, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, αν 
και είχαν επαρκείς γνώσεις σχετικά με το εξετα-
ζόμενο θέμα, εντούτοις συνήθιζαν να δρουν με 
γνώμονα το συναίσθημα, δυσχεραίνοντας έτσι 
την αντιμετώπιση του προβλήματος σε πολλα-
πλά επίπεδα. 

Abstract 
The main purpose of this research study is to investigate the phenom-
enon of aggression among preschool children. More specifically, the ob-
jectives focus on detecting the knowledge and opinions, feelings and 
practices followed by adults that constitute the immediate social envi-
ronment of children aged 3-6 years. Through qualitative research and the 
method of semi-structured interview, an attempt was made to deepen 
the role played by parents as well as the educators of preschool children 
in the issue of aggression as it is manifested by children. According to 
the results of the research, which was conducted in Mytilene in 2017-
2018, parents and teachers, although they had sufficient knowledge on 
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the subject, nevertheless used to act based on 
emotion, thus making it difficult to deal with the 
problem at multiple levels.

1. Εισαγωγή 

1.1. Προσχολική Ηλικία 
Η προσχολική ή αλλιώς νηπιακή ηλικία χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλ-
λαγές σε όλους τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού (σωματική, γνωστι-
κή, γλωσσική, ψυχοκοινωνική, συναισθηματική, ηθική). «Η νηπιακή ηλικία 
εκτείνεται από το 3ο ως το 5ο ή 6ο έτος της ηλικίας. Αρχίζει με το τέλος 
της βρεφικής ηλικίας – όταν το παιδί παύει να είναι εντελώς εξαρτημένο 
και ανήμπορο, αλλά επιδιώκει και κατακτά μια αυξανομένη αυτονομία και 
αυτάρκεια –και τελειώνει με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο– όταν 
πλέον το παιδί είναι έτοιμο να επιδοθεί στη συστηματική εργασία και μά-
θηση». (Παρασκευόπουλος, χ.χ.: 11-12). Πολύ σημαντικό ρόλο στην ανα-
πτυξιακή πορεία του παιδιού και στη στάση που θα διαμορφώσει προς 
πρόσωπα και πράγματα διαδραματίζει η ψυχοκοινωνική και συναισθημα-
τική του ανάπτυξη, καθώς τα παιδιά κατά την προσχολική ηλικία δείχνουν 
να αυξάνουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τη συναισθηματική κατά-
σταση των άλλων καθώς και την ικανότητα να ελέγχουν τα δικά τους 
συναισθήματα αλλά και τον τρόπο που τα εκδηλώνουν. Η συναισθηματική 
ανάπτυξη συνδέεται στενά με την κοινωνική και τη γνωστική ανάπτυξη, 
αφού η νόηση και το συναίσθημα αποτελούν αλληλένδετες ψυχολογικές 
διεργασίες (Cole & Cole, 2001: 252-253). 

1.2. Ορισμός και Μορφές Επιθετικότητας 
Η επιθετικότητα είναι ένα ζήτημα που απασχόλησε τους ανθρώπους από 
τότε που άρχισαν να οργανώνονται σε κοινωνίες. Το θέμα έχει ερευνηθεί 
από πολλούς επιστήμονες και έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες ανάλο-
γες με την επιστήμη που κάθε φορά το εξέταζε. Ως αντιπροσωπευτικότε-
ρες θεωρίες αναφέρονται στη βιβλιογραφία αυτές της ανθρωπολογικής, 
βιολογικής, ψυχολογικής και κοινωνιολογικής προέλευσης. Η επιθετικό-
τητα αποτελεί ένα φαινόμενο δύσκολο να αποτυπωθεί πλήρως από έναν 
ορισμό, λόγω της πολυδιάστατης φύσης του, καθώς οι εκδηλώσεις βίας 
ποικίλουν ανάλογα με την αιτία που προκαλεί την πράξη και ανάλογα με 
τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται η επιθετική πρόσθεση. Σύμφωνα με 
τον Bandura, «επιθετικότητα είναι γενικά η συμπεριφορά που επιφέρει 
φυσικές βλάβες», αν και δεν χαρακτηρίζονται επιθετικές όλες οι πράξεις 
που έχουν ως αποτέλεσμα ζημία. Κύριο κριτήριο για το χαρακτηρισμό 
μιας συμπεριφοράς ως επιθετική, αναφέρει ο Bandura, είναι η υποκει-
μενική κρίση όσον αφορά την πρόθεση και την αιτία της πράξης. Όταν η 
πράξη κρίνεται ως κακόβουλη, έχει περισσότερες πιθανότητες να κριθεί 

Key words: 
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physical-verbal aggression
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και ως επιθετική (Bandura, 1978: 12). Κατά τους Cole & Cole «στο κεντρι-
κό νόημα της επιθετικότητας, βρίσκεται η ιδέα ενός προσώπου που δια-
πράττει μια πράξη η οποία πληγώνει κάποιον άλλο, αλλά δεν θεωρούνται 
επιθετικότητα όλοι οι τρόποι με τους οποίους ένα πρόσωπο μπορεί να 
πληγώσει το άλλο». Συμπληρώνουν τον ορισμό τους προσθέτοντας την 
αναφορά των Parke & Slaby, που υποστήριξαν ότι η πρόθεση να βλάψεις 
ή όχι κάποιον αποτελεί το κριτήριο για να θεωρηθεί επιθετική ή όχι μια 
συμπεριφορά (Cole & Cole, 2001: 227). Η επιθετική συμπεριφορά μπορεί 
να είναι είτε σωματική, όπως το δάγκωμα, το χτύπημα, η κλωτσιά ή το 
σπρώξιμο, είτε λεκτική, όπως το βρίσιμο ή η απειλή (Γουργιώτου, 2008). 
Η λεκτική επιθετικότητα, σύμφωνα με την Κούρτη, αφορά στην «πρόκλη-
ση ψυχικής οδύνης με τη βοήθεια του λόγου και αποτελεί την πιο δια-
δεδομένη μορφή με την οποία εκδηλώνεται η επιθετική συμπεριφορά». 
Κυριαρχεί η άποψη ότι η λεκτική είναι ηπιότερης μορφής επιθετικότητα 
από τη σωματική (Κούρτη στο Νέστορος επιμ., 1996: 68-70). Ο Βουϊδά-
σκης αναφέρεται στη φυσική και στην ψυχική επιθετικότητα. Ως «φυσική» 
ορίζει την επιθετικότητα που ασκείται με σκοπό την πρόκληση σωματικής 
βλάβης (είτε σε πρόσωπο είτε σε ζώο), ενώ ως «ψυχική» ορίζει την επι-
θετικότητα που εμφανίζεται με συμβολική ή μεσολαβητική μορφή. (Βου-
ϊδάσκης, 1987: 22-23). Μια άλλη συχνή μορφή επιθετικότητας που εμφα-
νίζεται στη βιβλιογραφία είναι η επιθετικότητα σχέσεων, που αφορά στο 
συναισθηματικό πόνο που μπορεί να προκαλέσει κάποιος σε ένα άτομο 
με συγκεκριμένες συμπεριφορές ή λεκτικά (π.χ. να το αποκλείσει από την 
ομάδα, ή να πει πράγματα που θα το πληγώσουν συναισθηματικά) (Cole 
& Cole, 2001:229). 

1.3. Η Επιθετικότητα στην Παιδική Ηλικία 
Η επιθετικότητα είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε πολύ μικρή ηλι-
κία και αποτελεί συχνό φαινόμενο στην καθημερινότητα των παιδιών. 
Θεωρείται φυσικός μηχανισμός αντίστασης για τα παιδιά όταν αυτά βρε-
θούν σε κατάσταση συναισθηματικής απόγνωσης. Τέτοια συναισθήματα 
απόγνωσης μπορεί να προκληθούν από διάφορους εξαναγκασμούς ή 
αυταρχική συμπεριφορά των γονιών ή των εκπαιδευτικών, απαγορεύσεις 
ή εμπόδια σε στόχους που έχουν θέσει τα παιδιά κ.λπ. Τα παιδιά σε τέ-
τοιες περιπτώσεις στρέφονται κατά των προσώπων που τους προκαλούν 
αυτά τα συναισθήματα και συνήθως εκδηλώνονται με άσκηση σωματικής 
βίας (χτυπήματα, κλωτσιές), με κρίσεις οργής ή παθητικότητα (άρνηση 
λήψης τροφής, ύπνου κ.λπ.). Επίσης, δεν αποκλείεται να εκδηλώσουν και 
καταστροφική συμπεριφορά προς αντικείμενα (Χασάπης, 1987: 218-219). 
Σύμφωνα με έρευνες, η συχνότητα και η ένταση της επιθετικής συμπε-
ριφοράς μειώνεται καθώς το παιδί μεγαλώνει. Η επιθετική συμπεριφορά 
κορυφώνεται στο 2ο έτος της ηλικίας, μειώνεται αισθητά στο 3ο και 4ο 
έτος, ενώ η φθίνουσα τάση συνεχίζεται και στα επόμενα χρόνια. Στα μι-
κρότερα παιδιά κυριαρχεί η επιθετικότητα με χρήση σωματικής βίας ώστε 
να προκληθεί πόνος και βλάβη (δαγκώματα, κτυπήματα, καταστροφή 
αντικειμένων), ενώ στα μεγαλύτερα παιδιά κυριαρχεί η λεκτική επιθετι-
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κότητα (ύβρεις, απειλές κ.α.). Τέλος, στα μικρότερα παιδιά η επιθετικότη-
τα έχει συνήθως συντελεστική μορφή και αφορά διεκδίκηση αθυρμάτων 
(παιχνίδια - αντικείμενα), ενώ, καθώς το παιδί μεγαλώνει, η συντελεστική 
επιθετικότητα μειώνεται και αυξάνεται η εχθρική αρχικά προς τους γονείς 
και στη συνέχεια προς τους συνομήλικους (Παρασκευόπουλος, χ.χ.:126-
127). Ως αιτία συγκρούσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας θεωρείται 
η αδυναμία τους να διαχωρίσουν το παροδικό από το μόνιμο, καθώς και η 
δυσκολία να κατανοήσουν την έννοια της ιδιοκτησίας. Το παιδί όταν χρη-
σιμοποιεί ένα παιχνίδι καθώς παίζει, επιτελεί μια συμβολική λειτουργία 
και οικειοποιείται το αντικείμενο, αφού από τη στιγμή που το χρησιμοποι-
εί πιστεύει ότι του ανήκει με αποτέλεσμα η απόπειρα κάποιου άλλου παι-
διού να παίξει με το παιχνίδι αυτό να δημιουργεί προστριβές (Γαλανάκη, 
2003: 56). Με την έναρξη της κοινωνικοποίησης τα παιδιά μαθαίνουν να 
ελέγχουν την επιθετικότητά τους και να την συγκρατούν (Χασάπης, 1987: 
218). 

1.4.  Κοινωνικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιθετικό-
τητα 

Καταλυτικό ρόλο στο θέμα της επιθετικότητας παίζουν οι πρωτογενείς 
ομάδες κοινωνικοποίησης του ατόμου. Βασικές πρωτογενείς ομάδες κοι-
νωνικοποίησης και κοινωνικο-πολιτιστικής διάπλασης του ατόμου είναι η 
οικογένεια και το σχολείο. Σύμφωνα με τη θεωρία της «κοινωνικής μάθη-
σης» του Bandura, η παρατήρηση επιθετικής συμπεριφοράς οδηγεί συ-
χνά στην αντιγραφή αυτής της συμπεριφοράς. Τα παιδιά που διδάχθηκαν 
από την οικογένεια και το σχολείο την επιθετικότητα και την αντικοινωνι-
κή συμπεριφορά είναι αυτά που θα αποτελέσουν τους αυριανούς πολίτες 
των οποίων η συμπεριφορά θα είναι ανάλογη της αγωγής που έλαβαν. 
Βασικό ρόλο παίζει το πρότυπο του παιδαγωγού, καθώς το παιδί οικειο-
ποιείται πολλά σημεία από τη συμπεριφορά που παρατηρεί στους παιδα-
γωγούς ταυτιζόμενο μαζί τους (Βουϊδάσκης, 1987: 125-128). Όσον αφορά 
την οικογένεια, επιθετικότητα φαίνεται να παρουσιάζουν τα παιδιά των 
οποίων οι γονείς χρησιμοποιούν αυστηρές ποινές με την πεποίθηση ότι 
αυτό θα μετριάσει ή θα καταστείλει την επιθετικότητα του παιδιού. Από 
την άλλη μεριά, επιθετικότητα παρουσιάζουν και τα παιδιά των οποίων οι 
γονείς δείχνουν μεγάλη ανοχή στην επιθετική συμπεριφορά του παιδιού 
(Παρασκευόπουλος, χ.χ.: 128- 129). Καθοριστικό ρόλο παίζει, επίσης, και 
ο τύπος των σχέσεων που θα υιοθετήσουν οι παιδαγωγοί. Σύμφωνα με 
έρευνα του Βαγενά, η επιθετικότητα των παιδιών μειώνεται όταν οι νη-
πιαγωγοί υιοθετούν δημοκρατικό τύπο σχέσεων διαπαιδαγώγησης των 
παιδιών, ενώ αυξάνεται και παίρνει μονιμότερο χαρακτήρα τείνοντας να 
γίνει χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του όταν οι νηπιαγωγοί ακο-
λουθούν αυταρχικό και αποξενωμένο τύπο διαπαιδαγώγησης (Βαγενάς, 
2014: 147-148). Οι τιμωρίες μπορεί να δώσουν προσωρινά τέλος σε μια 
επιθετική συμπεριφορά, όμως δε λύνουν το πρόβλημα, αντίθετα το διαι-
ωνίζουν, καθώς στερούν από το παιδί την αυτονομία και το ταπεινώνουν, 
με αποτέλεσμα την επιθυμία του για εκδίκηση. Κατά συνέπεια, ενισχύουν 
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την επιθετικότητα, τη σκληρότητα και τη βία και διδάσκουν στα παιδιά 
αυτό τον τρόπο επίλυσης των διαφορών τους (Rogge, 2008: 222). Η ση-
μασία της τιμωρίας και ειδικά της σωματικής στη διαμόρφωση επιθετικής 
συμπεριφοράς επισημαίνεται και από έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες, 
τα επιθετικά παιδιά προέρχονται από οικογένειες που χρησιμοποιούσαν 
περισσότερο τη σωματική τιμωρία (Βουϊδάσκης (1987: 97). Με τις σωμα-
τικές ποινές οι γονείς όχι μόνο δεν καταστέλλουν την επιθετικότητα του 
παιδιού, αλλά αντίθετα δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο επιθετικότητας, 
καθώς το παιδί αναπαράγει την επιθετικότητα του γονιού, που το τιμω-
ρεί όταν εκδηλώνει επιθετικότητα, με επιθετικότητα (Καψάλης, 2006: 
409). Βασικό ρόλο στη μείωση της επιθετικότητας επιτελεί η ανάπτυξη 
της προ-κοινωνικής συμπεριφοράς. Ως προ-κοινωνικές συμπεριφορές 
ορίζονται «οι ενέργειες που βοηθούν την ομάδα χωρίς άμεση ανταμοιβή 
για τον ευεργέτη (ενσυναίσθηση, το μοίρασμα, η βοήθεια, η συνεργα-
σία κ.τ.λ.». Οι προ-κοινωνικές συμπεριφορές, όπως και οι αντικοινωνικές, 
αναπτύσσονται μέσα σε ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό σύστημα. Τρόποι 
προώθησης της προ-κοινωνικής συμπεριφοράς που προτείνονται από 
αναπτυξιακούς ψυχολόγους αποτελούν η σαφής δημιουργία μοντέλου 
(οι ενήλικες συμπεριφέρονται με τον τρόπο που επιθυμούν να μιμηθεί 
το παιδί) και η παρακίνηση (οι ενήλικες εξηγούν και παρακινούν τα παι-
διά σε επιθυμητές συμπεριφορές) (Cole & Cole, 2001: 242-247). Ως μια 
από τις κυριότερες αιτίες κοινωνικής μάθησης και κατ’ επέκταση και της 
επιθετικότητας αναφέρονται τα ΜΜΕ και κυρίως η τηλεόραση. Το παιδί 
θεωρείται πιο ευάλωτο από έναν ενήλικα στα τηλεοπτικά μηνύματα, λόγω 
του ότι δε διαθέτει ισχυρές αντιστάσεις. Η προσωπικότητα του παιδιού, 
η ηλικία, τα κοινωνικά, πολιτισμικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά του 
επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εσωτερικεύει και αφομοιώνει τα τη-
λεοπτικά μηνύματα. Τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματά της εξαρτώνται 
από παράγοντες όπως η επιλογή προγράμματος, η συχνότητα, η διάρκεια, 
οι προτιμήσεις και οι συνθήκες παρακολούθησης (Βρύζας, (1997: 36-38). 

2. Μεθοδολογία 
Η εκδήλωση της επιθετικής συμπεριφοράς αποτελεί συνηθισμένο φαινό-
μενο στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν 
σε παιδιά από τον παιδικό σταθμό έως την εφηβεία, εκείνα που παρου-
σιάζουν επιθετική συμπεριφορά στην νηπιακή ηλικία διατρέχουν μεγαλύ-
τερο κίνδυνο από τα άλλα να διαπράξουν κάποτε βίαια εγκλήματα. Από 
το νηπιαγωγείο κιόλας μπορεί να εμφανιστεί η τάση προς το έγκλημα, 
ενώ μετρήσεις που έγιναν σε παιδιά νηπιαγωγείου στο Μόντρεαλ έδειξαν 
ότι τα πεντάχρονα με υψηλά ποσοστά επιθετικότητας παρουσίασαν πολύ 
περισσότερα δείγματα παραβατικότητας στην αρχή της εφηβείας τους 
(Goleman, 1998: 327-328). Η οπτική των παιδαγωγών προσχολικής ηλι-
κίας αλλά και των γονέων πάνω στο ζήτημα της επιθετικότητας παρου-
σιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γι’ αυτό και η παρούσα έρευνα σκοπό έχει 
τη διερεύνηση των απόψεων, των γνώσεων και των συναισθημάτων των 
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ενηλίκων σχετικά με την επιθετικότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας 
αλλά και των πρακτικών που υιοθετούνται για την αντιμετώπιση της. Για τη 
μελέτη του φαινόμενου της επιθετικότητας επιλέχθηκε ως πιο κατάλληλη 
η ποιοτική κοινωνική έρευνα, καθώς η περιγραφή της ανθρώπινης εμπει-
ρίας κρίθηκε απαραίτητη για τη διεξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων. 
Ως καταλληλότερη μέθοδος για την έρευνα επιλέχθηκε η συνέντευξη και 
συγκεκριμένα η ημιδομημένη. Κατά το σχεδιασμό της έρευνας ορίσθη-
καν οι άξονες που κρίθηκε αναγκαίο να διερευνηθούν για να επιτευχθεί 
ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας ως εξής: 

1ος Άξονας: Διερεύνηση των απόψεων και γνώσεων των γονέων και 
των παιδαγωγών παιδιών προσχολικής ηλικίας για το ζήτημα της επιθε-
τικότητας. 

2ος Άξονας: Διερεύνηση των συναισθημάτων των γονέων και των παι-
δαγωγών παιδιών προσχολικής ηλικίας για το ζήτημα της επιθετικότητας. 

3ος Άξονας: Διερεύνηση των πρακτικών των γονέων και των παιδαγω-
γών παιδιών προσχολικής ηλικίας για το ζήτημα της επιθετικότητας. 

Με βάση τα παραπάνω κρίθηκε αναγκαίο οι συνεντεύξεις να πραγμα-
τοποιηθούν με δύο διαφορετικούς οδηγούς. Ο πρώτος απευθύνεται σε 
γονείς, καθώς η οικογένεια αποτελεί τον πρώτο φορέα κοινωνικοποίησης 
του παιδιού, και ο δεύτερος σε παιδαγωγούς που εργάζονται σε φορείς 
που προσφέρουν προσχολική αγωγή (παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία), 
καθώς αυτοί αποτελούν τον επόμενο φορέα κοινωνικοποίησης. Συμμε-
τείχαν 12 άτομα εκ των οποίων 6 γονείς (3 μητέρες και 3 πατέρες παιδιών 
προσχολικής ηλικίας) και 6 παιδαγωγοί (3 νηπιαγωγοί που εργάζονταν σε 
δημόσια νηπιαγωγεία και 3 παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας που εργά-
ζονταν σε παιδικούς σταθμούς). Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαίνεται 
από 33 έως 52 ετών για τους γονείς και 42 έως 53 ετών για τις παιδαγω-
γούς. Όσον αφορά την επαγγελματική εμπειρία των παιδαγωγών, αυτή 
κυμαίνεται από 15 έως 31 χρόνια. Όλοι οι συμμετέχοντες ζουν και εργά-
ζονται στη Μυτιλήνη. 

3. Ανάλυση Συνεντεύξεων – Συμπεράσματα 
Κατά την ανάλυση των συνεντεύξεων επιχειρήθηκε να ελεγχθούν οι πα-
ρακάτω ερευνητικές υποθέσεις: 

1η Ερευνητική Ύπόθεση: Η θεωρητική προκατάληψη και ο στιγματισμός 
ενός παιδιού με την ετικέτα του επιθετικού επηρεάζει την αντιμετώπισή 
του από τους ενήλικες. Η παραπάνω υπόθεση επαληθεύτηκε καθώς η συ-
χνότητα εκδήλωσης της επιθετικής συμπεριφοράς αποτελεί το πρώτο κρι-
τήριο που λαμβάνουν υπόψη τους οι παιδαγωγοί, ώστε να χειριστούν μια 
επιθετική συμπεριφορά. Ο χαρακτηρισμός ενός παιδιού ως «επιθετικό» 
και ο βαθμός ανεκτικότητας έχουν άμεση συνάρτηση με τη συχνότητα 
που επαναλαμβάνεται η επιθετική συμπεριφορά. Η εκδήλωση επιθετικής 
συμπεριφοράς των παιδιών προκαλεί θυμό στους ενήλικες, που αρχικά 
προσπαθούν να χειριστούν με ψυχραιμία το φαινόμενο, αλλά, όταν αυτό 
επαναλαμβάνεται, το αντιμετωπίζουν με αυστηρότητα επιχειρώντας να 
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το αποτρέψουν: - « Έχει βεβαρημένο παρελθόν αυτός που το κάνει συνέ-
χεια…… (παιδαγωγός Γ΄, 43 ετών, βρεφονηπιοκόμος σε παιδικό σταθμό 
με 20 χρόνια προϋπηρεσίας). - «Είναι ανάλογα και το πιο παιδάκι την κά-
νει. Αν την κάνει ένα παιδί που την κάνει όλη μέρα, κάθε μέρα, δεν (.) τα 
όριά σου είναι (2), δηλαδή (2), τέλος πάντων βγαίνεις εκτός ορίων. Εκτός 
ορίων …. εντός εισαγωγικών» (παιδαγωγός Δ΄, 48 ετών, νηπιαγωγός με 
15 έτη προϋπηρεσίας σε νηπιαγωγείο).

2η Ερευνητική Ύπόθεση: Η αντιμετώπιση της επιθετικότητας με θυμό 
και τιμωρητική διάθεση έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της επιθετικότητας, 
γεγονός που οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο επιθετικότητας και από τις δύο 
πλευρές. Η ερευνητική υπόθεση επαληθεύτηκε. Όπως δηλώθηκε στις συ-
νεντεύξεις, η εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών προκαλεί 
θυμό στους ενήλικες, που προσπαθούν να χειριστούν με ψυχραιμία το 
φαινόμενο, αλλά, όταν επαναλαμβάνεται, το αντιμετωπίζουν με αυστη-
ρότητα: - «… αυτοί που δε συμμορφώνονται μπορεί να το ξανακάνουν. Ε, 
εκεί θα είμαι πιο αυστηρή ακόμα… Εκεί εντάξει, θα είμαι πολύ αυστηρή… 
Εκεί θυμώνω πολύ! (παιδαγωγός Α΄, 43 ετών - βρεφονηπιοκόμος σε παι-
δικό σταθμό με 18 έτη προϋπηρεσίας). Αν και οι γονείς και οι παιδαγωγοί, 
κατανοούν ότι η λεκτική και η σωματική τιμωρία αποτελεί λανθασμένη 
επιλογή αντιμετώπισης της επιθετικότητας, συχνά προβαίνουν σε αυτές 
(σπάνια σε σωματική , συχνά σε λεκτική οι γονείς, ποτέ σε σωματική, συ-
χνά σε λεκτική οι παιδαγωγοί), καθώς δεν μπορούν πάντα να ελέγξουν το 
δικό τους θυμό. Η αντιμετώπιση της επιθετικότητας με θυμό και τιμωρη-
τική διάθεση είτε λεκτικά είτε σωματικά αυξάνει, κατά γενική διαπίστωση 
των ενηλίκων, την επιθετικότητα των παιδιών, τα οποία συνήθως αντεπι-
τίθενται με τον ίδιο τρόπο είτε τη συγκεκριμένη στιγμή είτε υιοθετώντας 
αντίστοιχες συμπεριφορές στο μέλλον: «… Να μιλήσω πρέπει. Το να φω-
νάξω πάλι δε βγάζω άκρη, γιατί φωνάζω, φωνάζω, φωνάζω, φωνάζουν κι 
αυτά, και μαθαίνουν να φωνάζουν στο οτιδήποτε μετά θέλουν. Και τσιρί-
ζουν και δε βγάζεις άκρη» (μητέρα Α΄, στρατιωτικός, 34 ετών, δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση, 2 παιδιά: αγόρι 3 ετών , κορίτσι 5 ετών). – « Σωματι-
κής δε συμφωνώ, εγώ τουλάχιστον δεν το έχω κάνει… Και λεκτικής πάλι 
δεν είναι σωστό … Να, γιατί πιστεύω ότι άμα φωνάξεις, θα φωνάξει και 
το παιδί.» (μητέρα Β΄, έμπορος, 33 ετών, τεχνολογική εκπαίδευση, παιδί 
4 ετών - αγόρι). 

3η Ερευνητική Ύπόθεση: Η αγωνία των γονιών στο ενδεχόμενο να πέ-
σει το παιδί τους θύμα επιθετικότητας είναι τόσο μεγάλη, που, εάν έπρεπε 
να επιλέξουν για τα παιδιά τους το ρόλο θύτη έναντι αυτού του θύματος, 
θα επέλεγαν αυτόν του θύτη από φόβο να μην πέσει το παιδί τους θύμα 
εκφοβισμού. Η ερευνητική υπόθεση επαληθεύτηκε. Οι γονείς εκφράζουν 
το άγχος τους και την αγωνία τους μπροστά στο ενδεχόμενο το παιδί 
τους να πέσει θύμα επιθετικής συμπεριφορά, είτε σωματικής είτε λεκτι-
κής, ενώ αυτό που τους φοβίζει περισσότερο είναι να μην αισθανθούν τα 
παιδιά τους μειονεκτικά, να μην πληγωθούν και αποκτήσουν ψυχολογικά 
προβλήματα στο μέλλον: - «Ε, σίγουρα η σκέψη και μόνο αυτού του πράγ-
ματος και για τα δυο μου τα παιδιά, όπως και για όλους τους ανθρώπους 
σίγουρα, ε μου είναι φρικτή (για το ενδεχόμενο να πέσει θύμα επιθετικής 
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συμπεριφοράς)… Ε μάλλον θα διαλέξω το δεύτερο… Να είναι θύτης... Σο-
λομώντα θέλει εδώ πέρα!» (πατέρας Γ, 38 ετών, δάσκαλος, ανώτατη εκ-
παίδευση, 2 παιδιά προσχολικής ηλικίας - αγόρι 6 ετών, κορίτσι 4 ετών). 
– «Λέω θα πηγαίνεις να το λες στη δασκάλα. Δεν θα αφήνεις να σε χτυ-
πάνε. Αλλά δε θα χτυπάς εσύ. Πρώτα θα το λες στη δασκάλα. Ε εντάξει, 
άμα η δασκάλα δεν αντιδρά (.) δώσε και εσύ μια. Τι να κάνει… Ε τι θα 
κάνω, θα πω στο μωρό «κάτσε εκεί να τις τρως»; Δε γίνεται!» (μητέρα 
Α΄, στρατιωτικός, 34 ετών, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 2 παιδιά: αγόρι 3 
ετών, κορίτσι 5 ετών). 

4η Ερευνητική Ύπόθεση: Η ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ γονέ-
ων και παιδαγωγών στο ζήτημα της επιθετικότητας αποτελεί σπουδαίο 
παράγοντα στην εξέλιξη της πορείας του φαινόμενου και μπορεί ή να 
οδηγήσει σε δημιουργική επίλυση προς όφελος του παιδιού ή να αποτε-
λέσει αιτία αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών (είτε το παιδί είναι 
θύτης είτε θύμα). Η ερευνητική υπόθεση επαληθεύτηκε και αποδείχτηκε 
ότι συνήθως οι γονείς των παιδιών που είναι θύτες, δεν αποδέχονται ότι 
το παιδί τους παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά καθώς αισθάνονται ότι 
κατηγορούνται οι ίδιοι για αυτό, ενώ στις περιπτώσεις που το παιδί τους 
είναι θύμα δυσανασχετούν. Σε κάθε περίπτωση γίνεται αιτία αντιπαράθε-
σης μεταξύ γονιών και παιδαγωγών. Το πρόβλημα επιλύνεται μόνο όταν 
υπάρχει ομαλή συνεργασία ενώ σε αντίθετη περίπτωση οξύνεται. – «Εί-
μαστε οι πρώτοι που θα εντοπίσουμε το «θεματάκι» που έχει το παιδί, γι’ 
αυτό γινόμαστε και πιο κακοί εμείς (παιδαγωγός Γ΄, 43 ετών, βρεφονη-
πιοκόμος σε παιδικό σταθμό με 20 χρόνια προϋπηρεσίας). - «Αν το παιδί 
τους ενοχλεί θέλουν να δείξεις ανοχή, αν το παιδί τους ενοχληθεί, δε 
θέλουν να δείξεις ανοχή.» (παιδαγωγός Β΄, 50 ετών, βρεφονηπιοκόμος 
σε παιδικό σταθμό με 25 έτη προϋπηρεσίας). – «Ήταν πολύ σοκαριστικό 
για μας να μας πουν οι δασκάλες της ότι δαγκώνει τα παιδάκια, οπότε το 
χειριστήκαμε κατάλληλα και το σταμάτησε κιόλας δηλαδή.» (πατέρας Γ΄, 
38 ετών, δάσκαλος, ανώτατη εκπαίδευση, 2 παιδιά προσχολικής ηλικίας - 
αγόρι 6 ετών, κορίτσι 4 ετών). 

5η Ερευνητική Ύπόθεση: Τα ΜΜΕ χρησιμοποιούνται συχνά από τους 
γονείς ως μέσο απασχόλησης των παιδιών, ως πιο ασφαλής λύση ελλεί-
ψει άλλων επιλογών. Η ερευνητική υπόθεση επαληθεύτηκε. Συχνά, κατά 
γενική ομολογία των γονιών, τα ΜΜΕ επιλέγονται για την απασχόληση 
των παιδιών, όταν εκείνοι δεν έχουν τη δυνατότητα να τα προσέξουν 
λόγω άλλων υποχρεώσεων στο σπίτι ή όταν θέλουν να ξεκουραστούν, αν 
και αυτό, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί αναγκαστική λύση, ενώ οι νέες 
τεχνολογίες φαίνεται να έχουν μπει δυναμικά στη ζωή των παιδιών. – «… 
βλέπει αρκετή τηλεόραση… Όταν εγώ κάνω δουλειές» (μιλώντας σαν μη-
τέρα - παιδαγωγός Β΄, 50 ετών, βρεφονηπιοκόμος σε παιδικό σταθμό με 
25 έτη προϋπηρεσίας). - «Ανοίγει το laptop, ψάχνει να βρει τι, αλλάζει 
τα βίντεο, διαλέγει παιχνίδια, αλλάζει παιχνίδια. … Ξέρει τα πάντα… από 
πέρυσι… Ξέρει τάμπλετ, ξέρει laptop, ξέρει κινητό, ξέρει πολλά, ναι! Να 
κατεβάσει όχι!» (μητέρα Γ΄, αστυνομικός, 38 ετών, ανώτατη εκπαίδευση, 
2 παιδιά -κορίτσι 6 ετών - νηπιαγωγείο, κορίτσι 11 μηνών). 
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4. Συμπεράσματα 
Το βασικότερο συμπέρασμα της παρούσας έρευνας αποτελεί η διαπίστω-
ση ότι οι ενήλικες του περιβάλλοντος των παιδιών προσχολικής ηλικίας, 
γονείς και εκπαιδευτικοί, αν και είχαν επαρκείς γνώσεις σχετικά με το 
εξεταζόμενο θέμα, εντούτοις συνήθιζαν να δρουν με γνώμονα το συναί-
σθημα, δυσχεραίνοντας έτσι την αντιμετώπιση του προβλήματος σε πολ-
λαπλό επίπεδο. Οι ενήλικες είναι αυτοί που δυσκολεύονται να ελέγξουν 
το δικό τους συναίσθημα, συνήθως αυτό του θυμού, και κατά συνέπεια, 
αν και γνωρίζουν ότι ακόμη και όταν τα παιδιά συμμορφωθούν σε μια 
οργισμένη αντίδραση, η συμμόρφωση θα είναι προσωρινή και ότι μακρο-
πρόθεσμα θα υιοθετήσουν και εκείνα αυτή τη συμπεριφορά, συχνά δρουν 
με θυμό. Η λεκτική τιμωρία φαίνεται να έχει αντικαταστήσει τη σωματική. 
Αν και οι ενήλικες έχουν αποδεχτεί ότι η σωματική και λεκτική τιμωρία 
αποτελούν λανθασμένη παιδαγωγική, όταν θυμώνουν καταφέρνουν μεν 
να αποφύγουν τη σωματική τιμωρία, συνήθως όμως εκτονώνουν το συ-
ναίσθημά του θυμού με ένταση και φωνές. Ο τρόπος αντιμετώπισης της 
επιθετικότητας των παιδιών από τους ενήλικες, και ο βαθμός ανοχής ή 
ευαισθησίας με την οποία θα χειριστεί το φαινόμενο, φαίνεται ότι έχει 
άμεση σχέση με την ψυχολογική κατάσταση που βρίσκεται εκείνη την 
ώρα ο ενήλικας, η οποία επηρεάζεται καθοριστικά από την καθημερινή 
εξουθένωση του. Το συναίσθημα του φόβου θυματοποίησης του παιδιού 
τους προκαλεί οδύνη στους γονείς και αποτελεί έναν από τους χειρότε-
ρους εφιάλτες τους, γι’ αυτό και συχνά προτρέπουν τα παιδιά τους να 
απαντήσουν με βία στη βία. Αυτή η αγωνία τους συχνά αποτελεί αιτία 
αντιπαράθεσης με τους παιδαγωγούς, καθώς τους επιρρίπτουν ευθύνες 
σε περιπτώσεις που το παιδί τους πέσει θύμα επιθετικότητας. Από την 
άλλη, οι γονείς των παιδιών που είναι θύτες, αισθάνονται ενοχή για την 
επιθετικότητα που παρουσιάζουν τα παιδιά τους και συνήθως αντιδρούν 
με επίθεση προς τους παιδαγωγούς, καθώς νιώθουν υπόλογοι για το πρό-
βλημα. Μολονότι τα ΜΜΕ αναφέρονται από τους ενήλικες ως βασικός 
παράγοντας που συντελεί στην αύξηση της επιθετικότητας, συχνά επιλέ-
γονται, κυρίως από τους γονείς ως μέσο απασχόλησης και χαρακτηρίζο-
νται ως πιο ασφαλής λύση, ελλείψει άλλων επιλογών. Σημαντικό εύρημα 
όσον αφορά τα ΜΜΕ είναι η σταδιακή αντικατάσταση της παραδοσιακής 
τηλεόρασης με εισβολή των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα των 
παιδιών ακόμη και της προσχολικής ηλικίας, τα οποία σε μεγάλο ποσοστό 
χειρίζονται αποτελεσματικά μέσα όπως το Internet, το u tube, ηλεκτρονι-
κά παιχνίδια κ.τ.λ.
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Περίληψη 
Για τον/την εκπαιδευτικό πράξης παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον τι 
ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να μάθουν και τι ρόλο παίζει το συ-
ναίσθημα στη μάθηση. Η παρούσα εργασία στοχεύει να εξετάσει θεωρη-
τικές μελέτες και εμπειρικές έρευνες γύρω από τα δύο αυτά ζητήματα και 
να καταλήξει σε συμπεράσματα τόσο για τον ενισχυτικό ή ανασταλτικό 
ρόλο των θετικών και αρνητικών συναισθημάτων στη μάθηση όσο και για 
την υποστηρικτική στάση του/της εκπαιδευτικού προς τους μαθητές/τρι-
ες στην έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων τους. Από τη βιβλιο-
γραφική έρευνα προκύπτει ότι τα συναισθήματα 
αποτελούν κίνητρα που μπορούν να ενισχύσουν 
ή να αναστείλουν το ενδιαφέρον των μαθητών 
και μαθητριών για μάθηση και είναι σημαντικό 
οι εκπαιδευτικοί να εκτιμήσουν τη σημασία τους. 
Με βάση αυτήν την ανασκόπηση προτρέπουμε 
τους/τις εκπαιδευτικούς να εντείνουν τις προ-
σπάθειές τους προς αυτήν την κατεύθυνση ως 
μέρος του παιδαγωγικού και διδακτικού τους 
ρόλου.

Abstract 
It is of great interest for education professionals what encourages stu-
dents to learn and what is the role of feelings in the learning process. The 
purpose of this paper is to examine theoretical and empirical research 
conducted in relation to these two topics and conclude on the augmenta-
tive or inhibitory role of the positive and negative feelings in learning, as 
well as the support provided from education professional to students in 
the expression and control of their feelings. From bibliographic research, 
it can be inferred that feelings constitute motives which can augment 
or inhibit the interest of students in learning and that it is very impor-
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tant for education professionals to value their 
important role. Based on this review, education 
professionals are encouraged to increase their 
efforts towards this end as part of their teaching 
and educational role. 

1. Εισαγωγή 
«Όταν οι εκπαιδευτικοί αποτυγχάνουν να εκτιμήσουν τη σημασία των συ-
ναισθημάτων των μαθητών/τριών, αποτυγχάνουν να εκτιμήσουν μια κι-
νητήρια δύναμη μάθησης. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι στην 
πραγματικότητα αδυνατούν να εκτιμήσουν τον ουσιαστικό λόγο που οι 
μαθητές/τριες μαθαίνουν» (Immordino-Yang, όπως αναφέρεται στο 
Schmidt, 2017).

Η σχολική τάξη είναι ένας χώρος όπου συχνά οι μαθητές/τριες θα 
εκφράσουν ποικιλία συναισθημάτων θετικών και αρνητικών για το μά-
θημα, τους/τις συμμαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, το σχολείο 
τους. Καθώς τα συναισθήματα είναι εγγενές μέρος της ταυτότητας και 
της μάθησης των μαθητών/τριών, σύμφωνα με συμπεράσματα σχετικών 
ερευνών, οι συναισθηματικές εμπειρίες τους μπορούν να επηρεάσουν 
την ικανότητά τους να μαθαίνουν, τη δέσμευσή τους στο σχολείο αλλά 
και τις επιλογές σταδιοδρομίας τους (Boekaerts, 2002· Pekrun, Goetz & 
Titz, 2002· Pekrum, 2014). Επίσης, μερικά συναισθήματα ευνοούν τη μά-
θηση, ενώ άλλα δημιουργούν εμπόδια στη συμμετοχή των μαθητών/τρι-
ών στις σχολικές διαδικασίες και στην απόδοσή τους. Σύμφωνα με άλλες 
έρευνες, τα αρνητικά συναισθήματα δεν επιδρούν με το ίδιο τρόπο. Για 
παράδειγμα, το άγχος και η θλίψη έχουν σημαντικές επιπτώσεις, επη-
ρεάζοντας τη στρατηγική σκέψης, την μνήμη, την επίδοση και την προ-
τίμηση σε μαθήματα (Αρβανιτίδου, 2019· Brdovčak, 2017· Lawson, 2002· 
Pekrun at al., 2002· Schmidt, 2017). Ωστόσο, το άγχος δεν επηρεάζει 
κάθε μαθητή/τρια με τον ίδιο τρόπο. Μερικοί μαθητές/τριες είναι σε θέση 
να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του άγχους στα σχολικά 
τους καθήκοντα, ενώ άλλοι δείχνουν πτώση στη γνωστική τους ικανότη-
τα (Pekrun, 2014). Συνεπώς, θετικά μαθησιακά αποτελέσματα μπορεί να 
προκύψουν μέσα από αρνητικά συναισθήματα όπως το άγχος, η ματαίω-
ση και ο θυμός, αρκεί να κυμαίνονται σε ήπια επίπεδα, διαφορετικά, πα-
ρεμβάλλονται στη μάθηση και μπορεί να την εμποδίσουν, λειτουργώντας 
ως ανασταλτικά κίνητρα (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011). 

Στο πλαίσιο αυτό, η ποιότητα των σχέσεων μαθητή/τριας και εκπαι-
δευτικού θα διευκολύνει και θα ενθαρρύνει ή θα αναστείλει την έκφρα-
ση και την διαχείριση των συναισθημάτων των μαθητών/τριών. Στο ρόλο 
του/της εκπαιδευτικού εντάσσεται η ικανοποίηση των συναισθηματικών 
αναγκών των μαθητών/τριών πέραν των γνωστικών και η ανάπτυξη του 
συναισθηματικού τους γραμματισμού, ώστε οι μαθητές/τριες να αποκτή-
σουν συναισθηματική παιδεία (Αρβανιτίδου, 2019· Μαλικιώση-Λοΐζου, 
2011). 

Key words: 

Μotives, Learning,  
Feelings and learning,  

Educational relationship
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Με βάση όλες τις ανωτέρω τοποθετήσεις είναι σημαντικό μέσα από 
βιβλιογραφική ανασκόπηση να απαντηθούν τα ερωτήματα τι ενθαρρύνει 
τους/τις μαθητές/τριες να μάθουν και αν τα αρνητικά συναισθήματα εί-
ναι πάντα κίνητρα. Με τον τρόπο αυτόν θα καταστεί σαφές ότι η σχέση 
του/της εκπαιδευτικού με το/τη μαθητή/τρια λειτουργεί καταλυτικά, δι-
αμορφώνοντας το πλαίσιο να βιώσει και να εκφράσει ο/η μαθητής/τρια 
τα συναισθήματά του/της, θετικά και αρνητικά με τρόπο δημιουργικό και 
επωφελή για την πορεία μάθησης και ανάπτυξης της προσωπικότητάς 
του/της. 

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

2.1.  H Παιδαγωγική Σχέση Μεταξύ Εκπαιδευτικού και Μαθη-
τή/τριας ως κύριος ενθαρρυντικός παράγοντας μάθησης 

Η γνήσια παιδαγωγική σχέση του/της εκπαιδευτικού με τον/τη μαθητή/
τρια παίζει καθημερινά σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνσή του/της να μά-
θει και να αναπτυχθεί ως προσωπικότητα, να κατανοήσει και να εκτιμήσει 
τον εαυτό του/της και να διαχειριστεί τα συναισθήματά του/της. Ειδικό-
τερα, μέσα από αυτή τη σχέση ο/η μαθητής/τρια ενθαρρύνεται να συμμε-
τέχει και να αλληλεπιδρά ενεργά με τα μαθησιακά αντικείμενα και τους/
τις συμμαθητές/τριες, ικανοποιώντας την επιθυμία του/της να ανακαλύ-
ψει, να κατανοήσει σε βάθος και να κατακτήσει τη μάθηση (Jagtap, 2016· 
Vosniadou, 2001). Επιπρόσθετα, όταν η σχέση του/της εκπαιδευτικού με 
το μαθητή/τρια χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση και θέρμη, ενθάρρυν-
ση για μάθηση και κριτική σκέψη, δεσμεύει συναισθηματικά, συμπεριφο-
ρικά και γνωστικά το/τη μαθητή/τρια για να πετύχει την ολοκλήρωση της 
προσωπικότητάς του (Van Uden, Ritzen & Pieters, 2014· Roorda, Koomen, 
Spilt & Oort, 2011).

Ο/η μαθητής/τρια προσδοκά από τον/την εκπαιδευτικό αποδοχή και 
θετική ενίσχυση για να αισθανθεί σημαντικός/ή για τις δυνατότητες που 
έχει και για όσα μπορεί να επιτύχει ακόμα (Kouni, Koutsoukos, 2019). 
Όταν μέσω της διαπροσωπικής επικοινωνίας με το/τη μαθητή/τρια ο εκ-
παιδευτικός δείχνει φροντίδα και ότι έχει υψηλές προσδοκίες, τότε επι-
δρά θετικά όχι μόνο στην επίδοση αλλά και στη γενικότερη συμπεριφορά 
του/της μαθητή/τριας, στα συναισθήματα και στην αυτοεκτίμησή του/
της (Joyce & Joyce, 2014). Διαφορετικά, η απομόνωση και η εγκατάλειψη 
του/της μαθητή/τριας που παρουσιάζει δυσκολίες μαθησιακές ή άλλες, 
διαμορφώνουν χαμηλές προσδοκίες για τον εαυτό του/της, γεγονός που 
επιδρά στην πνευματική και τη συναισθηματική του/της κατάσταση (Μπα-
ραλός & Φωτοπούλου, 2010). 

Ο/Η μαθητής/τρια ενθαρρύνεται στη μάθηση όταν ο/η εκπαιδευτικός 
είναι ευαίσθητος/η σε διαδικασίες ανεπιτυχών μαθησιακών καταστάσε-
ων και δημιουργεί προϋποθέσεις να περιοριστούν οι πιθανότητες απο-
τυχίας. Η αποτυχία θα εγείρει ή θα ενδυναμώσει αρνητικά συναισθήμα-
τα που θα ενισχύσουν την απομάκρυνση του/της μαθητή/τριας από την 
προσπάθεια και την απροθυμία του για ανατροφοδότηση και βελτίωση 
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(Hacher, 2010). Ο/Η εκπαιδευτικός καλείται να διερευνήσει και να απο-
καλύψει τις πεποιθήσεις των μαθητών/τριών, όπως και να κατανοήσει και 
να ασχοληθεί με τα συναισθήματα τους. Για να το καταφέρει αυτό, χρειά-
ζεται να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους και να διευκολύνει την 
έκφραση των συναισθημάτων τους (Αρβανιτίδου, 2019· Kouni et al., 2019· 
Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011· Pekrun, 2014). 

Η κατανόηση και η ενασχόληση με τα συναισθήματα και τις πεποι-
θήσεις του/της μαθητή/τριας από τον/την εκπαιδευτικό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό κομμάτι του ρόλου του/της, καθώς τα συναισθήματα και οι 
πεποιθήσεις ενεργούν ως κίνητρα που ενεργοποιούν και καθοδηγούν τις 
γνωστικές λειτουργίες και τη συμπεριφορά του/της μαθητή/τριας μέσα 
στο σχολικό περιβάλλον για επιτυχή μάθηση (Hascher, 2010· Vosniadou, 
2001). 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις γνωστικές λειτουργίες, τα συναισθήμα-
τα και οι πεποιθήσεις ως κίνητρα επηρεάζουν τον βαθμό που ο μαθητής/
τρια επιθυμεί να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες, να αξιοποιήσει 
τις ήδη διαθέσιμες γνώσεις και δεξιότητες και τέλος, να μεταβιβάσει των 
γνώσεις και δεξιότητες σε νέες καταστάσεις (Pekrum, 2014· Boekaerts, 
2002). Όσον αφορά τη συμπεριφορά του μαθητή/τριας, τα συναισθήματα 
και οι πεποιθήσεις ως κίνητρα τον καθοδηγούν προς τον επιθυμητό στόχο 
να βελτιώσει τη γνωστική επεξεργασία, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες 
να αυξήσει την προσπάθεια που καταβάλει, την επιμονή να πετύχει τον 
στόχο (Van Uden et al., 2014).

2.2.  Οι Πεποιθήσεις και τα Συναισθήματα του Μαθητή/τριας 
ως Κίνητρα Μάθησης 

Τα κίνητρα των μαθητών/τριών για μάθηση μπορεί να είναι εσωτερικά 
και εξωτερικά. Τα εσωτερικά κίνητρα αναφέρονται στην ευχαρίστηση 
που πηγάζει από την ίδια τη δραστηριότητα, στην απόκτηση γνώσεων και 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αυτοβελτίωση. Δεσμεύουν την εμπλο-
κή των μαθητών/τριών σε σχολικές δραστηριότητες, την επιλογή προ-
κλητικών έργων και την επεξεργασία σε βάθος τις γνώσεων (Hacher, 
2010· Vosniadou 2001). Από την άλλη, τα εξωτερικά κίνητρα σχετίζονται 
με υψηλούς βαθμούς, υψηλές αμοιβές και με την αναγνωρισιμότητα που 
επιθυμούν να πετύχουν οι μαθητές/τριες. Συνεπώς, οι μαθητές/τριες 
πρέπει να δελεαστούν για να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία, επι-
λέγοντας ωστόσο εύκολα έργα και επιφανειακή επεξεργασία των γνώσε-
ων (Mulvahill, 2018· Vosniadou 2001).

Οι πεποιθήσεις των μαθητών/τριών λειτουργούν ως κίνητρα που άλ-
λοτε ευνοούν τη μάθηση, όταν είναι ευνοϊκές, και άλλοτε την εμποδίζουν, 
όταν είναι δυσμενείς (Boekaerts, 2002). Οι πεποιθήσεις σχετίζονται με 
γνώμες, κρίσεις και αξίες γύρω από γνωστικά πεδία ή δραστηριότητες 
που καλύπτονται μέσα στην τάξη, τις οποίες χρησιμοποιούν οι μαθητές/
τριες προκειμένου να νοηματοδοτήσουν τις μαθησιακές καταστάσεις 
(López &Aguilar, 2013). Οι πεποιθήσεις καθοδηγούν τη σκέψη, τα συναι-
σθήματα και τις πράξεις, δημιουργώντας ένα θετικό ή αρνητικό γενικό 
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πλαίσιο μάθησης. Ειδικότερα, οι δυσμενείς πεποιθήσεις στρέφουν την 
προσοχή των μαθητών/τριών στη μειωμένη τους ικανότητα, απομακρύ-
νοντάς την από την μαθησιακή δραστηριότητα, ενώ οι ευνοϊκές πεποιθή-
σεις ενδυναμώνουν τη θέλησή τους για επίτευξη των μαθησιακών στό-
χων (Boekaerts, 2002). 

Ανάλογα, με τις πεποιθήσεις, τα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα που 
βιώνουν οι μαθητές/τριες στη διάρκεια των μαθημάτων, όταν μελετούν 
και όταν εξετάζονται, επιδρούν στη μάθηση και λειτουργούν ως εσωτε-
ρικά κίνητρα που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τη μάθηση. Σύμφωνα με 
σχετικές μελέτες και έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν αλλά 
και πρόσφατα, οι μαθητές/τριες που νιώθουν ευχαρίστηση, αισιοδοξία 
και ικανοποίηση από τη μαθησιακή διαδικασία, έχουν προοπτική γενικά 
για καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές που νιώθουν δυσαρέσκεια, 
απαισιοδοξία και θυμό από τη μειωμένη τους ικανότητα (Brdovčak, 2017· 
Pekrun, Frenzel, Goetz & Perry, 2007· Mega, Ronconi & Beni, 2014). 

Επιπλέον, τα θετικά συναισθήματα των μαθητών/τριών σε αντίθεση με 
τα αρνητικά, ευνοούν σημαντικά την οργάνωση του χρόνου μελέτης, την 
κατανόηση του υλικού μελέτης, την αυτοαξιολόγηση της μάθησης και της 
επίδοσης, τη στρατηγική προετοιμασία για τις εξετάσεις, τη μεταγνώση, 
την εμπιστοσύνη στην νοημοσύνη τους και τις ικανότητές τους, στην αυ-
τορρυθμιζόμενη μάθηση (Brdovčak, 2017· Mega et al., 2014· Pekrun et al., 
2002· Tyng,  Amin,  Saad &  Malik, 2017). 

Σύμφωνα με την Vosniadou (2001), οι πιθανές ανεπιθύμητες επιπτώ-
σεις των αρνητικών συναισθημάτων μπορούν να εξουδετερωθούν αν οι 
μαθητές/-τριες ενθαρρύνονται από τον/την εκπαιδευτικό:

•	 να αναπτύσσουν ενεργητική συμμετοχή και ενασχόληση με το μα-
θησιακό αντικείμενο σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, 

•	 να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με τον/την εκπαιδευτικό μέσα 
σε ένα γόνιμο και συνεργατικό περιβάλλον,

•	 να ασχολούνται με σχολικές δραστηριότητες που έχουν νόημα σε 
συνάρτηση με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο,

•	 να ενεργοποιούν τις προηγούμενες γνώσεις τους και να τις συσχε-
τίζουν με τις νέες,

•	 να αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και προο-
δευτικά να αποκτούν μεγαλύτερη ευθύνη και αυτονομία να μαθαί-
νουν χωρίς πάντα να βασίζονται σε υποστήριξη άλλων,

•	 να αναπτύσσουν αυτορρύθμιση και μεταγνωστικές ικανότητες και 
να κατανοούν πότε κάνουν λάθη και πώς θα τα διορθώνουν,

•	 να ανακατασκευάζουν, όταν είναι αναγκαίο, εσφαλμένες πεποιθή-
σεις και παρερμηνείες σχετικές με μαθησιακά περιεχόμενα,

•	 να κατανοούν σε βάθος και όχι να αποστηθίζουν,
•	 να μεταφέρουν τη γνώση σε άλλες καταστάσεις και εκτός σχολεί-

ου και
•	 να μαθαίνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα και ασχολούνται με ερ-

γασίες σύμφωνες με τα μαθησιακά αντικείμενα.
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Ωστόσο, πρέπει να αποφεύγονται οι απλοϊκές αντιλήψεις ότι τα αρνη-
τικά συναισθήματα πάντα επιδρούν επιζήμια και τα θετικά συναισθήματα 
πάντα επιδρούν ωφέλιμα. Τα θετικά συναισθήματα είναι κάποιες φορές 
επιζήμια και τα αρνητικά συναισθήματα επωφελή.

2.3.  Τα Αρνητικά Συναισθήματα του Μαθητή/τριας ως Κίνη-
τρα Μάθησης 

Γενικά οι πεποιθήσεις που έχουν δημιουργήσει και τα συναισθήματα που 
βιώνουν οι μαθητές/τριες στην ακαδημαϊκή τους πορεία σχετίζονται με 
την επιτυχία ή αποτυχία τους στις δραστηριότητες, με την αποδοχή ή 
απόρριψη από μέρους τους των νέων γνωστικών προκλήσεων, με την 
συμπάθεια ή αποστροφή τους σε σχέση με το περιεχόμενο των μαθημά-
των και με τις εύκολες ή δύσκολες κοινωνικές τους σχέσεις (Mega et al., 
2014· Pekrun, 2014).

Ο Pekrun (2014, p.8) ταξινομεί τα συναισθήματα που σχετίζονται με τη 
μάθηση σε τέσσερις κατηγορίες:

•	 τα συναισθήματα επίτευξης (achievement emotions) που σχετίζο-
νται με δραστηριότητες επίτευξης και την επιτυχία ή αποτυχία που 
απορρέουν από αυτές, όπως η ελπίδα ή υπερηφάνεια που σχετί-
ζονται με την επιτυχία, το άγχος και η ντροπή που σχετίζονται με 
την αποτυχία

•	 τα γνωσιολογικά συναισθήματα (epistemic emotions) που αφο-
ρούν τα νέα άγνωστα μαθησιακά αντικείμενα, όπως έκπληξη, πε-
ριέργεια, ενθουσιασμός, σύγχυση, απογοήτευση

•	 τα συναισθήματα θέματος (topic emotions) που σχετίζονται με το 
είδος του θέματος των μαθημάτων, όπως ενσυναίσθηση, απόλαυ-
ση, άγχος, αποστροφή

•	 τα κοινωνικά συναισθήματα (social motions) που σχετίζονται με 
τον/την εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές/τριες στην τάξη, όπως 
η αγάπη, η συμπάθεια, η συμπόνια, η περιφρόνηση, ο φθόνος, ο 
θυμός ή το κοινωνικό άγχος.

Στις τέσσερις αυτές κατηγορίες συναισθημάτων του Pekrum εντοπίζο-
νται θετικά και αρνητικά συναισθήματα. Τόσο τα θετικά όσο και τα αρνη-
τικά συναισθήματα επιδρούν στην προσοχή, την παρακίνηση, τις στρατη-
γικές μάθησης και την αυτορρύθμιση για μάθηση (Pekrum, 2014). 

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω, είναι λογικό να υποτε-
θεί ότι οι μελέτες έχουν δείξει ότι τα θετικά συναισθήματα έχουν θετικό 
αντίχτυπο στη μάθηση και τα αρνητικά συναισθήματα έχουν αρνητικό. 
Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικές μελέτες και έρευνες με αντικρουόμε-
νες απόψεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, όπως θα φανεί στη συνέχεια 
του άρθρου. Παρόλ’ αυτά, δεν μπορεί να γίνει σύσταση στον/στην εκπαι-
δευτικό να προκαλέσει αρνητική διάθεση, προκειμένου να υποστηρίξει 
τις γνωστικές διαδικασίες των μαθητών/-τριών του/της με αρνητικά συ-
ναισθήματα.
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Τα θετικά συναισθήματα διευκολύνουν την ενασχόληση με θέματα 
που απαιτούν δημιουργικότητα και φαντασία καθώς ενισχύουν τις γνω-
στικές διαδικασίες και οδηγούν το μαθητή/-τρια σε περισσότερο μη συμ-
βατική και αποκλίνουσα σκέψη. Από την άλλη όμως, εφόσον τα θέματα 
είναι λιγότερο σημαντικά και όχι προκλητικά, τα θετικά συναισθήματα 
μπορεί να τον/την παρακινούν μόνο στο ελάχιστο, να του/της μειώνουν 
το ενδιαφέρον και να τον/την αποσπούν από τη μάθηση (Hascher, 2010). 
Επιπλέον, τα θετικά συναισθήματα μπορεί, επίσης, να μην επιδράσουν 
στην επεξεργασία πληροφοριών σε βάθος, εφόσον οι πληροφορίες είναι 
μικρού ενδιαφέροντος για τον/την μαθητή/τρια, όπως και να μην επιδρά-
σουν σε μαθησιακά αντικείμενα που δεν έχουν τόση σημασία για τον/την 
μαθητή/-τρια (ό.π.).

Η εμπειρία των αρνητικών συναισθημάτων, όπως ο θυμός, το άγχος, η 
ντροπή, η σύγχυση για ένα δύσκολο γνωστικό πρόβλημα μπορεί να οδη-
γήσει έναν μαθητή/τρια να επικεντρωθεί στο στόχο του/της, να κατευθύ-
νει την προσοχή του/της και να επιμείνει να πετύχει, ώστε να απαλλαγεί 
από το δυσάρεστο συναίσθημα (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011). Αυτή η μορφή 
κινητοποίησης, ωστόσο, επηρεάζει αρνητικά τη μάθηση καθώς, χάνεται 
το εγγενές ενδιαφέρον για μάθηση, εκτός εάν το μαθησιακό αντικείμε-
νο είναι πολύ απλό (Hascher, 2010· Pekrum, 2014). Επιπλέον, το άγχος 
και η ντροπή μπορεί να διευκολύνουν κάποιες φορές την απλή πρόβλε-
ψη, την απομνημόνευση και την επιφανειακή επεξεργασία πληροφοριών, 
ωστόσο, δεν αποτελούν ευέλικτες στρατηγικές μάθησης (Pekrum, 2014). 
Όσον αφορά στην αυτορρύθμιση της μάθησης η απενεργοποίηση των 
θετικών συναισθημάτων πιθανόν δεν έχει θετικά αποτελέσματα, ενώ τα 
αρνητικά συναισθήματα μπορούν να κινητοποιήσουν το μαθητή/-τρια να 
αναζητήσει εξωτερική καθοδήγηση. 

3. Συμπεράσματα 
Οι μαθητές/τριες βιώνουν καθημερινά συναισθήματα τα οποία ποικίλουν 
ως προς την ποιότητα (θετικά ή αρνητικά) και ως προς την ένταση (έντο-
να ή αμυδρά). Σε κάθε περίπτωση μέσα από αυτά δείχνουν πώς επιδρά 
επάνω τους ένα γεγονός ή μια κατάσταση. Η φύση του συναισθήματος 
παρέχει στους σημαντικούς άλλους ενδείξεις για τη δράση και τη ρύθ-
μιση που προβαίνουν οι μαθητές/τριες προκειμένου μέσα στο σχολικό 
χώρο να διατηρήσουν ή/και να προστατεύσουν τη σωματική, πνευματική 
και ψυχική τους υγεία. 

Τα συναισθήματα λειτουργούν ως κίνητρα και μπορούν να επηρεάσουν 
τον/την μαθητή/τρια σε διαφορετικά στάδια της μαθησιακή διαδικασίας. 
Όπως έχει αποδειχτεί σε διάφορες μελέτες και έρευνες μπορεί να έχουν 
θετική ή αρνητική επίπτωση στην προσοχή, τη μνήμη, την εμπλοκή στη 
μάθηση, τις στρατηγικές μάθησης και την ικανότητα αυτορρύθμισης της 
μάθησης. Τα αποτελέσματα των συναισθημάτων μπορεί να είναι σύνθετα, 
καθώς τα θετικά συναισθήματα δεν ωφελούν πάντα τη μάθηση και τα 
αρνητικά δεν την εμποδίζουν πάντα.
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Το άγχος, η αμηχανία ή ο θυμός μπορεί να ενθαρρύνουν τους/τις μα-
θητές/τριες να προσπαθήσουν περισσότερο με την προϋπόθεση βέβαια 
ότι επιθυμούν να πετύχουν και πιστεύουν ότι έχουν τις πιθανότητες να το 
κάνουν. Από την άλλη, αρνητικά συναισθήματα που βιώνονται σε μεγάλη 
ένταση και συχνότητα μπορεί να μειώσουν και να αναστείλουν στο/στη 
μαθητή/τρια την επιθυμία για μάθηση καθώς θα έχουν δημιουργήσει συ-
ναίσθημα ανικανότητας.

Ωστόσο, για τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών/τριών σχετικές με-
λέτες και έρευνες δείχνουν ότι τα θετικά συναισθήματα που απορρέουν 
από την ευχαρίστηση ο/η μαθητής/τρια να μαθαίνει ενδιαφέροντα και 
προκλητικά αντικείμενα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ικανότητές του, 
λειτουργούν ως κίνητρα που ωφελούν και προωθούν την ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του/της πολύπλευρα. Αντιθέτως προς τα θετικά συναι-
σθήματα, το άγχος, βαριεστημένη διάθεση, η ντροπή, η απογοήτευση εί-
ναι συναισθήματα που λειτουργούν ως αρνητικά κίνητρα που παρεμποδί-
ζουν ή/και αναστέλλουν τη μάθηση.

Σε κάθε περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να συναισθάνεται το/
τη μαθητή/τρια ως ξεχωριστή προσωπικότητα, να τον/την ενθαρρύνει, να 
μειώνει τα αρνητικά συναισθήματα και να αυξάνει τα θετικά συναισθήμα-
τα που βιώνει στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Αυτό μπορεί να γίνει, παρέ-
χοντας υψηλής ποιότητας διδασκαλία, εστιάζοντας σε στόχους συγκεκρι-
μένους, μετρήσιμους, προκλητικούς αλλά ρεαλιστικούς, όχι για γρήγορα 
αποτελέσματα και με υπερβολικές προσδοκίες για τους μαθητές και τις 
μαθήτριες, δημιουργώντας κλίμα ασφαλές και συνεργατικό.

4. Προτάσεις 
Η επίδραση των συναισθημάτων στη μάθηση είναι πλούσιο πεδίο για πε-
ραιτέρω μελέτη και έρευνα, καθώς αποδεικνύεται ρυθμιστικός παράγο-
ντας ειδικά με την καταλυτική παρουσία ενός/μίας συναισθηματικά νοή-
μονος εκπαιδευτικού.

Τα συναισθήματα που νιώθουν οι μαθητές/τριες καθημερινά στο σχο-
λείο παίζουν σπουδαίο ρόλο στη μάθηση, όσον αφορά το βαθμό εμπλο-
κής, τις στρατηγικές μάθησης, τη μεταγνώση, την αυτορρύθμιση και τα 
ακαδημαϊκά επιτεύγματα καθώς και στην προσωπικότητα. Όλα τα συναι-
σθήματα είναι χρήσιμα είτε χαρακτηρίζονται θετικά είτε αρνητικά. Το ζη-
τούμενο είναι να μπορεί ο/η μαθητής/τρια να τα διαχειριστεί ώστε να 
κινητοποιείται να αποδίδει στο βέλτιστο όταν παρακολουθεί το μάθημα, 
όταν μελετάει, όταν δίνει εξετάσεις, όταν συνεργάζεται με τους/τις συμ-
μαθητές/τριες και με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης. Η συμβολή του/
της εκπαιδευτικού στο σημείο αυτό είναι ουσιαστική, όταν γνωρίζει πώς 
μπορεί να καλλιεργήσει στο μαθητή/τρια θετικά συναισθήματα, να τον/
την βοηθήσει να αποφύγει ή/και να διαχειριστεί αρνητικά συναισθήματα 
με ευέλικτο και δημιουργικό τρόπο.
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Περίληψη 
Η διαχείριση της τάξης αποτελεί πολυσύνθετη πτυχή της διδασκαλίας και 
μεγάλη πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της επαγ-
γελματικής τους ζωής. Επηρεάζει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουρ-
γία της τάξης, την ποιότητα διδασκαλίας και μαθησιακής διαδικασίας. 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της επίδρασης που 
έχουν το φύλο και η οικογενειακή κατάσταση εκπαιδευτικών Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (Δ. Ε.) Ηλείας στην εφαρμογή τεχνικών διδασκα-
λίας (πρόληψης, ενίσχυσης αποδεκτής συμπεριφοράς, αντιμετώπισης μη 
αποδεκτής συμπεριφοράς) για τη διαχείριση τά-
ξης σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους. Το δείγμα 
της έρευνας αποτέλεσαν 259 εκπαιδευτικοί Δ.Ε. 
Ηλείας και χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθο-
δος με ερωτηματολόγιο. Αναδείχθηκαν σημα-
ντικά ευρήματα για την επίδραση των ανωτέρω 
δημογραφικών μεταβλητών των εκπαιδευτικών 
στις τεχνικές που επιλέγουν για να διαχειρίζο-
νται την τάξη.

Abstract 
Classroom management is a complex aspect of teaching and a big chal-
lenge for teachers during their professional life. It affects the smooth and 
effective function of the classroom, the quality of teaching and learn-
ing processes. The purpose of the present study is to explore the effect 
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of gender and marital status of secondary education teachers of Ilia on 
the implementation of teaching techniques (prevention, enhancement 

of acceptable behavior, treatment of unaccept-
able behavior) for classroom management ac-
cording to their perceptions. The sample of the 
research consisted of 259 secondary education 
teachers of Ilia and the quantitative method was 
used with a questionnaire. Significant findings 
have been made on the impact of the above 
teachers’ demographic variables on the tech-
niques they choose to manage classroom.

1. Εισαγωγή 
Η διαχείριση της τάξης αναγνωρίζεται ως σημαντική διάσταση του εκ-
παιδευτικού ρόλου (Roth, 2014· Marzano & Marzano, 2003) και κυριαρ-
χεί ως παράγοντας ανησυχίας τόσο σε αρχάριους όσο και σε έμπειρους 
εκπαιδευτικούς (Tauber, 2007). Ο Brophy (1996, σελ. 5) προσεγγίζει τη 
διαχείριση της τάξης ως «δράσεις που λαμβάνονται για τη δημιουργία και 
τη διατήρηση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που ευνοεί την επιτυχή 
διδασκαλία (τακτοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος της τάξης, καθορι-
σμός κανόνων και διαδικασιών, διατήρηση της προσοχής στα μαθήματα 
και συμμετοχή σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες)»1. Από την παραπάνω 
προσέγγιση γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για έναν όρο με εύρος εν-
νοιών. Με δεδομένο ότι σε μια τάξη συμμετέχουν μαθητές με ποικιλία 
ενδιαφερόντων και ικανοτήτων, σκοπός του εκπαιδευτικού είναι να τους 
οργανώσει και να τους κατευθύνει με τέτοιο τρόπο ώστε να κατορθώσει 
να τους εμπλέξει, μέσω δραστηριοτήτων, ενεργητικά στη μαθησιακή δι-
αδικασία και να μειώσει την πιθανότητα εκδήλωσης αναστάτωσης. Στο 
πλαίσιο αυτό ό,τι συμβαίνει στην τάξη πρέπει ο εκπαιδευτικός να το δια-
χειρίζεται. Ακόμα και το πλήθος των μαθητών της τάξης αποτελεί παρά-
γοντα που επηρεάζει τη διαχείρισή της (Doyle, 1989).

2. Διαχείριση τάξης 
Η διαχείριση της τάξης αποτελεί σημαντικό πεδίο ιδιαίτερης πρόκλησης 
για τους εκπαιδευτικούς, αφού σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα του 
διδακτικού τους έργου (Harlacher, 2015) και επηρεάζει άμεσα τα ακαδη-
μαϊκά επιτεύγματα των μαθητών (Marzano, 2003). Σε τάξη όπου δε γίνε-
ται σωστή διαχείριση, η διδασκαλία και η μάθηση εμποδίζονται (Marzano, 
2003). Ειδικότερα, η χαοτική κατάσταση σε σχολική τάξη λειτουργεί ως 
αρνητικός παράγοντας επίδρασης στη μάθηση (Marzano & Marzano, 
2003). Η αποτελεσματική διαχείριση της τάξης πρέπει να στηρίζεται 

1.  Αυτή η μετάφραση είναι των συγγραφέων του άρθρου.

Key words: 

classroom management,  
gender,  

marital status
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στην πρόληψη με την αποτροπή προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών 
παρά στην αντιμετώπιση τους. Σε μια τάξη όπου υπάρχει καλή διαχείριση 
από τον εκπαιδευτικό αναδεικνύεται η οργάνωση, ο σχεδιασμός και ο 
προγραμματισμός (Brophy, 1996). Η διαχείριση της τάξης δεν είναι μια 
δεδομένη κατάσταση που συμβαίνει αυτόματα. Αποτελεί μια δυναμική 
διαδικασία η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα σε 
μαθητές και εκπαιδευτικούς ώστε να επιτευχθεί η διδασκαλία και η μάθη-
ση αποτελεσματικά (Erden, Aytaç & Erdem, 2016).

Υπάρχει πάντως λανθασμένα η εντύπωση ότι η διαχείριση της τάξης 
σχετίζεται κυρίως με τη διατήρηση της πειθαρχίας. Αναμφίβολα, η πει-
θαρχία αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει και συμβάλλει στη 
διαχείριση της τάξης (Garrett, 2014). Ο Fontana (1996) προσεγγίζει την 
πειθαρχία στην τάξη ως έλεγχο αυτής και υποστηρίζει ότι αφορά στη δι-
εύθυνση μιας οργανωμένης και αποτελεσματικής τάξης. Υπό το πρίσμα 
αυτό, ο όρος διαχείριση της τάξης διευρύνεται και περιλαμβάνει πέρα 
από την πειθαρχία, τον έλεγχο της συμπεριφοράς των μαθητών και τις 
ενέργειες των εκπαιδευτικών για να δημιουργήσουν περιβάλλον υποστη-
ρικτικό και διευκολυντικό ώστε να προαχθούν η ακαδημαϊκή και κοινω-
νικό-συναισθηματική μάθηση (Evertson & Poole, 2008). Είναι σημαντικό 
να επισημανθεί ότι η τάξη που επικρατεί στη σχολική αίθουσα είναι κυρί-
ως αποτέλεσμα του τρόπου που ο εκπαιδευτικός προγραμματίζει, οργα-
νώνει και καθοδηγεί ποικιλία δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην 
τάξη και όχι της αντιμετώπισης μη αρμόζουσας συμπεριφοράς μαθητών 
(Doyle, 1989). 

Οι Marzano και Marzano (2003) επισημαίνουν την αναγκαιότητα οι 
εκπαιδευτικοί να καθορίζουν σαφείς προσδοκίες για τη συμπεριφορά 
των μαθητών στην τάξη θέτοντας ξεκάθαρους κανόνες και διαδικασίες, 
αφενός ενισχύοντας τη θετική συμπεριφορά, αφετέρου επιβάλλοντας 
αρνητικές συνέπειες για τη μη σωστή συμπεριφορά τους. Έρευνες ανα-
δεικνύουν την αναγκαιότητα ισορροπημένης χρήσης ποινών από τους 
εκπαιδευτικούς με συνέπειες για μαθητές με μη αρμόζουσα συμπεριφο-
ρά και ενίσχυσης για τη θετική, αποδεκτή τους συμπεριφορά με αναγνώ-
ριση και ανταμοιβές (Stage & Quiroz, 1997). Επιπρόσθετα, η στάση που 
υιοθετεί ο εκπαιδευτικός προς τους μαθητές του επηρεάζει σε μεγάλο 
βαθμό τη συμπεριφορά τους (Marzano, 2003a). Η εδραίωση υψηλής ποι-
οτικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή λειτουργεί ως παράγο-
ντας πρόληψης και παρέχει το πλαίσιο για τη θετική κοινωνικό-συναι-
σθηματική και συμπεριφορική ανάπτυξή του (O’Connor, Dearing & Col-
lins, 2011). Επίσης, η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης και ενδιαφέροντος 
των εκπαιδευτικών για τους μαθητές προάγει την παρακίνησή τους και 
την εμπλοκή τους (Skinner & Greene, 2008). Η συνδυασμένη αξιοποίηση 
προληπτικών παρεμβάσεων και τεχνικών αντιμετώπισης από τους εκπαι-
δευτικούς συμβάλλει στην επίτευξη της διαχείρισης της τάξης (Little & 
Akin-Little, 2003). Σημαντική παράμετρος αποτελεσματικής διαχείρισης 
της τάξης είναι η ενίσχυση και ο έπαινος της αποδεκτής συμπεριφοράς 
που δέχονται οι μαθητές από τον εκπαιδευτικό (Walters & Frei, 2007). Η 
επιβολή ποινών για τη διαχείριση της τάξης και την επικράτηση της πει-
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θαρχίας στους μαθητές αποτελεί το ύστατο μέσο, αφού πρέπει να έχουν 
προηγηθεί η εκπαίδευση των μαθητών στον αυτοέλεγχο (Cummings, 
2000). Εξάλλου, οι ποινές επιβάλλονται για την αντιμετώπιση επαναλαμ-
βανομένων και επίμονων συμπεριφορών παρά τις προσπάθειες του εκ-
παιδευτικού για υποστήριξη των μαθητών (Brophy, 1996). 

Σημειώνεται ότι η διαχείριση σχολικής τάξης σχετίζεται με δημογραφι-
κές μεταβλητές όπως φύλο και οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτι-
κών. Έρευνες αναδεικνύουν αντιφατικά δεδομένα ως προς την επίδραση 
του φύλου στη διαχείριση τάξης (Ahmed, Ambreen, & Hussain, 2018). Οι 
Martin, Yin και Mayall (2007) αναδεικνύουν ευρήματα για τους άνδρες 
εκπαιδευτικούς ως πιο παρεμβατικούς στις προσεγγίσεις τους από τις 
γυναίκες στη διαχείριση της διδασκαλίας. Επίσης, έρευνα των Khan, Khan 
και Majoka (2011) ανέδειξε τους άνδρες εκπαιδευτικούς να κυριαρχούν 
έναντι των γυναικών στις στρατηγικές διαχείρισης τάξης, ενώ οι γυναί-
κες καταγράφηκε να αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα. Αντίθετα, η Το-
μπά (2019) δε διαπίστωσε στατικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο 
φύλο των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση τάξης. Τέλος, η οικογενειακή 
κατάσταση των εκπαιδευτικών φαίνεται να επηρεάζει την αποτελεσματι-
κότητά τους στην τάξη η οποία σχετίζεται και με τη διαχείρισή της (Islahi 
& Nasreen, 2013). Τα αποτελέσματα και για τη συγκεκριμένη μεταβλητή 
είναι αντιφατικά. Η έρευνα της Tyagi (2013) ανέδειξε ότι οι άγαμοι εκ-
παιδευτικοί δευτεροβάθμιας έχουν υψηλότερο επίπεδο στη διαχείριση 
τάξης σε σχέση με τους έγγαμους. Αντίθετα, καμία στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση δεν καταγράφηκε σε έγγαμους και άγαμους εκπαιδευτι-
κούς στην αυτο-αποτελεσματικότητά τους στο πεδίο της διαχείρισης τά-
ξης (Odanga, Aloka & Raburu, 2015).

3. Μεθοδολογία της έρευνας 

3.1. Σκοπός της έρευνας 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει αν οι μεταβλητές 
φύλο και οικογενειακή κατάσταση επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. 
Ηλείας στην εφαρμογή τεχνικών διδασκαλίας (πρόληψης, ενίσχυσης 
αποδεκτής συμπεριφοράς, αντιμετώπισης μη αποδεκτής συμπεριφοράς) 
για τη διαχείριση τάξης.

3.2. Ερευνητικά ερωτήματα 
Τα ερευνητικά ερωτήματα που κατεύθυναν την πορεία της έρευνας ήταν:

α) Ποια είναι η επίδραση του φύλου στις τεχνικές διαχείρισης τάξης 
που εφαρμόζουν εκπαιδευτικοί της Δ.Ε. Ηλείας σύμφωνα με τις αντιλή-
ψεις τους;

β) Ποια είναι η επίδραση της οικογενειακής κατάστασης στις τεχνικές 
διαχείρισης τάξης που εφαρμόζουν εκπαιδευτικοί της Δ.Ε. Ηλείας σύμ-
φωνα με τις αντιλήψεις τους;
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3.3. Το δείγμα της έρευνας 
Η έρευνα, η οποία αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας (Ζωγόπουλος 
& Μπαντούνα, 2020), πραγματοποιήθηκε με την ποσοτική μέθοδο προ-
σέγγισης και τη χρήση ερωτηματολογίου και έλαβε χώρα τους μήνες 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2019. Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. Ηλείας αποτέλεσαν 
τον πληθυσμό αναφοράς. Το ερωτηματολόγιο σε μορφή google forms 
στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σχολεία της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας. Τελικά, 259 εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν, 
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο και αποτέλεσαν το δείγμα της έρευ-
νας. Από αυτούς, το 62,5% είναι γυναίκες και το 37,5% άνδρες. Όσον 
αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση, το 79,5% είναι έγγαμες/οι, το 
13,5% είναι άγαμες/οι και το 6,9% είναι διαζευγμένες-οι/χήρες-οι ή βρί-
σκονται σε διάσταση. 

3.4. Το ερευνητικό εργαλείο 
Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το 
οποίο περιλάμβανε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος είχε ερωτήσεις για την 
καταγραφή χαρακτηριστικών (δημογραφικών και επαγγελματικών) των 
εκπαιδευτικών του δείγματος. Το δεύτερο μέρος αξιοποίησε, μετά από 
απαραίτητες προσαρμογές για τα ελληνικά δεδομένα, μέρος των δη-
λώσεων από το ερωτηματολόγιο «Teacher Classroom Management 
Strategies Questionnaire» στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«The Incredible Years. Parents, teachers, and children training series» 
(Webster-Stratton, 2011) αναφορικά με τη συχνότητα τεχνικών διαχεί-
ρισης της τάξης από τους εκπαιδευτικούς. Οι δηλώσεις, με βάση τη βι-
βλιογραφία, ομαδοποιήθηκαν και προσαρμόστηκαν σε τρεις ευρύτερες 
κατηγορίες: τεχνικές πρόληψης, τεχνικές ενίσχυσης αποδεκτής συμπερι-
φοράς και τεχνικές αντιμετώπισης μη αποδεκτής συμπεριφοράς (Ζωγό-
πουλος & Μπαντούνα, 2020). Χρησιμοποιήθηκε μια 5θμια κλίμακα Likert 
από το 1 έως το 5 για να αποτυπωθούν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών (1= σπάνια/ποτέ, 2= μερικές φορές, 3=αρκετές φορές, 
4=συχνά, 5= πολύ συχνά) για τη συχνότητα χρήσης τεχνικών διαχείρισης 
μέσα από 30 δηλώσεις σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους.

3.5. Μέθοδος ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων 
Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στα-
τιστικό λογισμικό SPSS 25.0 for Windows. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος 
του δείκτη αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας (Πίνακας 1) με ικανοποιη-
τικά αποτελέσματα Cronbach’s alpha>0,70. Ακολούθως, έγινε έλεγχος 
κανονικής κατανομής Kolmogorov-Smirnov (259>50) με τα αποτελέ-
σματα να παρουσιάζουν μη κανονική κατανομή των μεταβλητών. Τέλος, 
έγιναν οι μη παραμετρικοί έλεγχοι Kruskal-Wallis H και Mann-Whitney 
U για τις συσχετίσεις των τεχνικών διαχείρισης που χρησιμοποιούν οι 
εκπαιδευτικοί.
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Πίνακας 1. Έλεγχος Cronbach’s Alpha

Αριθμός Ερωτήσεων Συχνότητα

Τεχνικές πρόληψης διαχείρισης της τάξης 14 0,800

Τεχνικές ενίσχυσης αποδεκτής συμπερι-
φοράς

4 0,739

Τεχνικές αντιμετώπισης μη αποδεκτής 
συμπεριφοράς

12 0,748

Σύνολο 30 0,842

4. Αποτελέσματα της έρευνας 

4.1. Συσχέτιση φύλου με τεχνικές διαχείρισης τάξης 
Για τον έλεγχο της συσχέτισης του φύλου των συμμετεχόντων με τις απα-
ντήσεις τους στις τεχνικές διαχείρισης της τάξης (τεχνικές πρόληψης, τε-
χνικές ενίσχυσης αποδεκτής συμπεριφοράς, τεχνικές αντιμετώπισης μη 
αποδεκτής συμπεριφοράς) πραγματοποιήθηκε μη παραμετρικός έλεγ-
χος συσχέτισης Mann-Whitney U με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
α=0.05 (5%).

Σχετικά με τις δηλώσεις για τις τεχνικές πρόληψης διαχείρισης τάξης, 
η εκτέλεση του ελέγχου Mann-Whitney U καταδεικνύει στατιστικά σημα-
ντικές διαφορές του φύλου με 4 από τις συνολικά 14.

1) «Χρησιμοποιώ στρατηγικές διαχείρισης θυμού για τον εαυτό μου 
(π.χ., βαθιές ανάσες, θετικός εσωτερικός διάλογος)» (Δήλωση Β1). Ο 
έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 2) για τη σύγκριση του φύλου δεί-
χνει ότι οι γυναίκες συμφωνούν περισσότερο (mean rank=139,88) σε 
σχέση με τους άνδρες (mean rank=113,50) με τη δήλωση αυτή (U(162, 
97)=6256,500, p=0,005<0.05). 

2) «Προειδοποιώ για τις συνέπειες της άσχημης συμπεριφοράς» 
(Δήλωση Β2). Ο έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 2) για τη σύγκρι-
ση του φύλου δείχνει ότι οι γυναίκες συμφωνούν περισσότερο (mean 
rank=139,37) σε σχέση με τους άνδρες (mean rank=114,36) με τη δήλωση 
αυτή. 

3) «Διδάσκω ειδικές κοινωνικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια ομαδικών 
δραστηριοτήτων» (Δήλωση Β3). Ο έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 2) 
για τη σύγκριση του φύλου δείχνει ότι οι άνδρες συμφωνούν περισσότε-
ρο (mean rank=142,05) σε σχέση με τις γυναίκες (mean rank=122,78) με 
τη δήλωση αυτή. 

4) «Προάγω τον σεβασμό για τις πολιτισμικές διαφορές στην τάξη 
μου» (Δήλωση Β4). Ο έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 2) για τη σύ-
γκριση του φύλου δείχνει ότι οι γυναίκες συμφωνούν περισσότερο (mean 
rank=141,16) σε σχέση με τους άνδρες (mean rank=117,37) με τη δήλωση 
αυτή. 
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Πίνακας 2. Συσχέτιση φύλου με τεχνικές πρόληψης διαχείρισης τάξης

Α/Α Δήλωση Φύλο Ν
Μέσος όρος 
κατάταξης

Mann-
Whitney U

p-value

Β1

Χρησιμοποιώ στρατηγι-
κές διαχείρισης θυμού 
για τον εαυτό μου (π.χ., 
βαθιές ανάσες, θετικός 
εσωτερικός διάλογος).

Γυναίκα 162 139,88

6256,500 0,005

Άνδρας 97 113,50

Β2
Προειδοποιώ για τις 
συνέπειες της άσχημης 
συμπεριφοράς.

Γυναίκα 162 139,37
6339,500 0,006

Άνδρας 97 114,36

Β3

Διδάσκω ειδικές κοινω-
νικές δεξιότητες κατά 
τη διάρκεια ομαδικών 
δραστηριοτήτων.

Γυναίκα 162 122,78

9026,000 0,038

Άνδρας 97 142,05

Β4
Προάγω τον σεβασμό 
για τις πολιτισμικές δια-
φορές στην τάξη μου.

Γυναίκα 162 141,16

6049,500 0,000
Άνδρας 97 117,37

Αναφορικά με τις δηλώσεις για την ενίσχυση αποδεκτής συμπεριφο-
ράς για τη διαχείριση τάξης, η εκτέλεση του ελέγχου Mann-Whitney U 
καταδεικνύει στατιστικά σημαντικές διαφορές του φύλου με 2 από τις 
συνολικά 4.

1) «Επιβραβεύω θετικές συμπεριφορές με κίνητρα» (Δήλωση Β1). Ο 
έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 3) για τη σύγκριση του φύλου δεί-
χνει ότι οι γυναίκες συμφωνούν περισσότερο (mean rank=140,08) σε 
σχέση με τους άνδρες (mean rank=113,16) με τη δήλωση αυτή (U(162, 
97)=6224,000, p=0,004<0.05). 

2) «Επαινώ θετική συμπεριφορά» (Δήλωση Β2). Ο έλεγχος Mann-
Whitney U (Πίνακας 3) για τη σύγκριση του φύλου δείχνει ότι οι γυναίκες 
συμφωνούν περισσότερο (mean rank=136,98) σε σχέση με τους άνδρες 
(mean rank=118,35) με τη δήλωση αυτή. 

Πίνακας 3. Συσχέτιση φύλου με τεχνικές ενίσχυσης  
αποδεκτής συμπεριφοράς

Α/Α Δήλωση Φύλο Ν
Μέσος όρος 
κατάταξης

Mann-Whit-
ney U

p-value

Β1
Επιβραβεύω θετι-
κές συμπεριφορές 
με κίνητρα.

Γυναίκα 162 140,08
6224,000 0,004

Άνδρας 97 113,16

Β2
Επαινώ θετική 
συμπεριφορά.

Γυναίκα 162 136,98
6727,000 0,024

Άνδρας 97 118,35
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Όσον αφορά τις δηλώσεις για τις τεχνικές αντιμετώπισης μη απο-
δεκτής συμπεριφοράς για τη διαχείριση τάξης, η εκτέλεση του ελέγχου 
Mann-Whitney U καταδεικνύει στατιστικά σημαντικές διαφορές του φύ-
λου με 2 από τις συνολικά 12.

1) «Κάνω προσωρινή διακοπή του μαθήματος σε μια επιθετική συμπε-
ριφορά» (Δήλωση Β1). Ο έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 4) για τη σύ-
γκριση του φύλου δείχνει ότι οι γυναίκες συμφωνούν περισσότερο (mean 
rank=137,00) σε σχέση με τους άνδρες (mean rank=118,31) με τη δήλωση 
αυτή (U(162, 97)=6723,500, p=0,043<0.05). 

2) «Καλώ το παιδί μετά από μια άσχημη μέρα» (Δήλωση Β2). Ο έλεγ-
χος Mann-Whitney U (Πίνακας 4) για τη σύγκριση του φύλου δείχνει ότι 
οι γυναίκες συμφωνούν περισσότερο (mean rank=142,24) σε σχέση με 
τους άνδρες (mean rank=109,55) με τη δήλωση αυτή. 

Πίνακας 4. Συσχέτιση φύλου με τεχνικές αντιμετώπισης  
μη αποδεκτής συμπεριφοράς

Α/Α Δήλωση Φύλο Ν
Μέσος όρος 
κατάταξης

Mann-Whitney 
U

p-value

Β1

Κάνω προσωρινή δι-
ακοπή του μαθήμα-
τος σε μια επιθετική 
συμπεριφορά.

Γυναίκα 162 137,00

6723,500 0,043

Άνδρας 97 118,31

Β2
Καλώ το παιδί μετά 
από μια άσχημη 
μέρα.

Γυναίκα 162 142,24
5873,500 0,000

Άνδρας 97 109,55

4.2.  Συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης με τεχνικές δια-
χείρισης τάξης 

Για τον έλεγχο της συσχέτισης της οικογενειακής κατάστασης των συμ-
μετεχόντων με τις απαντήσεις τους στις τεχνικές διαχείρισης τάξης (τε-
χνικές πρόληψης, τεχνικές ενίσχυσης αποδεκτής συμπεριφοράς, τεχνι-
κές αντιμετώπισης μη αποδεκτής συμπεριφοράς) πραγματοποιήθηκε μη 
παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης Kruskal-Wallis H με επίπεδο στατιστι-
κής σημαντικότητας α=0.05 (5%).

Αναφορικά με τις δηλώσεις για τις τεχνικές πρόληψης για τη διαχείρι-
ση τάξης, η εκτέλεση του ελέγχου Kruskal-Wallis καταδεικνύει στατιστικά 
σημαντικές διαφορές της οικογενειακής κατάστασης με 3 από τις συνο-
λικά 14.

1) «Χρησιμοποιώ τεχνικές επίλυσης προβλημάτων (καθορισμός προ-
βλήματος, καταιγισμός ιδεών για επίλυση)». (Δήλωση Β1) (χ2 (2)=15,258, 
p=0,000<0,05). Ο μετα-έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 5) για τη σύ-
γκριση της οικογενειακής κατάστασης δείχνει ότι οι στατιστικά σημαντι-
κές διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των κατηγοριών: α) διαζευγμένος/η, /
χήρος/α, σε διάσταση και άγαμος/η (U(18, 35)=199,000, p=0,023<0.05) 
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και β) έγγαμος/η και άγαμος/η (U(206, 35)=2193,500, p=0,000<0.05). 
Όσοι/ες είναι άγαμοι/ες συμφωνούν λιγότερο (mean rank=23,69) σε 
σχέση με όσους/ες είναι διαζευγμένοι-ες/χήροι-ες/σε διάσταση (mean 
rank=33,44) και λιγότερο (mean rank=80,67) σε σχέση με όσους/ες είναι 
έγγαμοι/ες (mean rank=127,85) με τη δήλωση αυτή.

2) «Προετοιμάζω τα παιδιά για μεταβάσεις μεταξύ των δραστηριοτή-
των» (Δήλωση Β2) (χ2 (2)=9,922, p=0,007<0,05). Ο μετα-έλεγχος Mann-
Whitney U (Πίνακας 5) για τη σύγκριση της οικογενειακής κατάστασης 
δείχνει ότι όσοι/ες είναι έγγαμοι/ες συμφωνούν περισσότερο (mean 
rank=125,76) σε σχέση με όσους/ες είναι άγαμοι/ες (mean rank=92,97) 
με τη δήλωση αυτή.

3) «Χρησιμοποιώ στην τάξη σαφές σχέδιο πειθαρχίας και ιεραρχίας» 
(Δήλωση Β3) (χ2 (2)=10,531, p=0,002<0,05). Ο μετα-έλεγχος Mann-
Whitney U (Πίνακας 5) για τη σύγκριση της οικογενειακής κατάστασης 
δείχνει ότι όσοι/ες είναι έγγαμοι/ες συμφωνούν περισσότερο (mean 
rank=115,51) σε σχέση με διαζευγμένους-ες/χήρους-ες/σε διάσταση 
(mean rank=78,03) και περισσότερο (mean rank=125,09) σε σχέση με 
όσους/ες είναι άγαμοι/ες (mean rank=96,90) με τη δήλωση αυτή.

Πίνακας 5. Συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης  
με τεχνικές πρόληψης διαχείρισης τάξης

Α/Α Δήλωση
Οικογενειακή  

κατάσταση
Ν

Μέσος όρος 
κατάταξης

Mann-Whitney  
U

p-value

Β1

Χρησιμοποιώ τε-
χνικές επίλυσης 
προβλημάτων 
(καθορισμός προ-
βλήματος, καται-
γισμός ιδεών για 
επίλυση).

Διαζευγμένος/η
Χήρος/α

Σε Διάσταση
18 33,44

199,000 0,023

Άγαμος/η 35 23,69

Έγγαμος/η 206 127,85
2193,500 0,000

Άγαμος/η 35 80,67

Β2

Προετοιμάζω τα 
παιδιά για μετα-
βάσεις μεταξύ των 
δραστηριοτήτων.

Έγγαμος/η 206 125,76

2624,000 0,004
Άγαμος/η 35 92,97

Β3

Χρησιμοποιώ στην 
τάξη σαφές σχέ-
διο πειθαρχίας και 
ιεραρχίας.

Διαζευγμένος/η
Χήρος/α

Σε Διάσταση
18 78,03

1233,500 0,012

Έγγαμος/η 206 115,51

Έγγαμος/η 206 125,09
2761,500 0,019

Άγαμος/η 35 96,90

Όσον αφορά τις δηλώσεις για τις τεχνικές ενίσχυσης αποδεκτής συ-
μπεριφοράς για τη διαχείριση τάξης, η εκτέλεση του ελέγχου Kruskal-
Wallis καταδεικνύει στατιστικά σημαντικές διαφορές της οικογενειακής 
κατάστασης με 2 από τις συνολικά 12.
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1) «Επιβραβεύω θετικές συμπεριφορές με κίνητρα» (Δήλωση Β1) (χ2 
(2)=8,719, p=0,013<0,05). Ο μετα-έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 6) 
για τη σύγκριση της οικογενειακής κατάστασης δείχνει ότι όσοι/ες είναι 
έγγαμοι/ες συμφωνούν περισσότερο (mean rank=126,15) σε σχέση με 
όσους/ες είναι άγαμοι/ες (mean rank=90,70) με τη δήλωση αυτή.

2) «Επαινώ θετική συμπεριφορά» (Δήλωση Β2) (χ2 (2)=8,309, 
p=0,016<0,05). Ο μετα-έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 6) για τη 
σύγκριση της οικογενειακής κατάστασης δείχνει ότι όσοι/ες είναι έγγα-
μοι/ες συμφωνούν περισσότερο (mean rank=114,91) σε σχέση με τους 
διαζευγμένους-ες/χήρους-ες/ σε διάσταση (mean rank=84,97) και πε-
ρισσότερο (mean rank=124,35) σε σχέση με όσους/ες είναι άγαμοι/ες 
(mean rank=101,30) με τη δήλωση αυτή.

Πίνακας 6. Συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης με τεχνικές ενίσχυσης 
αποδεκτής συμπεριφοράς

Α/Α Δήλωση
Οικογενειακή  

κατάσταση
Ν

Μέσος όρος 
κατάταξης

Mann-Whitney 
U

p-value

Β1

Επιβραβεύω 
θετικές συμπε-
ριφορές με κί-
νητρα.

Έγγαμος/η 206 126,15
2544,500 0,004

Άγαμος/η 35 90,70

Β2
Επαινώ θετική 
συμπεριφορά.

Διαζευγμένος/η
Χήρος/α

Σε Διάσταση
18 84,97

1358,500 0,027

Έγγαμος/η 206 114,91

Έγγαμος/η 206 124,35
2915,500 0,034

Άγαμος/η 35 101,30

5. Συζήτηση-Συμπεράσματα 
Στην παρούσα ερευνητική μελέτη διερευνήθηκε η επίδραση του φύλου 
και της οικογενειακής κατάστασης 259 εκπαιδευτικών της Δ.Ε. Ηλείας 
στις αντιλήψεις τους για τις τεχνικές διαχείρισης τάξης που εφαρμόζουν. 
Σημαντικά στατιστικά ευρήματα αναδείχθηκαν για την επίδραση του φύ-
λου και της οικογενειακής κατάστασης των συμμετεχόντων εκπαιδευτι-
κών στις τεχνικές διαχείρισης της τάξης που επιλέγουν να εφαρμόσουν 
(τεχνικές πρόληψης, τεχνικές ενίσχυσης αποδεκτής συμπεριφοράς και 
τεχνικές αντιμετώπισης μη αποδεκτής συμπεριφοράς).

Αναφορικά με την επίδραση του φύλου:
α) Από τις τεχνικές πρόληψης διαχείρισης τάξης: οι γυναίκες σε με-

γαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους άνδρες χρησιμοποιούν στρατηγικές 
διαχείρισης θυμού για τον εαυτό τους (π.χ. βαθιές ανάσες, θετικός εσω-
τερικός διάλογος), προειδοποιούν για τις συνέπειες άσχημης συμπερι-
φοράς και προάγουν τον σεβασμό για τις πολιτισμικές διαφορές στην 
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τάξη. Αντίθετα, οι άνδρες σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις γυναί-
κες διδάσκουν ειδικές κοινωνικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια ομαδικών 
δραστηριοτήτων.

β) Από τις τεχνικές ενίσχυσης αποδεκτής συμπεριφοράς: οι γυναίκες 
σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους άνδρες επιβραβεύουν θετικές 
συμπεριφορές με κίνητρα και επαινούν τη θετική συμπεριφορά.

γ) Από τις τεχνικές αντιμετώπισης μη αποδεκτής συμπεριφοράς: οι 
γυναίκες σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους άνδρες κάνουν προ-
σωρινή διακοπή του μαθήματος σε μια επιθετική συμπεριφορά και κα-
λούν το παιδί μετά από μια άσχημη μέρα. 

Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και άλλες έρευνες (Martin, 
Yin & Mayall, 2007, Yilmaz, 2017) όπου οι γυναίκες παρουσιάζουν υψη-
λότερα επίπεδα επικοινωνιακών δεξιοτήτων και υψηλότερο βαθμό δια-
χείρισης της διδασκαλίας συγκριτικά με τους άνδρες. Επίσης, τα ευρή-
ματα συνάδουν με την άποψη των Reynolds και Miller (2003) σύμφωνα 
με την οποία το φύλο των εκπαιδευτικών μπορεί να επηρεάσει τη σχέση 
με τους μαθητές. Ωστόσο, αντίθετα φαίνεται να είναι τα συμπεράσματα 
άλλων ερευνών (Αντωνιάδου, 2014) στις οποίες οι άνδρες καταγράφουν 
υψηλότερα επίπεδα στη χρήση επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Τέλος, τα συ-
μπεράσματα άλλων ερευνών (Albright Santiago, 2012, Reynolds-Keefer, 
2013, Τομπά, 2019) καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει σημαντική σχέση του 
φύλου με τον τρόπο διαχείρισης τάξης. 

Όσον αφορά την επίδραση της οικογενειακής κατάστασης:
α) Από τις τεχνικές πρόληψης για τη διαχείρισης τάξης: οι άγαμοι/ες 

χρησιμοποιούν σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τους/τις έγγαμους/ες 
και με τους/ τις διαζευγμένους-ες/χήρους-ες ή όσους/ες βρίσκονται σε 
διάσταση τις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων (καθορισμός προβλήμα-
τος, καταιγισμός ιδεών για επίλυση). Επίσης, οι έγγαμοι/ες χρησιμοποι-
ούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους/τις άγαμους/ες την προε-
τοιμασία των παιδιών για μεταβάσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων. Τέλος, 
οι έγγαμοι/ες χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους/
τις άγαμους/ες και διαζευγμένους-ες/χήρους-ες ή όσους/ες βρίσκονται 
σε διάσταση σαφές σχέδιο πειθαρχίας και ιεραρχίας στην τάξη.

β) Από τις τεχνικές ενίσχυσης αποδεκτής συμπεριφοράς: οι έγγαμοι/
ες χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους/τις άγαμους/
ες την επιβράβευση θετικών συμπεριφορών με κίνητρα. Επίσης, οι έγγα-
μοι/ες χρησιμοποιούν περισσότερο σε σχέση με τους άγαμους/ες και με 
τους/τις διαζευγμένους-ες/χήρους-ες ή όσους/ες βρίσκονται σε διάστα-
ση τον έπαινο για θετική συμπεριφορά.

Tα ευρήματα αυτά διαφοροποιούνται με τα ευρήματα άλλης έρευνας 
σύμφωνα με τα οποία οι άγαμοι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας έχουν 
υψηλότερο επίπεδο στη διαχείριση τάξης σε σχέση με τους έγγαμους 
(Tyagi, 2013). Ενώ, σύμφωνα με τους Odanga, Aloka & Raburu, (2015) 
δεν καταγράφηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση σε έγγαμους και 
άγαμους εκπαιδευτικούς στην αυτό-αποτελεσματικότητά τους στο πεδίο 
της διαχείρισης τάξης Επισημαίνεται ότι η προσωπικότητα, οι διαπροσω-
πικές σχέσεις και οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών επιδρούν και επηρεά-
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ζουν τις προσδοκίες, τους στόχους και τις σχέσεις τους με τους μαθητές 
(Reynolds & Miller, 2003).

Μεγάλο μέρος της εργασίας των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει τη δι-
αχείριση τάξης η οποία έχει σημαντικό αντίκτυπο στα ακαδημαϊκά επι-
τεύγματα των μαθητών. Σημαντική παράμετρος για την αποτελεσματική 
διαχείριση είναι η ανάπτυξη ποιοτικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικών και 
μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να γνωρίζουν και να κατανο-
ούν τους μαθητές τους με βάση την ιδιαιτερότητα των αναγκών και της 
προσωπικότητάς τους. Να υιοθετούν στρατηγικές που ενισχύουν την 
προσωπική συμμετοχή και εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικα-
σία. Η θέσπιση κανόνων, οι ήπιες παρεμβάσεις προληπτικού χαρακτήρα, 
η ενθάρρυνση, η ενσυναίσθηση σε συνδυασμό με την οργάνωση της δι-
δασκαλίας που ελκύει και ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέ-
ροντα των μαθητών, συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση της 
τάξης. Προς την κατεύθυνση αυτή, η κατάλληλη προετοιμασία των εκπαι-
δευτικών, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αναπτύσσουν θα τους επιτρέ-
πουν να οικοδομήσουν αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης τάξης.

Η συμβολή της παρούσας έρευνας έγκειται στον εντοπισμό των παρα-
γόντων που επιδρούν στους εκπαιδευτικούς στη διαχείριση τάξης. Ο πε-
ριορισμός του δείγματος και της γεωγραφικής περιοχής δεν επιτρέπουν 
γενίκευση των συμπερασμάτων. Χρειάζεται επέκταση της έρευνας και 
διερεύνηση των αντιλήψεων και των μαθητών προκειμένου να γίνει μια 
συγκριτική αντιπαραβολή των ευρημάτων. Επίσης, ο εμπλουτισμός των 
ερευνητικών εργαλείων και των μεθόδων έρευνας θα βοηθούσε σε μια 
πιο διεξοδική μελέτη και κατανόηση μιας πολυσύνθετης διάστασης της 
διδασκαλίας όπως είναι η διαχείριση τάξης.
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία αποτελεί την καταγραφή εμπειρίας από τη συμμετο-
χή μου στο Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: «Η τέχνη ως βίωμα». 
Αποτελεί ταυτόχρονα ένα case study για την καλλιέργεια της ανθεκτικό-
τητας σε άτομα ή ομάδες στην εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού με 
τη βοήθεια της τέχνης. Αξιοποιήθηκε η έννοια και οι θεωρίες της μάθη-
σης ως όχημα καθώς και μορφές τέχνης όπως ζωγραφική και μουσική, 
προκειμένου οι συμμετέχοντες να νοηματοδοτήσουν με θετικό τρόπο τις 
δύσκολες στιγμές της απομόνωσης. Η αξιοποίη-
ση των νέων τεχνολογιών και ειδικά των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης βοήθησε στη δημιουργία 
ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης και συνετέ-
λεσε στο «μοίρασμα» συναισθημάτων.

Η διδασκαλία στην ηλεκτρονική κοινότητα 
ήταν ανατροφοδοτική για τη διδάσκουσα και 
αποτέλεσε ένα νέο πεδίο γνώσης.

Abstract 
The present work is the recording of experience from my participation in 
the Program of the University of the Aegean: «Art as an experience». At 
the same time, it is a case study to cultivate resilience in individuals or 
groups in the age of the corona pandemic with the help of art.

The program used the concept and theories 
of learning as a vehicle as well as art forms such 
as painting and music, in order for the partici-
pants to give a positive meaning to the difficult 
moments of isolation. The use of new technolo-
gies and especially social media has helped cre-
ate electronic learning communities and helped 
to «share» emotions.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
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Teaching in the online community was feedback for the teacher her-
self and was also a new field of knowledge.

1. Προσδιορισμοί Εννοιών 
Δεξιότητα θεωρείται η ικανότητα εκτέλεσης έργου και επίλυσης προβλή-
ματος (Cedefop Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006α). Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Επαγγελματικών Προσόντων οι δεξιότητες ως ικανότητες εφαρμογής 
γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας διακρίνονται σε νοητικές (χρήση 
λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν 
τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων 
και οργάνων). 

Με τον όρο «ικανότητα», που θεωρείται ευρύτερη έννοια της δεξιότη-
τας, νοείται «η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων 
και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε πε-
ριστάσεις εργασίας ή σπουδής και στην επαγγελματική ή/και προσωπική 
ανάπτυξη». Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη 
Δια βίου Μάθηση, η περιγραφή ως προς τις ικανότητες αφορά την υπευ-
θυνότητα και την αυτονομία. 

Έχουν προταθεί διαφορετικοί ορισμοί για τις δεξιότητες, όπως βασι-
κές (βασικοί αριθμητικοί υπολογισμοί, γραφή και ανάγνωση στη μητρική 
γλώσσα, γνώση ξένων γλωσσών, χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνιών), δεξιότητες ενεργοποίησης, γενικές δεξιότητες ή μεταβι-
βάσιμες. Προέκταση του όρου «βασικές δεξιότητες» είναι οι δεξιότητες-
κλειδιά (αναφέρονται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής), ου-
σιώδεις ή απαραίτητες, εγκάρσιες ή οριζόντιες. Δεν αποτελούν σταθερά 
χαρακτηριστικά, αλλά αποτυπώνουν την επίδειξη συγκεκριμένης συμπε-
ριφοράς σε συγκεκριμένες συνθήκες ή καταστάσεις.

Οι δεξιότητες ζωής επιτρέπουν στα άτομα να φτάσουν στην επιτυχία 
στα πλαίσια του κοινωνικοπολιτιστικού τους περιβάλλοντος μέσα από την 
προσαρμογή, το μετασχηματισμό και την επιλογή περιβάλλοντος. Συνδέ-
ονται με την ανεξαρτησία και την αναποτελεσματικότητα, επομένως με 
την αγορά εργασίας και την επίτευξη καλής ποιότητας ζωής.

1.1. Η Ανθεκτικότητα 
Η ανθεκτικότητα ανάμεσα στις άλλες δεξιότητες αναφέρεται στη διαδι-
κασία, την ικανότητα και το αποτέλεσμα της επιτυχούς προσαρμογής του 
ατόμου, ανεξάρτητα από τις προκλητικές ή απειλητικές συνθήκες που 
αντιμετωπίζει (Masten, Best, & Garmezy, 1990).

1.2. Σχετικές Έρευνες 
Το πρώτο κύμα ερευνών για την ψυχική ανθεκτικότητα (Garmezy, 1974) 
εστίασε στην ικανότητα των παιδιών να προσαρμόζονται μετά από δύ-
σκολες καταστάσεις (Wright, M. O., & Masten, A. S. (2005) και στον εντο-
πισμό ή τη διερεύνηση των προστατευτικών παραγόντων (Fraser, 2005), 



193

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ενώ αργότερα κινήθηκε προς τη διερεύνηση των επιβαρυντικών παραγό-
ντων όσο και των προστατευτικών παραγόντων (Wright & Masten, 2005).

Συνδέθηκε αρνητικά με το «burn out» σε εργαζόμενους στο σύστη-
μα υγείας, (Foster, 2018), καθώς και με τους εκπαιδευτικούς (QingGu, 
ChristopherDay, 2006). Επίσης, συνδέθηκε με το άγχος, τα χαρακτηριστι-
κά προσωπικότητας, τις στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων περιστα-
τικών, με τη μετατραυματική διαταραχή, την κατάθλιψη και άλλα.

1.3. Κρίσεις 
Κρίση εννοούμε την ψυχολογική αποσταθεροποίηση του ατόμου, όταν 
έρχεται αντιμέτωπο με μια απειλητική περίσταση την οποία εκείνη τη 
στιγμή αντιλαμβάνεται ως σημαντικό πρόβλημα, που δεν μπορεί να απο-
φύγει ούτε να επιλύσει με τις συνήθεις δεξιότητες επίλυσης προβλημά-
των που διαθέτει (Parry, 1996, Χατζηχρήστου, 2004). 

Δεν αντιδρούν όλοι κατά τον ίδιο τρόπο στα στρεσογόνα γεγονότα 
και τις ενδιάμεσες μεταβλητές που μπορούν να καθορίσουν το τελικό 
αποτέλεσμα. Τα ανθεκτικά άτομα έχουν σε υψηλότερο βαθμό εσωτερικό 
κέντρο ελέγχου (Luthar, 2000). Mια άλλη γνωστική ικανότητα σε άτομα 
υψηλού κινδύνου είναι η ικανότητα σχεδίασης ενός πλάνου ζωής (Rutter, 
1990). 

Η ξεκάθαρη αίσθηση νοήματος και σκοπού συντελεί στη θέληση για 
ζωή μέσα σε ακραίες καταστάσεις (Frankl, 1985). Οι Roy Baumeister και 
Kathleen Vohs (2005, p. 610) συσχετίζουν την αναζήτηση νοήματος στη 
ζωή με τέσσερις κύριες ανάγκες: σκοπός, αξίες, αποτελεσματικότητα, 
προσωπική αξία.

Η ικανότητα των ανθεκτικών ατόμων να χρησιμοποιούν το χιούμορ 
θεωρείται ως ένα επιπλέον βασικό χαρακτηριστικό της ψυχικής ανθε-
κτικότητας (Wolin & Wolin, 1993) και το ίδιο θεωρείται και η διαχείριση 
θετικών συναισθημάτων (Goleman, 1998), με βάση την οποία το άτομο 
αντιλαμβάνεται και διαχειρίζεται τα συναισθήματα του. 

1.4. Προβλήματα Σύγχρονης Εποχής 
Η σύγχρονη εποχή έχει αναδείξει πλήθος προβλημάτων, όπως τη δημο-
γραφική ανάπτυξη και τη γήρανση του πληθυσμού στις δυτικές τουλάχι-
στον χώρες, τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη ιδιαίτερα στον τομέα των 
νέων τεχνολογιών και της αυτοματοποίησης της εργασίας, την κλιματική 
αλλαγή, προβλήματα υγείας. Η έλλειψη δεξιοτήτων και το ενδεχόμενο 
της ανεργίας επιτείνει το αίσθημα της εργασιακής ανασφάλειας.

Η μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας χαρακτηρίζε-
ται από συνθετότητα και μεγάλη διάρκεια. Οι νέοι παραμένουν για περισ-
σότερο χρόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη 
ανεργία (συχνά μακροχρόνια). Η μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο 
συνδέεται με ψυχικές διεργασίες καθώς και με τη διαμόρφωση ταυτότη-
τας.
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2.  Συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στη Συμβου-
λευτική και την Εκπαίδευση 

Ο όρος «κοινωνική υποστήριξη» συνήθως υποδηλώνει την ύπαρξη δικτύ-
ου ατόμων που σε περίπτωση ανάγκης υποστηρίζουν ένα άτομο συναι-
σθηματικά, υλικά και πληροφοριακά (π.χ. παροχή πληροφοριών, συμβου-
λές). 

2.1. Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης και Συμβουλευτικής 
Η δημιουργία κοινωνικών δικτύων ηλεκτρονικά καταργεί τις αποστάσεις 
και ενδέχεται να συμβάλλει στην εκπαίδευση και τη συμβουλευτική με δια-
λέξεις, εργαστήρια, εξέταση και εικονικές διαλέξεις (Bobek, B. L. 2005). 

2.2. Η Αφηγηματική Συμβουλευτική 
Οι κονστρουξιονιστικές θεωρίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που 
αναπτύχθηκαν περιλαμβάνουν το συστημικό μοντέλο (McMahon & Pat-
ton, 2004), το μοντέλο TSP (Thriving with Social Purpose Conceptual 
Framework) (Ford & Smith, 2007), την προσέγγιση της «πρωτεϊκής» στα-
διοδρομίας (Hall, 2004), τη θεωρία του Χάους (Bright & Pryor, 2011).

Σύμφωνα με την αφηγηματική οπτική (Savickas, 2007), ο εαυτός μας 
κατασκευάζεται συνεχώς (όχι μόνο κατά την παιδική ηλικία αλλά ως το 
τέλος της ζωής) με μέλημα του «κατασκευαστή» του τη διατήρηση μιας 
αίσθησης συνέχειας, νοήματος και σκοπού. 

Ο σύμβουλος έχει το ρόλο του βοηθού αυτοβιογράφου. Μπορεί να 
αλλάξει την αφηγηματική δόμηση και ακολουθία των γεγονότων και να 
αναζητήσει λύσεις μαζί με το συμβουλευόμενο.

Η αφήγηση του συμβουλευόμενου μπορεί να γίνει μέσα από αγαπη-
μένες ταινίες, παιδικές αναμνήσεις, εσωτερικό διάλογο και αναγνώριση 
εσωτερικών φωνών. Μπορεί να γίνει από τον ίδιο καθώς και μέσα από ένα 
φανταστικό πρόσωπο με τη βοήθεια των συμβόλων και της μεταφοράς.

Η αφηγηματική συμβουλευτική (αποδόμηση, ανακατασκευή, συγκατα-
σκευή) προτείνει την εστίαση στην εξέλιξη της ιστορίας και στις πιθανές 
εκβάσεις που δίνει ο ίδιος με βάση την οπτική του και αναζητά πιθανές 
εναλλακτικές λύσεις με βάση την ανάλυση swot στην προτεινόμενη ιστο-
ρία. Ενδείκνυται ο αναστοχασμός ως προς τον ήρωα και την εξέλιξη της 
πλοκής, έτσι ώστε η νοηματοδότηση των γεγονότων της ζωής να γίνει 
από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή που αναλαμβάνει και την ευθύνη. Το ενδι-
αφέρον για την καριέρα σχετίζεται με το σχεδιασμό, ο έλεγχος ταυτίζεται 
με την ικανότητα του ατόμου να επιλέγει για τη ζωή του. Από την άλλη 
πλευρά, η έλλειψη περιέργειας οδηγεί σε μη ρεαλιστική σχέση εαυτού και 
πραγματικότητας και η έλλειψη αυτοπεποίθησης οδηγεί σε αναχαίτιση 
της πορείας του.

Η θεωρία της κατασκευής σταδιοδρομίας βλέπει την προσαρμογή 
σε αλλαγές, όπως υποστηρίζονται από πέντε βασικούς τύπους συμπερι-
φορών αντιμετώπισης: το προσανατολισμό, την εξερεύνηση, την εγκα-
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τάσταση, τη διαχείριση και την αποδέσμευση. Αυτές οι εποικοδομητικές 
δραστηριότητες σχηματίζουν έναν κύκλο προσαρμογής που επαναλαμ-
βάνεται περιοδικά, καθώς το άτομο πλοηγεί σε νέες μεταβάσεις. Απαραί-
τητη προϋπόθεση είναι η ανίχνευση και η βελτίωση δεξιοτήτων.

2.3. Υλοποίηση του Προγράμματος «Η Τέχνη ως Βίωμα» 
Το πρόγραμμα περιελάμβανε το σχηματισμό τριών ομάδων και η χρονική 
του διάρκεια εκτεινόταν σε ένα μήνα. Φορέας υλοποίησης ήταν οι Vellum 
Global Educational Services. Τη δωρεάν επιστημονική εποπτεία είχε ο κ. 
Ευστράτιος Παπάνης, Mόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούσαν διαδικτυακά την ενότητα «Μάθη-
ση, Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» για το μήνα καραντίνας λόγω 
κορωνοϊού. Οι μέθοδοι υλοποίησης της επιμόρφωσης περιλάμβαναν τη 
διαδικτυακή ασύγχρονη διδασκαλία με σύγχρονες online συναντήσεις. 
Τα κείμενα που αναρτήθηκαν είχαν το νόημα της ευαισθητοποίησης για 
περαιτέρω μελέτη και προβληματισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να 
προσπελάσουν το υλικό και να καταγράψουν απορίες, οι οποίες μπορού-
σαν να συζητηθούν στο προκαθορισμένο τρίωρο ανατραφοδότησης.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ο σχεδιασμός περιελάμβανε μια σύντο-
μη αναφορά στις θεωρίες μάθησης σε συνδυασμό με επιλεγμένα έργα 
τέχνης. Σκοπός του προγράμματος ήταν η κατανόηση της τέχνης (ζω-
γραφική, μουσική) ως εργαλείο μάθησης. Στόχος ήταν η συναισθηματι-
κή ανάπτυξη των επιμορφούμενων, η ανάδυση προσωπικών βιωμάτων, η 
ενεργοποίηση και συμμετοχή στη διαδικασία και η καλλιέργεια της ψυχι-
κής τους ανθεκτικότητας στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Το πρό-
γραμμα προσαρμόστηκε εξαιτίας του περιορισμένου χρονικού ορίζοντα 
ανάλογα με τις ανάγκες των ενήλικων επιμορφούμενων. Επιδιώξαμε την 
αξιοποίηση της εικόνας με σκοπό την αφήγηση μιας ιστορίας. Ο επιμορ-
φούμενος με τη διαδικασία της μεταφοράς και της προβολής έντυνε με 
τη δική του φωνή την ιστορία του εικονιζόμενου προσώπου, ο οποίος 
αποκτούσε όνομα, παρελθόν και μέλλον, σκέψεις και συναισθήματα. Η 
ενεργοποίηση των επιμορφούμενων αυξανόταν καθώς τα έργα τέχνης 
προκαλούσαν το ενδιαφέρον και κινητοποιούσαν το συναίσθημα. Παράλ-
ληλα, η συμμετοχή τους διαγραφόταν από τα αναφερόμενα σχόλια που 
ολοένα πλήθαιναν και η εμπειρία από την ανάπτυξη προγραμμάτων με 
σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη ψυχοσυναισθηματική καλλιέρ-
γεια φαινόταν ιδιαίτερα χρήσιμη και στην τυπική εκπαίδευση. 
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Περίληψη 
Τις τελευταίες δεκαετίες, η επαγγελματική εξουθένωση ερευνάται συ-
στηματικά σε όλο τον κόσμο και ορίζεται ως ένα πολυδιάστατο κατασκεύ-
ασμα που αποτελείται από τρεις διαστάσεις: τη συναισθηματική εξάντλη-
ση, την αποπροσωποποίηση και τη μειωμένη προσωπική ολοκλήρωση. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επαγγελματική τους 
εξουθένωση, καθώς και οι παράγοντες της εργασίας τους που τους εξου-
θενώνουν περισσότερο ή λιγότερο.

Για τη συλλογή στοιχείων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτημα-
τολόγιο ΜΒΙ. Η έρευνα διενεργήθηκε το Φεβρουάριο του 2019 σε δείγμα 
57 εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία 
στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας. 

Συμπερασματικά, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δείχνουν ελάχιστα 
εξουθενωμένοι συνολικά από την εργασία τους 
Ωστόσο, την αντιλαμβάνονται ως σκληρή και 
νιώθουν εξουθενωμένοι από τη μη συμμετοχή 
τους στη λήψη αποφάσεων. Αντίθετα, δε δηλώ-
νουν εξουθενωμένοι από την ενασχόληση με 
τους μαθητές τους.

Abstract 
In recent decades, occupational exhaustion has been systematically in-
vestigated around the world and is defined as a multidimensional inven-
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tion consisting of three dimensions: a) emotional exhaustion, b) deper-
sonalization and c) reduced personal fulfillment.

The purpose of this study is to investigate the views of primary school 
teachers on their occupational exhaustion, as well as the factors of their 
work that exhaust them more or less.

To collect research data the MBI questionnaire was used. The survey 
was conducted in February 2019 on a sample of 57 teachers serving in 

Primary Schools and Kindergartens in the pre-
fectures of Kozani and Florina.

In conclusion, primary school teachers seem 
a little exhausted from their work, perceive it 
as harsh and, above all, feel exhausted by their 
non-participation in decision-making. On the 
contrary, they do not say they are exhausted 
from dealing with their students.

1. Εισαγωγή 
Η επαγγελματική εξουθένωση εμφανίστηκε ως όρος τη δεκαετία του 
1970 και, παρόλο που ξεκίνησε από την Αμερική, γρήγορα, αποτέλεσε 
φαινόμενο παγκόσμιας έρευνας (Schaufeli, Leiter & Maslach, 2008). Η 
αυξανόμενη ανησυχία για το νόημα της εργασίας και η πεποίθηση ότι ο 
βαθμός ικανοποίησης από αυτή σχετίζεται με πτυχές της συμπεριφοράς 
εργασίας, όπως η παραγωγικότητα, η απουσία και τα ποσοστά συμμετο-
χής, οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας μεγάλης ερευνητικής βιβλιογραφίας. 
Η επαγγελματική εξουθένωση θεωρείται ότι απορρέει από μακροχρόνια 
επαγγελματική δραστηριότητα άγχους, ιδίως μεταξύ των εργαζομένων 
στον τομέα των ανθρώπινων υπηρεσιών. Επιπλέον, η επαγγελματική εξου-
θένωση μπορεί να είναι το τελικό σημείο αντιμετώπισης χωρίς επιτυχία, 
με χρόνιο στρες και συχνά περιγράφεται ως σύνδρομο συναισθηματικής 
εξάντλησης, αποπροσωποποίησης και μειωμένου προσωπικού επιτεύγ-
ματος (Maslach & Jackson, 1981). 

Συναισθηματική εξάντληση επιτελείται όταν οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 
σε θέση σωματικά και συναισθηματικά να παρέχουν βοήθεια στους μα-
θητές τους λόγω ισχυρού και ανασταλτικού συναισθήματος κόπωσης και 
στρες (Maslach & Jackson, 1981). Η συναισθηματική εξάντληση εμφανίζεται 
με αισθήματα έντασης και απογοήτευσης, λόγω των φόβων των ατόμων 
ότι δε θα είναι σε θέση να παράσχουν προηγούμενα επίπεδα εργασίας. Οι 
εκπαιδευτικοί που βιώνουν συναισθηματική εξάντληση περιγράφουν συ-
χνά ένα συναίσθημα που αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου. 

Η αποπροσωποποίηση, η δεύτερη διάσταση της εξουθένωσης, συμ-
βαίνει όταν τα άτομα απομακρύνονται από το έργο τους, δημιουργώντας 
αρνητικές αντιλήψεις για τα καθήκοντα, τους πελάτες ή τους συναδέλ-
φους τους. Η αποπροσωποποίηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών περι-
λαμβάνει κυνικές συμπεριφορές προς τους μαθητές, τους γονείς και το 
χώρο εργασίας τους.
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Αργότερα ο Farber (2000) πρόσθεσε μια τέταρτη διάσταση στην πε-
ριγραφή της εξουθένωσης: την αντίληψη εκ μέρους των εργαζομένων, 
που θεωρούν ότι οι προσπάθειές τους για να βοηθήσουν τους άλλους 
είναι αναποτελεσματικές και ότι οι οικονομικές απολαβές από την εργα-
σία τους δεν είναι ικανοποιητικές. Σύμφωνα με τον ίδιο (Farber, 2000), το 
είδος της εξουθένωσης που φαίνεται περισσότερο να επικρατεί σήμερα 
χαρακτηρίζεται από πολλαπλές υποχρεώσεις, αυξανόμενες εξωτερικές 
πιέσεις, τα ανεπαρκή οικονομικά οφέλη και τις ανεπαρκείς ευκαιρίες για 
προσωπική πρόοδο. 

Η τελική διάσταση της εξουθένωσης είναι η μειωμένη προσωπική ολο-
κλήρωση, η οποία ορίζεται ως αυτοαξιολόγηση συναισθημάτων ανικανό-
τητας και έλλειψη επίτευξης στην εργασία. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
δεν εργάζονται τόσο για το οικονομικό όφελος αλλά, επιδιώκουν κυρίως 
να χαράξουν μια θετική πορεία στη ζωή των μαθητών τους. Υψηλά επί-
πεδα συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίηση μαζί με χα-
μηλά επίπεδα προσωπικής επίτευξης είναι ενδεικτικά της εξουθένωσης 
(Maslach & Leiter, 2008).

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η επαγγελματική εξουθένωση 
των εκπαιδευτικών είναι ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί πολλούς ερευ-
νητές σε όλο τον κόσμο, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της εκπαίδευσης, 
και της οικονομικής κρίσης που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η οικονομική κρίση είναι ένα συστημικό φαινόμενο, που δεν αφορά 
μόνο στην ελληνική πραγματικότητα. Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην 
ελληνική νομοθεσία έχουν επηρεάσει τη θεσμική λειτουργία της εκπαί-
δευσης. Οι εκπαιδευτικοί νιώθουν απαξιωμένοι, καθώς το βιοτικό τους 
επίπεδο μειώνεται και η κρίση φαίνεται πως έχει επηρεάσει την οικονο-
μική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας (Σκλάβος, 2014). Τα μέτρα που ελή-
φθησαν επηρέασαν όλους τους τομείς της κοινωνίας και φυσικά και την 
εκπαίδευση. Οι δραστικές περικοπές στον ετήσιο προϋπολογισμό στον 
χώρο της εκπαίδευσης, οι εργασιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών και 
οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις των σχολικών μονάδων είναι μερικά 
από αυτά τα μέτρα. 

Ακόμα, η πρόσληψη νέων εκπαιδευτικών έχει σταματήσει. Το εργατικό 
δυναμικό διδασκαλίας γηράσκει, με το ποσοστό των δασκάλων ηλικίας 
κάτω των 30 ετών να μειώνεται στο 4%, που είναι ένα από τα χαμηλότερα 
σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Εκτός από τη διδασκαλία, την προετοιμα-
σία και τη διόρθωση των εργασιών, οι υποχρεωτικές ευθύνες των εκπαι-
δευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας 
περιλαμβάνουν τη συμβουλευτική των μαθητών, την επικοινωνία και τη 
συνεργασία με γονείς/κηδεμόνες, την ομαδική εργασία και το διάλογο με 
τους συναδέλφους στο σχολείο ή αλλού (OECD, 2017).

Επιπλέον, λόγω της οικονομικής κρίσης, η χρηματοδότηση της εκπαί-
δευσης μειώθηκε, οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών επιδεινώθη-
καν, συρρικνώθηκαν οι μισθοί και ομοίως περιορίστηκε η συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση και η καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων. Όλα αυτά τα 
προβλήματα αρχίζουν να αντικατοπτρίζονται όλο και περισσότερο στο χα-
μηλότερο επαγγελματικό κίνητρο των εκπαιδευτικών, μια κατάσταση που 
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μπορεί να έχει δυσάρεστες επιπτώσεις όσον αφορά την ποιότητα της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας (Tomuletiu, Pop, David, Solovastru & Buicu, 2011).

Όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης, 
οι Guglielmi και Tatrow (1998) σημειώνουν ότι το άγχος και η εξάντληση 
σχετίζονται με κακή υγεία στους εκπαιδευτικούς. Έχει, επίσης, αποδειχθεί 
ότι οι εκπαιδευτικοί με επαγγελματική εξουθένωση παρέχουν σημαντικά 
λιγότερες πληροφορίες, περιορισμένους επαίνους και παρουσιάζουν μι-
κρότερη αποδοχή των ιδεών των μαθητών τους (Beer & Beer, 1992). Έτσι, 
η εξουθένωση φαίνεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους εκπαι-
δευτικούς, όσο και στους μαθητές που διδάσκουν (Capel, 1987). Μελέτες 
έχουν επανειλημμένα καταδείξει ότι η διδασκαλία είναι μια αγχωτική δια-
δικασία και έχουν εξετάσει μεταβλητές που τείνουν να αυξάνουν το στρες 
και την εξάντληση των εκπαιδευτικών (Chan & Hui, 1995).

Τα πιο συχνά αναφερόμενα συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκέ-
φαλο, συχνά κρυολογήματα και γρίπη, αλλά και σοβαρά καρδιαγγειακά 
συμπτώματα (Hock, 1988, Schonfeld, 2001). Το σημαντικότερο κόστος 
πραγματοποιείται, επίσης, στο σχολείο συμπεριλαμβανομένης της αυ-
ξημένης απουσίας των εκπαιδευτικών, τον κύκλο εργασιών, την αλλαγή 
σταδιοδρομίας, την ψυχική υγεία και την ιατρική επιδείνωση των επιδό-
σεων, καθώς και την πρόωρη συνταξιοδότηση. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί 
μπορεί να έχουν μειωμένη ανοχή για προβλήματα συμπεριφοράς στην 
τάξη (Burke, Greenglass & Schwarzer, 1996). Όλα τα παραπάνω μαζί με 
τις φημολογούμενες εκπαιδευτικές αλλαγές μεταβάλλουν σε σημαντικό 
βαθμό το εργασιακό πλαίσιο των εκπαιδευτικών και θεμελιώνουν ένα αί-
σθημα ανασφάλειας και νευρικότητας. 

2. Η Έρευνα 

2.1. Μέθοδος 
Στόχος της έρευνας είναι να μελετηθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφορά σχετικά με δημογραφικούς παράγοντες (φύλο, ηλικία, έτη υπη-
ρεσίας, μέγεθος σχολείου) των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης που υπηρετούν στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας, όσον αφορά 
την επαγγελματική τους εξουθένωση, αλλά και να γίνει συσχέτιση των 
αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο όμορων νομών.

2.2. Δείγμα 
Το δείγμα αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων, που εργάζονται 
σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών 
ήταν εθελοντική και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διήρκεσε περί-
που 5’. Συλλέχθηκαν 57 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.

2.3. Ερευνητικά Εργαλεία 
Το κυριότερο εργαλείο για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης 
είναι το ΜΒΙ (Maslach Burnout Inventory), το οποίο αποτελείται από 22 
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δηλώσεις, σχετικές με τα συναισθήματα των ερωτηθέντων και αφορούν 
στη συναισθηματική εξάντληση. Στη συγκεκριμένη έρευνα μελετήθηκαν 
οι τομείς: συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και μειωμένη 
προσωπική ολοκλήρωση. Αναλυτικότερα, στον πρώτο τομέα εξετάστηκαν 
η ψυχική εξάντληση, η απογοήτευση και η αίσθηση της σκληρής εργασί-
ας, στον δεύτερο τομέα αξιολογήθηκαν η στενή εργασία με τους μαθη-
τές, ο ανταγωνισμός με τους συναδέλφους και η επικείμενη αξιολόγηση 
και στον τρίτο τομέα μελετήθηκε η συνεργασία με τους γονείς και τους 
μαθητές με ιδιαιτερότητες, ο αποκλεισμός από τη λήψη αποφάσεων και 
ο όγκος εργασίας. 

Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια με την κλίμακα πέντε σημείων 
του Likert, από το «διαφωνώ απόλυτα» μέχρι το «συμφωνώ απόλυτα» και 
η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS. 

2.4. Αποτελέσματα 
Αναφορικά με τον παράγοντα της συναισθηματικής εξάντλησης το μεγα-
λύτερο μέσο όρο 3,43 και τυπική απόκλιση 1,03 συγκέντρωσαν οι απαντή-
σεις σχετικά με την ερώτηση του πόσο σκληρά νιώθουν ότι εργάζονται 
στη σχολική μονάδα. Ακολουθούν με μέση τιμή 2,57 και τυπική απόκλιση 
1,13 οι απόψεις των εκπαιδευτικών για ψυχική εξάντληση που νιώθουν 
λόγω της διδασκαλίας που πραγματοποιούν και ακολουθεί το αίσθημα 
της απογοήτευσης από την εργασία τους που σημείωσε μέση τιμή 2,49 
και τυπική απόκλιση 1,10.

Στον τομέα της αποπροσωποίησης που κυριαρχεί σε πολλούς εκπαι-
δευτικούς και τους δημιουργεί αποστασιοποίηση από τα εργασιακά τους 
καθήκοντα η έρευνα κατέδειξε ότι αυξάνεται από τον ανταγωνισμό που 
επικρατεί σε πολλές σχολικές μονάδες μεταξύ των συναδέλφων με μέση 
τιμή 3,12 και τυπική απόκλιση 1,19 με αποτέλεσμα την εσωτερική ένταση 
και την αύξηση του εργασιακού άγχους. Ακολουθεί η επικείμενη αξιολό-
γηση των εκπαιδευτικών με μέση τιμή 2,91 και τυπική απόκλιση 1,28 και 
στην τελευταία θέση βρίσκεται η στενή εργασία με τους μαθητές με μέση 
τιμή 1,91. 

Ως προς το αίσθημα της προσωπικής επίτευξης των στόχων των εκ-
παιδευτικών, η έρευνα κατέδειξε ότι ο αποκλεισμός από τη λήψη αποφά-
σεων από τη διοίκηση της σχολικής μονάδας με μέση τιμή 3,38 και τυπική 
απόκλιση 1,2 είναι ο παράγοντας που δημιουργεί ένταση και άγχος στους 
εκπαιδευτικούς και τους απομακρύνει από τους στόχους που έχουν θέσει. 
Ακολουθεί η ύπαρξη μαθητών με ιδιαιτερότητες στη σχολική τάξη τους με 
μέση τιμή 3,21, και τυπική απόκλιση 1.33, ο καθημερινός φόρτος εργασίας 
που αναλαμβάνουν πέρα από το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα με μέση 
τιμή 2,91 και τυπική απόκλιση 1,09 και στην τελευταία θέση βρίσκεται η 
συνεργασία με τους γονείς με μέση τιμή 2,49 και τυπική απόκλιση 1,1 που 
δεν φαίνεται να δυσκολεύει ιδιαίτερα, τους εκπαιδευτικούς. 

Για τον προσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ του φύλου των εκπαιδευ-
τικών με τις εξεταζόμενες μεταβλητές, διενεργήθηκε ο έλεγχος ισότη-
τας μέσων τιμών για ανεξάρτητα δείγματα (independent samples t-test). 
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Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (p < 0.013, p < 
0,05) καταγράφηκαν ως προς τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, κα-
θώς οι γυναίκες εκπαιδευτικοί νιώθουν σημαντικά περισσότερο εξουθε-
νωμένες από τη μη συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων. 

Επιπροσθέτως, το στρες που νιώθουν οι γυναίκες εκπαιδευτικοί εί-
ναι σαφώς πολύ πιο έντονο από αυτό που βιώνουν οι άνδρες συνάδελ-
φοί τους με στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσά τους (p < 0.012, p < 
0,05). 

Αναφορικά με την ηλικία, παρατηρήθηκε διαφορά στις μέσες τιμές 
των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση σχετικά με: α) τον 
ανταγωνισμό που νιώθουν με τους συναδέλφους τους και πιο συγκεκρι-
μένα, για τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 31 έως 40 ετών είναι 3,56 με τυ-
πική απόκλιση 1,12, η μέση τιμή για τους εκπαιδευτικούς 41 έως 50 είναι 
3,05 με τυπική απόκλιση 1,17, ενώ για τους εκπαιδευτικούς άνω των 51 
ετών η μέση τιμή είναι 2,53 με τυπική απόκλιση 1,12. Η διαφορά αυτή είναι 
στατιστικά σημαντική (p = 0.029 < 0.05). Δηλαδή, κατά 95 % μπορού-
με να ισχυριστούμε ότι οι εκπαιδευτικοί άνω των 51 ετών είναι λιγότερο 
εξουθενωμένοι από τον ανταγωνισμό που νιώθουν για τους συναδέλ-
φους τους. Οι συγκρίσεις έγιναν με τον μη παραμετρικό έλεγχο One-Way 
Anova, καθώς οι συγκεκριμένες μεταβλητές ακολουθούν την κανονική 
κατανομή για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν οι 
εκπαιδευτικοί διαδραματίζει το δικό της ρόλο στο βαθμό της αίσθησης 
της εργασιακής εξουθένωσης που νιώθουν οι εργαζόμενοι με τη διαφο-
ρά να είναι στατιστικά σημαντική για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν 
στη ΔΙΠΕ Κοζάνης με μέση τιμή 3,70 και τυπική απόκλιση 0,97, ενώ στη 
ΔΙΠΕ Φλώρινας, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν πιο έντονο τον ανταγωνισμό 
μέσα στις σχολικές στις μονάδες, με μέση τιμή 3,56 και τυπική απόκλιση 
1,03.

Σχετικά με το μέγεθος του σχολικού οργανισμού παρατηρήθηκε δια-
φορά στις μέσες τιμές των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις ερωτή-
σεις σχετικά με α) τον ανταγωνισμό που νιώθουν για τους συναδέλφους 
τους με τα μικρότερα σε οργανικότητα σχολεία να παρουσιάζουν πιο 
ανταγωνιστικές σχέσεις που οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε εργασιακή 
εξουθένωση (μέση τιμή 3,75 και τυπική απόκλιση 1,28) και β) το στρες που 
νιώθουν από το φόρτο εργασίας τους με τους εκπαιδευτικούς που εργά-
ζονται σε 10/θέσια και άνω σχολεία να νιώθουν λιγότερο εξουθενωμένοι 
από τον φόρτο εργασία τους.

Σε έλεγχο εξάρτησης των μεταβλητών φύλου και φόρου εργασίας 
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών 
«φύλο» και «φόρτος εργασίας» (x2 = 9.675, df = 4, p = 0.046 < 0.05). 
Οι δύο μεταβλητές είναι εξαρτημένες. Ακόμα, παρατηρήθηκε στατιστικά 
σημαντική εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Διεύθυνση Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης» και «ανταγωνισμός με συναδέλφους» (x2 = 13.815, df 
= 4, p = 0.008 < 0.01). Εξαρτημένες είναι και οι μεταβλητές «Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων» 
(x2 = 10.865, df = 4, p = 0.028 < 0.05). Σε στάθμη σημαντικότητας 0.05 
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παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών 
«μέγεθος σχολείου» και «ανταγωνισμός με συναδέλφους» (x2 = 24.004, 
df = 12, p = 0.020 < 0.05). Οι δύο μεταβλητές είναι εξαρτημένες. Τέλος, 
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών 
«μέγεθος σχολείου» και «φόρτος εργασίας» (x2 = 23.613, df = 12, p = 
0.023 < 0.05). 

3. Συζήτηση - Προτάσεις 
Κύριο μέλημα της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση της επαγγελματικής 
εξουθένωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και 
οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδει-
ξαν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξουθενωμένοι από την εργασία τους.

Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ότι σε αρ-
κετούς παράγοντες οι εκπαιδευτικοί συγκέντρωσαν μέση τιμή μικρότερη 
του 3, γεγονός που αναδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι γενικά ικανο-
ποιημένοι από το επάγγελμά τους, αλλά νιώθουν αρκετή εξουθένωση σε 
σχέση με την εργασία τους και τη μη συμμετοχή τους στη λήψη αποφά-
σεων.

Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες μέσες τιμές, μεγαλύτερες από 3, συγκέ-
ντρωσαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα συναισθήματά τους σχε-
τικά με πόσο σκληρά νιώθουν ότι εργάζονται, για τη μη συμμετοχή τους 
στη λήψη αποφάσεων στη σχολική τους μονάδα, για την ύπαρξη μαθητών 
με προβλήματα μάθησης/συμπεριφοράς, καθώς και για τον ανταγωνισμό 
με τους συναδέλφους τους. 

Συμπερασματικά, στην παρούσα έρευνα διαφαίνεται χαμηλό επίπεδο 
επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης των νομών Κοζάνης και Φλώρινας. Οι εκπαιδευτικοί δεν 
είναι εξουθενωμένοι σε καιρό οικονομικής κρίσης, καθώς ο δημόσιος το-
μέας τούς διασφαλίζει τη σταθερότητα και τη μονιμότητα. 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η εμφάνιση των υπερεθνικών ορ-
γανισμών τείνει να διαμορφώσει πολιτικές που να εφαρμόζονται από τα 
κράτη σε επιμέρους τομείς, όπως την παιδεία. Ο εκπαιδευτικός χώρος 
επηρεάζεται από τις συχνές αλλαγές και είναι επιτακτική η ανάγκη για 
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, καταπολέμηση του κοινωνι-
κού αποκλεισμού και επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους. Η συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου, η ενίσχυση 
της αυτοεκτίμησής τους, η παροχή ευκαιριών υπηρεσιακής εξέλιξης και 
η ενίσχυση θετικών κινήτρων καθίστανται αναγκαίες. Οι εκπαιδευτικοί 
θα πρέπει να αναβαθμιστούν οικονομικά και κοινωνικά, να συμμετέχουν 
στον προγραμματισμό και στη λήψη αποφάσεων στη σχολική τους μονά-
δα, καθώς και να έχουν δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 

Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη δια βίου μάθηση και επι-
μόρφωση του προσωπικού και στην παροχή ανταμοιβών και κινήτρων. Οι 
ανάγκες που αντιμετωπίζει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διαχρο-
νικά, αφορούν κυρίως στις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και στην 
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απουσία επιμορφωτικών δομών του προσωπικού. Αν υπολογίσουμε και το 
πρόσφατο μεταναστευτικό ρεύμα προς τη χώρα μας, η ανάγκη για περαι-
τέρω επιμόρφωση είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Ωστόσο, για να διατηρηθεί η ποιότητα μάθησης στο μέλλον, είναι 
αναγκαίο ένα σχέδιο θεσμοθέτησης αλλαγών, που αφορά στη δομή και 
οργάνωση των σχολείων και η καταγραφή και η αξιολόγηση όλων των 
εργασιακών παραμέτρων που παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Οι συχνές μεταρρυθμίσεις οδηγούν σε αδυναμία ανταπόκρισης των 
σχολικών μονάδων. Καθώς η κοινωνική και η οικονομική ανάπτυξη μιας 
χώρας εξαρτάται από την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, θα 
πρέπει να υπάρξει παιδοκεντρική δημοσιονομική πολιτική. Με τη συμμε-
τοχή όλων των εμπλεκομένων και τη συνεργατική εκπαιδευτική κουλτού-
ρα, θα υπάρχει ποιότητα εκπαιδευτικών προϊόντων και οι εκπαιδευτικοί 
θα αντιληφθούν τον πολυσύνθετο και πολυδιάστατο ρόλο τους. Τέλος, 
επιτακτική είναι και η ανάγκη μόνιμων διορισμών, καθώς ο τομέας της 
Παιδείας θεωρείται νευραλγικός για τη λειτουργία ενός κράτους. 
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Περίληψη 
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα είναι μια νευρο-
αναπτυξιακή διαταραχή με κεντρικά χαρακτηριστικά την απροσεξία, την 
υπερκινητικότητα και την παρορμητικότητα, τα οποία δεν είναι σύμφωνα 
με το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού. Αποτελεί μια από τις πιο συχνές 
διαταραχές στη παιδική ηλικία αλλά είναι αισθητή από την βρεφική μέχρι 
και την ενηλικίωση.

Η αιτιολογία της ΔΕΠ-Υ συμπεριλαμβάνει την αλληλεπίδραση πολλών 
διαφορετικών παραγόντων όπως οι βιολογικοί, οι περιβαλλοντικοί και οι 
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. Σύμφωνα με μελέτες, καταδεικνύεται ότι το 
75% των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ οφείλονται σε γενετικούς παράγοντες 
και στην κληρονομικότητα. Ακόμα έρευνες έχουν δείξει ότι ο εγκέφαλος 
των παιδιών με ΔΕΠ-Υ παρουσιάζει διαφορές από εκείνων των συνομη-
λίκων τους στη δομή, στο μεταβολισμό και στη λειτουργία συγκεκριμένων 
περιοχών. Ακόμα η πρόωρη γέννηση, το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ και 
το υπερβολικό στρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο εγκεφαλικός 
τραυματισμός ή η έκθεση σε τοξικές ουσίες μπορούν να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη της ΔΕΠΥ.

Συνεχίζοντας, τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ χω-
ρίζονται σε δύο διακριτές ομάδες: τα πρωτογενή 
και τα δευτερογενή Η πρώτη κατηγορία αφορά 
την έντονη κινητική δραστηριότητα (υπερκινητι-
κότητα), την αδυναμία συγκέντρωσης και προ-
σοχής (απροσεξία) και την παρορμητικότητα 
ενώ τα δευτερογενή είναι τα χαρακτηριστικά 
που εμφανίζονται όταν το περιβάλλον αλληλε-
πιδρά με το παιδί (π.χ. κρίσεις θυμού, αντικοι-
νωνική συμπεριφορά). Είναι σημαντικό τα συ-
μπτώματα να έχουν επιμείνει για τουλάχιστον 6 
μήνες.

Εν κατακλείδι, η διάγνωση της ΔΕΠ-Υ στα παιδιά κάθε ηλικίας μπορεί 
να γίνει εξονυχιστικά και πολύ προσεκτικά παρατηρώντας τα συμπτώ-
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ματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ώστε να καταλήγουμε σε ασφαλή συμπε-
ράσματα που θα αποτελέσουν την βάση της βελτίωσης του παιδιού στη 
μαθησιακή του πορεία και δεν θα υπάρχει περιθώριο λάθους ή σύγχυσης 
με περιπτώσεις που είτε δεν κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία είτε 
αποτελούν φυσιολογικές αντιδράσεις.

Abstract 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder is a neurodevelopmental disor-
der characterized by inattention, hyperactivity and impulsivity, which are 
not in line with the child’s developmental level. It is one of the most com-
mon disorders in childhood but is felt from infancy to adulthood. The 
etiology of ADHD includes the interaction of many different factors such 
as biological, environmental and psychosocial factors.

According to studies, it is shown that 75% of the symptoms of ADHD 
are due to genetic factors and heredity. Research has also shown that the 
brains of children with ADHD differ from those of their peers in structure, 
metabolism and function in specific areas. Even premature birth, smok-
ing, alcohol use and excessive stress during pregnancy, brain injury or ex-
posure to toxic substances can contribute to the development of ADHD. 

Continuing, the symptoms of ADHD are divided 
into two distinct groups: primary and second-
ary. The first category concerns intense motor 
activity (hyperactivity), inability to concentrate 
and attention (inattention) and impulsiveness, 
while secondary are the characteristics that ap-
pear when the environment interacts with the 
child (e.g. outbursts of anger, antisocial behav-
ior). It is important that symptoms persist for at 
least 6 months.

In conclusion, the diagnosis of ADHD in chil-
dren of all ages can be made thoroughly and very carefully by observing 
the symptoms with particular interest in order to reach safe conclusions 
that will form the basis of the child’s improvement in his learning and 
there will be no room for improvement, error or confusion with cases that 
either do not fall into this category or are normal reactions.

1. Εισαγωγή 
Σκοπός της παρούσας μελέτης με τίτλο «Μελέτη περίπτωσης παιδιού με 
ΔΕΠ-Υ» είναι να έρθουμε σε επαφή με ένα παιδί που εκδηλώνει αντί-
στοιχη συμπεριφορά, μελετώντας το κλινικό του προφίλ, το αναπτυξιακό 
ιστορικό, το οικογενειακό ιστορικό αλλά και να προτείνουμε ενδεχόμενη 
ψυχοεκπαιδευτική και ψυχοθεραπευτική παρέμβαση με στόχο την επι-
τυχή αντιμετώπιση και γενικότερα την πρόληψη του φαινομένου. Αρχι-

Key words: 

Carelessness,  
Impulsiveness,  

Hyperactivity, Causes,  
Symptoms
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κά θα επικεντρωθούμε στη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων, προ-
κειμένου να συνθέσουμε τη συνολική εικόνα του παιδιού, κυρίως από 
το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον ή από το περιβάλλον του 
σχολείου, συγκεκριμένα από τον εκπαιδευτικό της τάξης του, αλλά και 
από το προσωπικό της ΕΛΕΠΑΠ όπου παρακολουθεί συνεδρίες εργο-
θεραπείας και λογοθεραπείας. Συνακόλουθα θα εστιάσουμε την μελέτη 
μας στη προετοιμασία αλλά και στη διαδικασία υλοποίησης δράσεων και 
στρατηγικών παρέμβασης, παρέχοντας ουσιαστική βοήθεια και στήριξη 
στο οικείο περιβάλλον του αλλά και σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα κατά 
μαθησιακή διαδικασία.

Πέραν, λοιπόν, από το θεωρητικό υπόβαθρο, θα επιδοθούμε στην ανά-
πτυξη στρατηγικών και δράσεων παρέμβασης για την αποτελεσματική 
στήριξη και βοήθεια του παιδιού αλλά και του περίγυρου που το πλαισι-
ώνει. Συμπερασματικά, θα επιτύχουμε την υλοποίηση γνωστικών και συ-
ναισθηματικών επιδιώξεων για την αυτοβελτίωση του μαθητή με ΔΕΠ-Υ.

2. Δεπ-υ 
Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΠ-Υ έγινε αντικείμενο έντονου προβληματισμού 
και αρκετών συζητήσεων σχετικά με το θέμα της υπερβολικής διάγνω-
σής της αλλά και της υπερβολικής χορήγησης διεγερτικών φαρμάκων 
(Angier, 1994· Diller, 1996). Η έννοια της διαταραχής ελλειμματικής προ-
σοχής-υπερκινητικότητας γνώρισε πλήθος ορισμών με το πέρασμα του 
χρόνου (Barkley 2003· Milich, Balentine, & Lynam, 2001). Πρόκειται για 
ψυχική διαταραχή, η οποία μπορεί να διαγνωστεί από τη βρεφονηπια-
κή ηλικία. Αφορά συμπτώματα όπως απροσεξίας, υπερκινητικότητας και 
παρορμητικότητας που επιμένουν για διάστημα άνω των έξι μηνών, σε 
βαθμό που το άτομο να είναι απροσάρμοστο και ασύμφωνο με το ανα-
πτυξιακό του στάδιο. Τα ίδια συμπτώματα μπορεί να εμφανίζονται με δι-
αφορετικό τρόπο σε διαφορετικές ηλικίες. Ωστόσο η έρευνα έχει δείξει, 
ότι η απουσία αναστολής και η έλλειψη αυτοελέγχου είναι πιθανό να βελ-
τιωθούν με την ηλικία, τα προβλήματα όμως της ελλειμματικής προσοχής 
παραμένουν σταθερά σε όλο το αναπτυξιακό φάσμα.

Η ΔΕΠ-Υ είναι από τις πιο σημαντικές διαταραχές με τις οποίες έρχο-
νται αντιμέτωποι οι επιστήμονες ψυχικής υγείας, εντοπίζοντάς τη συχνό-
τερα στο πληθυσμό των αγοριών (Davison & Neale, 1998· Μάνος, 1997· 
Barkley, 2006). Είναι μια διαταραχή που αλλάζει αλλά και επιμένει κατά 
τη πορεία ανάπτυξης του ατόμου από τη προσχολική έως την ενήλικη 
ζωή του, προξενώντας πολλές δυσκολίες στη λειτουργικότητα της ζωής 
του (Gillberg, 2003· Doggett, 2004). Η συσχέτισή της με την κοινωνι-
κή διαστρωμάτωση παραμένει ασαφής, θεωρείται ότι αποτελεί καθολικό 
φαινόμενο που αποδίδεται σε νευροβιολογικούς και ψυχοκοινωνικούς 
παράγοντες. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων της συνυπάρχει με άλλες 
διαταραχές καθιστώντας δύσκολη τη διάγνωσή της αλλά και τις στρατη-
γικές πρόληψης του φαινομένου, που αφορούν κυρίως ψυχοθεραπευτι-
κές παρεμβάσεις ή φαρμακευτική θεραπεία.
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3. Μελέτη περίπτωσης 
Γνωρίσαμε από κοντά τον Κωνσταντίνο, ένα αγόρι ηλικίας 5 ετών που 
φοιτά στο Νηπιαγωγείο της περιοχής μας, στο τμήμα ένταξης. Προέρ-
χεται από ολιγομελή οικογένεια απαρτιζόμενη μόνο από τη μητέρα του, 
καθώς οι γονείς του χώρισαν πριν τη γέννησή του, αλλά και τη μεγαλύτε-
ρη κατά οκτώ χρόνια αδερφή του, ενώ στο σπίτι τις περισσότερες ώρες 
περνά με τη γιαγιά του, μιας και η μητέρα του εργάζεται και η αδερφή 
του είναι απορροφημένη από το σχολικό διάβασμα καθώς και τις σχο-
λικές της υποχρεώσεις γενικότερα. Στην τάξη του, στο τμήμα ένταξης, 
συνυπάρχει με ένα τυφλό αγοράκι, με δυο αγόρια με αυτισμό και με ένα 
κορίτσι με εγκεφαλική παράλυση, που όπως μας είπε είναι και η αγαπη-
μένη του. 

Ο Κωνσταντίνος σε συνδυασμό με το σχολείο παρακολουθεί μαθήμα-
τα Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας στην ΕΛΕΠΑΠ καθώς σε συνδυ-
ασμό με τη ΔΕΠ-Υ παρουσιάζει προβλήματα λόγου και ομιλίας και πρό-
σφατα άρχισε να φτιάχνει λέξεις και προτάσεις. Όπως μας ενημέρωσε 
και η μητέρα του, σε συνέντευξη που είχαμε μαζί της, ο Κωνσταντίνος 
διαγνώστηκε σε ηλικία 2,5 ετών με ευμεγέθη αραχνοειδή κύστη δεξιού 
κροταφικού λοβού, η οποία ευθύνεται για την καθυστέρηση της ομιλίας 
του, και γι’ αυτό μέχρι τότε ο Κωνσταντίνος δεν μπορούσε να μιλήσει. 
Όπως χαρακτηριστικά μας εκμυστηρεύτηκε:

«Επικοινωνούσα με το παιδί μου με σύμβολα, μου έδειχνε κάθε φορά 
τι θέλει, με τραβούσε από το χέρι για να μου δείξει αυτό που επιθυμούσε, 
μόνο κραυγές θυμάμαι από αυτή την ηλικία και φυσικά το χαμόγελό του 
ή το κλάμα του». 

Σήμερα όμως αρθρώνει λόγο, φτιάχνει προτάσεις και μπορεί να επι-
κοινωνεί εξυπηρετώντας τις ανάγκες του αλλά και τη κοινωνικοποίησή 
του. Μπορεί και συνομιλεί με τα αγαπημένα του άτομα στο σπίτι αλλά και 
με τους συμμαθητές του και τους φίλους του στο σχολείο.

Ο ίδιος φαίνεται να συγκεντρώνει χαρακτηριστικά και από τους δυο 
υπότυπους της ΔΕΠ-Υ. Δυσκολεύεται να συγκεντρώσει την προσοχή του 
σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (Sandberg, Day & Trott, 1996), δεί-
χνει αφηρημένος, αδυνατεί να επεξεργαστεί και να κατανοήσει ακου-
στικά ή οπτικά ερεθίσματα, ξεχνά εύκολα και αρκετές φορές γίνεται 
ντροπαλός ή αποζητά τη κοινωνική απομόνωση. Κάνει πολλές κινήσεις 
σε περιπτώσεις που δεν αναμένονται, κινεί ασταμάτητα τα χέρια και 
τα πόδια του, αρέσκεται στο να στροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του 
αλλά και να κουνά το κεφάλι του δεξιά-αριστερά με αμείωτη ένταση, 
προβαίνει σε γρήγορες και αυθόρμητες ενέργειες, μιλά ασταμάτητα 
και συνέχεια επαναλαμβάνοντας τα ίδια, ενώ φωνάζει δυνατά και επι-
θετικά προκειμένου να επιβληθεί λεκτικά στους άλλους. Γενικότερα η 
συμπεριφορά του, ακριβώς επειδή είναι ενοχλητική, γίνεται ιδιαίτερα 
αισθητή στο κοινωνικό του περιβάλλον (Καλαντζή-Ασίζι, Ζαφειροπού-
λου, 2004). 
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3.1. Αντιληπτικές λειτουργίες 
Ο Κωνσταντίνος συγκεντρώνει αρκετά προβλήματα κατά τη διαδικασία 
της μάθησης αλλά και της συγκέντρωσης προσοχής του, με αδυναμία 
αλλά και ανικανότητα να επεξεργαστεί ακουστικές πληροφορίες όπως 
ομιλία, ή οπτικά ερεθίσματα (Kraus et al., 1996). Το κύριο πρόβλημα του 
εντείνεται εκτός από τη διαταραχή της γλώσσας, και της ομιλίας, και από 
τη διαταραχή διαγωγής. Η συννοσηρότητα λοιπόν, ανιχνεύτηκε από τη 
προσχολική ηλικία του, μιας και είναι σύνηθες φαινόμενο και σύμφωνα με 
τον Cantwell (1996) τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ να έχουν και άλλη μια διαταραχή 
που τα συνοδεύει. Σύμφωνα με την αξιολόγησή του, αλλά και με τις από-
ψεις της παιδαγωγού του αλλά και της παρατηρήσεις της μητέρας του η 
απροσεξία του, η υπερκινητικότητά του αλλά και η παρορμητικότητά του 
αποδίδονται πρωτίστως στα γλωσσικά του προβλήματα.

Πιθανολογείται η ΔΕΠ-Υ να σχετίζεται και με δυσλειτουργίες σε ένα 
πλαίσιο νευροψυχολογικό, αναφορικά με το πρόβλημα που έχει επισήμως 
διαγνωσθεί, γι’ αυτό αδυνατεί και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και 
στη συνέχεια να εκτελέσει τις αντίστοιχες δράσεις. Σύμφωνα επίσης με 
τους Carte et al. (1996) δεν είναι απλά μια διαταραχή διαγωγής αλλά συν-
δέεται και με νευροψυχολογικά ελλείμματα. Παρουσιάζει αρκετές φορές 
αδυναμίες σε εκτελεστικές διαδικασίες ή μειωμένη αντίδραση στις πλη-
ροφορίες που δέχεται, εκδηλώνοντας αντίστοιχα και επιλεκτική προσοχή. 
Τα ελλείμματα μνήμης γίνονται έκδηλα μέσα από τις συνεχείς και επανα-
λαμβανόμενες ερωτήσεις που προβάλλει προκειμένου να κατακτήσει τη 
νέα γνώση, ενώ πολλές φορές γίνονται αντιληπτά στη συμπεριφορά του 
προβλήματα σειροθέτησης. Τέλος συναφή ελλείμματα αποδίδονται και 
στη ρύθμιση της διάθεσης ή στη χαμηλή διέγερση έναντι των κινήτρων 
που δέχεται, κάνοντας έτσι τις αντιδράσεις του να προβάλλουν αργές, 
ασυντόνιστες, χωρίς ακρίβεια και συνέπεια (Wu et al., 2006).

3.2. Προβλήματα λόγου 
«Ο Κωνσταντίνος άργησε αρκετά να μιλήσει αλλά η γλωσσική του πρό-
οδος έγινε εμφανής αυτό το χρόνο που ξεκίνησε και το σχολείο. Πα-
ρακολουθούσε μαθήματα Λογοθεραπείας από τη ηλικία των 3 ετών και 
η πρόοδος του δεν ήταν αισθητή. Φέτος όμως ο Κωνσταντίνος έκανε 
τη διαφορά. Πλέον φτιάχνει προτάσεις, συνεννοείται μαζί μου, με τους 
συμμαθητές του στο σχολείο, με τους φίλους του στη παιδική χαρά το 
απόγευμα, που πλέον τον κάνουν παρέα» 

Αυτή υπήρξε η απάντηση της μητέρας του Κωνσταντίνου σε ερώτησή 
μας για τις γλωσσικές διαταραχές που παρουσιάζει. Σύμφωνα με έρευ-
νες η πιο συχνή ψυχιατρική διάγνωση παιδιών με δυσκολίες ή διαταρα-
χές στο λόγο είναι η ΔΕΠ-Υ (Cohen et al., 1998). Υπάρχει άλλωστε υψηλή 
συννοσηρότητα μεταξύ αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών και παιδο-
ψυχιατρικών για την οποία είναι ενήμερη η επιστημονική κοινότητα, που 
τον στηρίζει και παρακολουθεί. Όπως μας διαβεβαίωσε και η παιδοψυ-
χολόγος που παρακολουθεί τον Κωνσταντίνο, εντόπισε σε αυτόν αναντι-
στοιχία μεταξύ βιολογικής και πνευματικής ηλικίας, καθώς δε συνάδουν 



214

TΕΥΧΟΣ 8 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ βιολο-
γικής και πνευματικής ηλικίας. Το ηλικιακό με το πνευματικό χάσμα όμως 
ελαχιστοποιήθηκε αρκετά φέτος, λαμβάνοντας υπόψη και τα παρεμβα-
τικά προγράμματα (Giddan, 1991) που παρακολουθεί το παιδί σε συνδυ-
ασμό με το καλό οικογενειακό περιβάλλον αλλά και το σχολικό επίσης.

Γίνονται εμφανής στην περίπτωση του Κωνσταντίνου οι δυσκολίες στη 
γλωσσική του ανάπτυξη αλλά και η αδυναμία του να οργανώνει και να πα-
ρακολουθεί τις γλωσσικές παραγωγές και αφηγήσεις των άλλων (Zental, 
1988).

«Τι είπε;» Είναι η πιο συνηθισμένη και αγαπημένη πρόταση του Κων-
σταντίνου, τόσο προς εμένα όσο και προς τους συμμαθητές του. Και όταν 
δεν του απαντάμε αρχίζει και φωνάζει νευρικά και επίμονα προκειμένου 
να επιβληθεί στη συζήτηση ενώ στριφογυρίζει γύρω από τον εαυτό του 
για να τον προσέξουμε…»

Αυτά ήταν τα λόγια της δασκάλας του σε σχετική ερώτηση για τις δυ-
σκολίες του Κωνσταντίνου για τη γλωσσική ανάπτυξη και κατανόησή του. 
Αυτές οι δυσκολίες αντανακλώνται και στην επικοινωνία αλλά και στην 
κοινωνική χρήση της γλώσσας (Giddan, 1991) μέσα από προβλήματα επι-
κοινωνιακής χρήσης της γλώσσας, από ελλειμματικές γλωσσικές δεξιότη-
τες ή δυσκολίες ρύθμισης της έντασης της φωνής (Szatmari et al., 1989). 
Σε αντίστοιχες γλωσσικές δράσεις στη τάξη ο Κωνσταντίνος δυσκολεύ-
εται να ανακαλέσει από τη μνήμη του όσα ειπώθηκαν ή ό,τι καινούργιο 
έμαθε στη τάξη και αυτό κυρίως λόγω έλλειψης προσοχής, που αποτελεί 
σημαντικό προγνωστικό δείκτη για την κοινωνικοποίηση και τη σχολική 
ένταξη (McClelland, Cameron, Connor, Farris, Jewkes & Morrisson, 2007).

3.3. Ο Κωνσταντίνος και η οικογένειά του 
Σε συζήτηση με τα πρόσωπα που πλαισιώνουν τον Κωνσταντίνο στην 
καθημερινότητά του και κυρίως με τη μητέρα του ήρθαμε αντιμέτωποι 
με τον αντίκτυπο όλων αυτών των χαρακτηριστικών που συγκεντρώνει ο 
Κωνσταντίνος και αναφέραμε προηγουμένως. Η μητέρα του αποδίδει την 
αιτιοπαθολογία της κατάστασής του σε νευροβιολογικές δυσλειτουργίες, 
λαμβάνοντας υπόψη και το προγενέστερο πρόβλημα που ανιχνεύτηκε με 
τη γέννησή του και σχετίζεται την ευμεγέθη αραχνοειδή κύστη δεξιού 
κροταφικού λοβού, παρεμποδίζοντας συνεπακόλουθα και την ομιλία του. 
Όμως δεν μπορεί να μη λάβει υπόψη της και μη γενετικά αίτια, όπως το 
χαμηλό βάρος της γέννησης και τον πρόωρο τοκετό σε συνδυασμό με 
δικά της ψυχολογικά προβλήματα και στρες κατά τη περίοδο της εγκυ-
μοσύνης μιας και το διαζύγιο της τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή την 
καταπόνησε σημαντικά.

Έρχονται ώρες που δεν αντέχω, δεν ξέρω από πού να αντλήσω άλλη 
υπομονή. Συνεχώς με ρωτά τις ίδιες ερωτήσεις και εγώ δίνω της ίδιες 
απαντήσεις. Κατά τις μετακινήσεις μου με το αυτοκίνητο χρειάζεται να 
επιβαίνει στο αυτοκίνητο και άλλο άτομο για να τον προσέχει γιατί δεν 
μπορώ να ελέγξω τις κινήσεις του, ενώ θέλει συνεχώς να του κρατώ το 
χέρι, όταν οδηγώ, και το ζητά με επίμονο τρόπο. 
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Μέσα από το παρεμβατικό πρόγραμμα που δέχεται, όπως επισημά-
ναμε, η βελτίωση είναι σημαντική περιορίζοντας φαινόμενα αναστολής 
ή αυτοελέγχου, αλλά τα προβλήματα της ελλειμματικής προσοχής πα-
ραμένουν σταθερά κατά το αναπτυξιακό φάσμα (Hart, Lahey, Loeber, 
Applegate & Frick, 1995). Κι αυτό για να απαντήσουμε στην ερώτηση της 
μητέρας σχετικά με τα αποθέματα της αντοχής της, τα οποία πρέπει να 
είναι αμείωτα και ανεξάντλητα. 

Σύμφωνα και πάλι με τη μητέρα του Κωνσταντίνου, ο ίδιος παρουσι-
άζει και διαταραχές στον ύπνο (Allen, Singer, Brow & Salam, 1992) όπως 
αϋπνία, δυσκολία να σηκωθεί το πρωί ή διαταραχή της αναπνοής καθώς 
συνήθως ροχαλίζει (Chervin et al., 1997). Το πρωί όπως μας δήλωσε η ίδια 
είναι η πιο χαρούμενη στιγμή της μέρας, μιας και μέχρι να «ανακτήσει» 
τις δυνάμεις του είναι ήσυχος και συνεργάσιμος. Το ίδιο ήσυχος και ντρο-
παλός είναι κατά τα πρώτα λεπτά της μηνιαίας συνάντησης με το πατέρα 
του, που όπως μας επιβεβαίωσε και η παιδοψυχολόγος του εντυπωσι-
άζεται από την αντρική φιγούρα, μιας και μεγαλώνει σε ένα απολύτως 
γυναικείο περιβάλλον.

Η μεγαλύτερη του αδελφή δε φάνηκε να διαφοροποιείται από τις από-
ψεις της μητέρας της. Εντοπίζει και αυτή τη προβληματική και απροσάρ-
μοστη συμπεριφορά του αδερφού της, εμπόδιο και αυτό, όπως και η δια-
φορά της ηλικίας για την επικοινωνία μεταξύ τους. 

Δεν μπορώ να τον καταλάβω, να ξεχωρίσω τις λέξεις που λέει, ενώ 
με εκνευρίζει ή επιμονή του και η ιδιόρρυθμη συμπεριφορά του. Δεν τον 
παίρνω μαζί μου έξω, γιατί δεν μπορώ να ελέγξω την συμπεριφορά του. 
Του αρέσει όμως να βγαίνουμε έξω, και ρώτα για ό,τι βλέπει γύρω του…

3.4. Ο Κωνσταντίνος στο σχολείο 
Ο Κωνσταντίνος είναι η πιο γλυκιά φατσούλα στη τάξη μας, όπως εγώ τον 
αποκαλώ είναι ένα μεγάλο πειραχτήρι. Εύκολα μπορεί να διασπαστεί η 
προσοχή του από εξωτερικά ερεθίσματα. Η κοινωνική του συμπεριφορά 
δεν είναι η αναμενόμενη για την ηλικία του και γι’ αυτό δυσκολεύεται να 
συνεργαστεί με τους συμμαθητές του. Σύμφωνα και με τη μαμά του στο 
σπίτι παρουσίαζε ανάρμοστη συμπεριφορά, η οποία έχει βελτιωθεί. Ο λό-
γος του δεν είναι ανεπτυγμένος, δεν μπορεί να επικοινωνήσει ικανοποιη-
τικά με τα παιδιά της τάξης, τα οποία πολλές φορές τον κοροϊδεύουν και 
εκείνος δεν διστάζει να επιτεθεί. Μπροστά σε άγνωστα πρόσωπα δείχνει 
να ντρέπεται. Συμμετέχει σε δράσεις του σχολείου, που δεν διαρκούν 
αρκετά, καθώς δείχνει να κουράζεται εύκολα. Προσπαθούμε στο σχολείο 
να τον βοηθήσουμε, ενώ έχουμε επαφή με τη σύμβουλο αλλά και τη μη-
τέρα του. Έχει καλό δυναμικό, εννοώ στο σχολείο και στο σπίτι. Με σωστή 
καθοδήγηση, οργάνωση και συνεργασία μπορεί να εξελιχθεί … 

Αυτά είναι λίγα από τα λόγια της δασκάλας του μικρού μας μαθητή για 
τη στάση και τη συμπεριφορά του στη τάξη, εστιάζοντας στις μαθησιακές 
του δυσκολίες, στις αλληλεπιδράσεις του με τους συμμαθητές του ή άλλα 
ακαδημαϊκά προβλήματα (Mitsis et al., 2000). Όπως διαπιστώνουμε, το 
γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος εκδηλώνει μια συμπεριφορά που δεν είναι 
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η αναμενόμενη της ηλικίας του, σχετίζεται με τη νοητική του ανάπτυξη 
γι’ αυτό και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε δραστηριότητες που του 
αναθέτουν (Faraone et al., 1993). Δείχνει απροσάρμοστος και ανήσυχος 
αδυνατώντας να εναρμονιστεί με το περιβάλλον του, διαθέτοντας φτωχή 
αυτορρύθμιση, και δυσκολία να κρατήσουμε αμείωτο το ενδιαφέρον και 
την προσοχή του σε δραστηριότητες που υλοποιούνται στη τάξη. Όλες 
αυτές οι επισημάνσεις στη συμπεριφορά του αποτελούν προγνωστι-
κό δείκτη για τη σχολική ένταξη και κοινωνικοποίησή του (McClelland, 
Cameron, Connor, Farris, Jewkes & Morrison, 2007). Τέλος, δείχνει να 
δυσκολεύεται στην επικοινωνία εντοπίζοντας προβλήματα στη χρήση, κα-
τανόηση και έκφραση της γλώσσας και γενικότερα ελλειμματικές γλωσ-
σικές αδυναμίες (Szatmari et al., 1989).

Τις ίδιες επισημάνσεις και παρατηρήσεις εντοπίσαμε και στην θερα-
πευτική έκθεση της ΕΛΕΠΑΠ, τις οποίες μας παρουσίασε η μητέρα, όπου 
ο Κωνσταντίνος παρουσιάζεται να είναι συνεργάσιμος, αλλά απροσάρ-
μοστος και παρορμητικός, να έχει καλή βλεμματική επαφή, να αυτοεξυ-
πηρετείται, να εκτελεί σύνθετη εντολή αλλά να μην αναγνωρίζει έννοιες 
προσανατολισμού και χώρου, λόγω προβλημάτων στη μη λεκτική μνήμη 
εργασίας (Κάκουρος-Μανιαδάκη, 2002). Η δυσκολία στην έκφραση τον 
οδηγεί σε ακατάλληλες συμπεριφορές, κυρίως επιθετικότητας και αυξη-
μένη ευερεθιστότητα (Barkley, 1990).

3.5. Παρέμβαση 
Μέσα από την άμεση παρατήρηση της συμπεριφοράς του Κωνσταντίνου 
στα φυσικά του περιβάλλοντα, όπως σπίτι, σχολείο, μπορέσαμε να επιση-
μάνουμε και να καταγράψουμε συμπεριφορικά στοιχεία της ΔΕΠ-Υ αλλά 
και άλλα συνοδά ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, μιας και αυτά εκδηλώ-
νονται αυθόρμητα σε περιβάλλοντα που του εμπνέουν οικειότητα. Όλα 
αυτά προσφέρουν την ευκαιρία στον ερευνητή, παρατηρώντας τις συ-
μπεριφορές του, να διευκολυνθεί στο σχεδιασμό στρατηγικών παρέμβα-
σης για την βελτίωσή τους (Jacob & Pelham, 2000). 

Καταλυτικής σημασίας στην περίπτωση του Κωνσταντίνου στάθηκε το 
γεγονός της πρώιμης ανίχνευσης, διάγνωσης και αντιμετώπισης, χαρίζο-
ντάς του μια σειρά από πλεονεκτήματα, κυρίως αποτελεσματικότητας της 
πολιτικής που ακολουθεί, με εμφανή σημάδια βελτίωσης και προόδου. 
Φαρμακευτική αγωγή με διεγερτικά σκευάσματα δεν ακολουθήθηκε, 
όπως μας επιβεβαίωσε και η μητέρα του, καθώς οι ειδικοί συνδέουν τη 
διαταραχή με την καθυστέρηση ομιλίας και τα γλωσσικά ελλείμματα, και 
τα συσχετίζουν με την ευμεγέθη αραχνοειδή κύστη δεξιού κροταφικού 
λοβού, θεωρώντας ότι ευθύνεται για όλες τις συγγενείς ανωμαλίες που 
παρουσιάστηκαν στον Κωνσταντίνο.

Το συμπεριφορικό μοντέλο προσέγγισης με τη χρήση ενισχυτών, δη-
λαδή επαίνων, είναι ιδιαίτερα βοηθητικό στην περίπτωση του Κωνσταντί-
νου. Ο ίδιος τόσο στο σχολείο, όσο και στο σπίτι δείχνει χαρούμενος και 
περήφανος, σχεδόν ντρέπεται, από τα θετικά σχόλια που εισπράττει με 
τη συμπεριφορά του. Σ’ αυτό συμβάλλει καθοριστικά και η κατάρτιση της 
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μητέρας του σε τεχνικές για αποτελεσματική μεταχείριση της συμπερι-
φοράς του, αποκτώντας δεξιότητες διαχείρισης του οικείου προβλήμα-
τος αλλά και ενημέρωσης για τη φύση της διαταραχής (Anastasopoulos, 
Shelton & DuPaul, 1993).

Η εκπαιδευτικός της τάξης συνεπικουρούμενη από τη σχολική σύμβου-
λο, το ψυχολόγο, αλλά και την επικοινωνία με την οικογένεια, το λογοθερα-
πευτή και τον εργοθεραπευτή, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από το προ-
σωπικό του portfolio αλλά και την άμεση παρατήρηση στην τάξη, καταγρά-
φει τα σχόλιά της στο ημερολόγιο καταγραφής, σε φύλλα και πρωτόκολλα 
καταγραφής, προκειμένου να ενημερώσει αλλά και να συντονίσει και τις 
δράσεις της οικογένειας. Αναπροσαρμόζει τη διδασκαλία με τη χρήση 
εξατομικευμένου ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος, αναλύοντας το έργο, 
τους στόχους και τα λάθη, μέσα από κατάλληλες τεχνικές για την ορθή 
αξιοποίηση της εξατομικευμένης παρέμβασης (DuPaul & Eckert, 1998).

Επίσης χρησιμοποιούνται μέσα και τεχνικές που στηρίζουν τη μνήμη 
και τη μάθηση, όπως γραφήματα, κάρτες, αφίσες, εννοιολογικοί χάρτες 
(Κολλιάδης, 2002, Βοσνιάδου, 2004). Το τελευταίο διάστημα στην ΕΛΕ-
ΠΑΠ εκπαιδεύεται στο Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικό-
νων (PECS), κατακτώντας το Ι στάδιο, στο οποίο διδάχθηκε να πλησιά-
ζει άλλο άτομο, να κατευθύνει μια ενέργεια προς αυτό εισπράττοντας το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Στο σχολείο κάθεται στο πρώτο θρανίο, κοντά 
στη νηπιαγωγό και μακριά από διασπαστές. Στο πίσω μέρος της τάξης 
υπάρχει θρανίο επαναφοράς σε περίπτωση διαταρακτικής συμπεριφο-
ράς αλλά και η γωνία ενισχυτή, που βρίσκονται όλοι οι ενισχυτές που 
έχουν συμφωνηθεί εξαρχής με το παιδί.

Η τεχνολογία και συγκεκριμένα η χρήση Η/Υ είναι στην περίπτωσή 
μας ο καλύτερος ενισχυτής της δράσης του Κωνσταντίνου, τόσο στο σπίτι 
όσο και στο σχολείο. Ο ίδιος δηλώνει μαγεμένος από τα προγράμματα 
του διαδικτύου και του υπολογιστή γενικότερα, με τον οποίο δείχνει πλή-
ρως εξοικειωμένος. Συνίσταται άλλωστε η διδασκαλία με τη χρήση Η/Υ 
με αποσαφήνιση των κανόνων που θα διέπουν τη χρήση του.

Κλείνοντας κατανοούμε ότι η πλέον αποδεδειγμένη στρατηγική αντι-
μετώπισης στην περίπτωσή μας αλλά και γενικότερα σε κάθε παιδί με 
ΔΕΠ-Υ, επιβάλλει με αίσθημα συνευθύνης τον προγραμματικό σχεδιασμό 
εξατομίκευσης της διδακτικής πράξης και της τροποποίησης της συμπερι-
φοράς, ώστε να επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό η βελτίωση του Κωνστα-
ντίνου, αλλά και να επιδιώκεται, στην καλύτερη περίπτωση, η αντιστροφή 
της κατάστασης σε επίπεδο ψυχικό, νευροβιολογικό, γνωστικό και κοι-
νωνικό (Στασινός, 2013). Μιας τέτοιας μορφής αποκατάσταση θα χαρίσει 
στον Κωνσταντίνο συναισθηματική εξισορρόπηση και ενεργό συμμετοχή 
στα σχολικά αλλά και κοινωνικά δρώμενα.

4. Συμπέρασμα 
Μελετήσαμε ικανοποιητικά τη περίπτωση του Κωνσταντίνου, παιδιού προ-
σχολικής αγωγής με ΔΕΠ-Υ, σκιαγραφώντας τη συνολική του εικόνα, το 
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κλινικό του προφίλ έτσι όπως διαφάνηκε μέσα από την παρατήρησή μας 
στο σχολείο, στο σπίτι αλλά και στη συναναστροφή με τον κοινωνικό του 
περίγυρο. Καταθέσαμε απόψεις και μαρτυρίες προσώπων του στενού 
συγγενικού του περιβάλλοντος, του σχολείου αλλά και φορέων παρέμβα-
σης. Τέλος παρατάξαμε την ενδεδειγμένη παρέμβαση και το πρόγραμμα 
στήριξης που ακολουθεί για την αντιμετώπιση της διαταραχής.

Αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος της εκπαιδευτικής παρέμβασης η 
οποία στηρίζεται και πρέπει να στηρίζεται στην αρχή ότι « Η διδασκα-
λία, όντας υπόθεση ιδιοσυγκρασιακή, πρέπει να οργανώνεται σύμφωνα 
με τις αρχές της Διδακτικής και Ψυχοπαιδαγωγικής (Koppi, Chaloupka, 
Llewellyn & Chenney, Clarks, S. & Fenton-Kerr, 1998). Γι’ αυτό και η εξα-
τομικευμένη παρέμβαση θεωρείται αφετηρία πρόκλησης αντιμετώπισης 
της ΔΕΠ-Υ, χαρίζοντας μια σειρά από πλεονεκτήματα στο πρόσωπο για 
το οποίο προορίζεται. Η κατάλληλη εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των 
εμπλεκομένων καθώς και η δημιουργία ειδικών δομών θα μπορούσε να 
συμβάλλει σε αυξημένη κατανόηση, διαγνωστική ακρίβεια και θεραπευ-
τική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ.
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Περίληψη 
Η εργασία πραγματεύεται τη διασύνδεση της ψυχοκοινωνικής και πνευ-
ματικής ανάπτυξης των εφήβων με τη μαθητική αταξία και παραβατική 
συμπεριφορά. Κατά κύριο λόγο εξετάζονται τα αίτια της προβληματικής ή 
αποκλίνουσας συμπεριφοράς που εκδηλώνεται στο σχολικό περιβάλλον. 
Το σύνθετο φαινόμενο προσεγγίζεται μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας, 
της ταξινόμησης των βιβλιογραφικών δεδομένων και της κριτικής στάσης. 
Τα αποτελέσματα αφορούν τους ποικίλους παράγοντες που επιδρούν κα-
ταλυτικά στην ψυχοσύνθεση των νέων και την προβολή των σχέσεων που 
διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους εντός και 
εκτός της τάξης, ώστε να οδηγηθούν οι φορείς 
της εκπαίδευσης στην κατανόηση, διαχείριση 
και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων συμπεριφοράς προς ωφέλεια των ίδιων 
των μαθητών. Η εμπεριστατωμένη ανάλυση της 
παραβατικής συμπεριφοράς των εφήβων προ-
σθέτει νέα οπτική στην επιστημονική θεώρηση 
της διαδικασίας ανάπτυξης της προσωπικότη-
τας.

Abstract 
The work deals with the interconnection of adolescent psychosocial and 
spiritual development with student disorder and delinquent behavior. 
The causes of the problematic or deviant behavior that is manifested in 
the school environment are mainly examined. The complex phenomenon 
is approached through bibliographic research, classification of biblio-
graphic data and critical attitude. The results concern the various factors 
that catalyze the psychosynthesis of young people and the promotion of 
relationships that shape their behavior within and outside the classroom, 
in order to lead teachers to understand, manage and effectively deal with 

ΣΧΕΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΤΑΞΙΑΣ – 
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
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behavioral problems for the benefit of the stu-
dents themselves. Detailed analysis of adoles-
cent delinquent behavior adds new perspective 
to the scientific view of the personality develop-
ment process.

1. Εισαγωγή 
Το πρόβλημα της μαθητικής αταξίας και της παραβατικής συμπεριφοράς 
είναι καίριο για τη σύγχρονη παιδαγωγική και από τα πιο δύσκολα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Συνήθως τα προβλήματα 
συμπεριφοράς αντιμετωπίζονται με ποινές ως παιδαγωγικά μέτρα από 
την πλευρά των εκπαιδευτικών και του σχολείου, με αποτέλεσμα να στα-
ματούν πιθανώς προσωρινά, αλλά να συνεχίζουν να υφίστανται οι αιτίες 
πρόκλησής τους.

Η αντικοινωνική/παρεκκλίνουσα συμπεριφορά των μαθητών δεν είναι 
κάποιο παρεπόμενο στη σχολική διαδικασία, αλλά έρχεται σε πλήρη αντί-
θεση με το ρόλο του σχολείου. Αποστολή του σχολείου είναι η ολόπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, η ανάπτυξη των γνωστικών, 
συναισθηματικών και συμπεριφορικών ικανοτήτων τους, η παροχή ίσων 
ευκαιριών σε όλους στο πλαίσιο του δημοκρατικού θεσμού. Για να ισχύ-
σουν τα προηγούμενα, χρειάζεται η δημιουργία θετικού σχολικού κλίμα-
τος/περιβάλλοντος, χωρίς συγκρούσεις και χωρίς αποκλεισμούς.

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στα ζητήματα μαθητικής 
αταξίας και παραβατικότητας που αφορούν κατά κύριο λόγο τις ηλικίες 
των παιδιών που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός είναι 
η ανάδειξη του σύνθετου φαινομένου της παραβατικής συμπεριφοράς 
σε όλες τις παραμέτρους που το καθορίζουν, είτε ενδοατομικά είτε κοι-
νωνικά, αποβλέποντας αρχικώς στην κατανόησή του, ώστε να ανοίξει ο 
δρόμος για τη μείωση των αρνητικών συνεπειών του και τη δημιουργία 
αποτελεσματικού σχολείου. Το ερευνητικό ερώτημα αφορά τους τρόπους 
διασύνδεσης της παραβατικής συμπεριφοράς με την ψυχοκοινωνική και 
πνευματική ανάπτυξη των μαθητών.

Απέναντι στην καταστροφική μαθητική παραβατική συμπεριφορά στέ-
κεται η σχεσιοδυναμική1ως θεραπευτική πρόταση πρόληψης και αντιμε-
τώπισης τέτοιων νοσηρών καταστάσεων στη σχολική πραγματικότητα. Η 
ευθύνη βαρύνει τον εκπαιδευτικό που οφείλει να μορφώνεται διαρκώς, 
να αναζητά νέους τρόπους θετικής-αυθεντικής επικοινωνίας με τους μα-

1.   H «Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική» είναι η επιστημονική προσέγγιση που θεωρεί το 
παιδευτικό ενέργημα ως προϊόν της προσωπικής σχέσης του υποκειμένου με το 
μορφωτικό αγαθό. «Έχει δε ως κύρια ερευνητικά και εκπαιδευτικά αντικείμενα τη 
μελέτη της παιδαγωγικής σχέσης ως σχέσης του υποκειμένου με τον εαυτό του, με 
το παιδευτικό αγαθό και με τον άλλον: με το μαθητή (του δασκάλου), το συμμαθητή 
(του μαθητή) και με το δάσκαλο (του μαθητή)». Βλ. Κοσμόπουλος (2000).

Key words: 

Student disorder,  
delinquent behavior,  

psychosocial-spiritual  
development, adolescent
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θητές του και να διαθέτει τόσο επιστημονική όσο και ψυχοπαιδαγωγική 
επάρκεια.

2.  Θεωρητική Προσέγγιση της Προβληματικής 
Συμπεριφοράς

Μια συμπεριφορά είναι προβληματική ή διαταραγμένη ή ανεπιθύμητη 
όταν ενοχλεί το ίδιο το παιδί ή τα πρόσωπα του περιβάλλοντός του και 
τους προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα.2 Αν ο τρόπος που αντιδρά 
το παιδί στα διάφορα ερεθίσματα είναι σύμφωνος με τους κανόνες 
αναφοράς της κοινωνίας στην οποία ζει, τότε η συμπεριφορά του 
είναι ομαλή ή αποδεκτή, ειδάλλως είναι προβληματική. Με τον όρο 
«προβλήματα συμπεριφοράς» εννοούμε «τη χρόνια ύπαρξη ακραίων 
συμπεριφορών που δεν είναι ανεκτές και ανάλογες των κοινωνικών και 
πολιτιστικών προσδοκιών του περιβάλλοντος που εμφανίζονται»3 και 
μπορεί να περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα, όπως την απόσυρση, τη φοβία, 
την αντικοινωνικότητα, την αδυναμία συνεργασίας, το θυμό, τις απειλές, 
τη βία κ.α.4 Πρόκειται δηλαδή για τετελεσμένα γεγονότα που δημιουργούν 
προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.5

Η προβληματική συμπεριφορά (αταξία, παραβατικότητα) των μαθητών 
στο σχολείο συνδέεται με χαμηλή σχολική επίδοση και κακή προσαρμογή 
στην κοινωνία. Σύμφωνα με έρευνες το 5% των μαθητών παρουσιάζουν 
προβλήματα. Το 7,1% είναι επιθετικοί προς τους συμμαθητές τους και 
το 3,8% είναι επιθετικοί προς τους εκπαιδευτικούς. Η βία εκδηλώνεται: 
38,9% στην αυλή του σχολείου, 20% στην τάξη, 9,6% στο διάδρομο και 
31,6% έξω από το σχολείο.6

Γενικά, το σχολείο είναι θεσμός αγωγής και κοινωνικοποίησης των 
μαθητών με κανόνες που ρυθμίζουν την πειθαρχία και τις ποινές. Όμως 
καθοριστικό ρόλο παίζουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι καλούνται να παίξουν 
το ρολο του ειδικου, του παιδαγωγού και του εκπαιδευτικου.7

3. Μαθητική Αξία 
Η απόκλιση από τον κανόνα της αναμενόμενης από τους μαθητές τάξης, 
που σχετίζεται με την υλική υπόσταση, τα πρόσωπα και τις λειτουργίες 
της εκπαίδευσης, αποτελεί έκφραση αταξίας ή απειθαρχίας. Οι εκπαιδευ-
τικοί χρησιμοποιούν τον όρο αταξία συχνότερα από κάθε άλλο συνώνυμο 
για να δηλώσουν κάθε μορφή μαθητικής συμπεριφοράς που αναιρεί τις 
συνθήκες, τη διαδικασία και το ήθος.8 Μια συμπεριφορά μπορεί να γίνει 

2.   Molnar and Lindquist (2010).
3.  Κανδαράκης (2004).
4.  Layman, Hussey & Laing (2002).
5.  Φράγκος (1994), Κυρίδη (1999).
6.  Τζιφάς (2005).
7.  Νόβα-Καλτούνη (2001).
8.  Σάλτας (2009).
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αντιληπτή ως αταξία, αν εμποδίζει την άνετη ροή της διδασκαλίας, αν 
εμποδίζει τη μάθηση του ίδιου του μαθητή και των συμμαθητών του κ.α.9

Με βάση τη σοβαρότητα και τη φύση της αταξίας οι συνηθέστερες 
μορφές μαθητικής αταξίας είναι:

Προβλήματα συμπεριφοράς μέσα στη τάξη: ο μαθητής δε σηκώνει το 
χέρι του για να απαντήσει, διακόπτει άλλους όταν μιλούν, μιλάει άσχημα, 
πετάει μικροαντικείμενα, έρχεται καθυστερημένα στο μάθημα.

Προβλήματα σχετικά με την παραβίαση του σχολικού ήθους: ο μαθητής 
καπνίζει στο σχολικό χώρο, εμφανίζεται με απρεπή ένδυση και κόμμωση, 
οργανώνει σπείρα.

Προβλήματα αντικοινωνικότητας: ο μαθητής εμπλέκεται σε καβγάδες, 
σε λεκτικούς διαξιφισμούς, κάνει «άσχημα» πειράγματα.

Προβλήματα που σχετίζονται με τη μαθησιακή διδασκαλία: ο μαθητής 
δεν προσέχει στο μάθημα και «χαζεύει», δε φέρνει μαζί του τα βιβλία, τα 
τετράδια κ.τ.λ., δεν ξεκινά τη λύση των ασκήσεων, δεν ασχολείται με τις 
εργασίες για το σπίτι, δεν ακολουθεί τις οδηγίες του εκπαιδευτικού και 
του βιβλίου.

4. Μαθητική Παραβατικότητα 
Ο χαρακτηρισμός μιας συμπεριφοράς ως άτακτης και προβληματικής 
είναι σχετικός.10 Συνεπώς, η ίδια συμπεριφορά είναι πιθανό να χαρακτη-
ρισθεί από διαφορετικά πρόσωπα (για παράδειγμα τους εκπαιδευτικούς) 
ως ομαλή, κανονική και επιθυμητή, ή ως προβληματική, διαταραγμένη και 
ανεπιθύμητη.11

Οι παραβατικές συμπεριφορές των εφήβων χωρίζονται σε διαπροσω-
πικές, δηλαδή σε αυτές που σχετίζονται με συμπεριφορές του ατόμου σε 
σχέση με τους άλλους και στις ενδοπροσωπικές, δηλαδή σε αυτές που 
σχετίζονται με τη σχέση του ατόμου με τον ίδιο του τον εαυτό.12 Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η εφηβική παραβατικότητα περιλαμβάνει τόσο σοβαρά 
όσο και λιγότερο σοβαρά αδικήματα. Στα σοβαρά αδικήματα, περιλαμβά-
νονται οι κλοπές, η χρήση ουσιών και οι σεξουαλικές επιθέσεις.13 Στα μη 
σοβαρά αδικήματα, τα οποία ονομάζονται «αδικήματα ηλικίας», περιλαμ-
βάνονται το σκασιαρχείο, η εγκατάλειψη της οικογενειακής εστίας και η 
απειθαρχία.14 Σύμφωνα με έρευνες η παραβατική συμπεριφορά των εφή-
βων στην Ελλάδα δεν παρουσιάζεται σε ανησυχητικά επίπεδα συγκριτικά 
με τα διεθνή δεδομένα.15 

Οι μορφές μαθητικής παραβατικότητας/επιθετικής συμπεριφοράς 
ποικίλλουν: • Συχνές απουσίες από τα μαθήματα • Απειθαρχία. • Χρήση 

  9.  Ματσαγγούρας (2004).
10.  Μάνος (1995).
11.  Fontana (1996), Χρηστάκης (2001).
12.  Κάκουρος & Μανιαδάκη (2004), Coleman (2013).
13.  Vallejo-Nagera (2001).
14.  Conger (1981).
15.   Γιαννοπούλου & Τσομπανόγλου (2003), Βλάσσης (2009), Κωνσταντίνου (2016).



225

ΣΧΕΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΤΑΞΙΑΣ – ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

εξαρτησιογόνων ουσιών (αλκοόλ, κάπνισμα, ναρκωτικά) • Σχολικός εκ-
φοβισμός/bullying: όταν ένας μαθητής εκφοβίζεται ή θυματοποιείται με 
το να εκτίθεται επανειλημμένα και για αρκετό χρονικό διάστημα σε αρ-
νητικές πράξεις άλλου ή άλλων μαθητών16 • Λεκτική βία: προσβλητικές 
παρατηρήσεις και παρατσούκλια, ταπεινωτικά λόγια, βλαστήμιες και ρα-
τσιστικά ή σεξιστικά σχόλια • Σωματική βία: αναφέρεται κυρίως σε χτυ-
πήματα και πολλές φορές μπορεί να περιλαμβάνει και έμμεσες μορφές 
όπως παραδείγματος χάριν την αρπαγή αντικειμένων/χρημάτων ή και την 
καταστροφή περιουσιών • Κοινωνική βία: εσκεμμένος αποκλεισμός από 
κοινωνικές ομάδες ή ο εκφοβισμός εντός της ομάδας17 • Ψυχολογική βία: 
απειλές, επανειλημμένη καταδίωξη, ανεπιθύμητα μηνύματα, απειλητικές 
κινήσεις, εκμετάλλευση και συναισθηματικός εκβιασμός σε κάποιον για 
την ασφάλειά του • Ηλεκτρονική βία – cyber bullying: χρήση πληροφοριών 
και τεχνολογιών επικοινωνίας όπως τα email, τα μηνύματα κειμένου αλλά 
και οι ιστοσελίδες • Σεξουαλική βία: χειρονομίες, αγγίγματα, «αστεία» και 
σχόλια προς το θύμα, σκίτσα ή φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου 
που ως στόχο έχουν τη δημιουργία αισθημάτων αμηχανίας, ντροπής και 
εξευτελισμού του θύματος. 

5.  Παράγοντες Μαθητικής Αταξίας και Παραβα- 
τικής Συμπεριφοράς 

Οι παράγοντες εμφάνισης της παραβατικότητας χωρίζονται σε τρία είδη: 
ενδοατομικά αίτια, κοινωνικά-πολιτιστικά αίτια και σχολικά αίτια.

Ενδοατομικά αίτια: Υπάρχουν σε ορισμένους μαθητές ενδοατομικοί 
λόγοι αδυναμίας προσαρμογής τους στο σχολικό περιβάλλον. Οι κυριότε-
ροι είναι νευρολογικής φύσης και οφείλονται σε κληρονομικές ατέλει-
ες ή βλάβες του εγκεφάλου και του ευρύτερου νευρικού συστήματος, 
οι οποίοι έγιναν κατά τη διάρκεια της κύησης ή του τοκετού ή μετά από 
αυτόν (περιπώσεις της νοητικής καθυστέρησης ή της τύφλωσης, ανικα-
νότητα συγκέντρωσης της προσοχής, η υπερκινητικότητα και ο παρορ-
μητισμός). Τα χαρακτηριστικά αυτά ανευρίσκονται στο 4% του μαθητι-
κού πληθυσμού, πράγμα που σημαίνει πως κάθε τάξη έχει έναν ή δύο 
νευρολογικά προβληματικούς μαθητές.18 Επιπλέον, σύμφωνα με τη γενική 
και ειδική παιδαγωγική, τη διδακτική και την ψυχολογία της διδασκαλίας, 
η δευτερογενής παραβατική συμπεριφορά μελετάται ως πρόβλημα που 
συναρτάται με τις πρωτογενείς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.19 Οι μαθη-
σιακές δυσκολίες είναι νευρολογικές εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, επη-
ρεάζουν την ομαλή κωδικοποίηση-αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων του 
πολιτισμού οικογένειας-σχολείου, οδηγούν σε γνωστικές-κοινωνικές-συ-

16.  Τσιάντης (2008).
17.  Lee (2006).
18.  Ματσαγγούρας (2003).
19.  Δροσινού (2004).
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ναισθηματικές δυσκολίες και τέλος στην παραβατική συμπεριφορά. 
Κοινωνικά αίτια: Ο τρόπος που διαχειρίζονται οι γονείς τη συμπεριφο-

ρά των παιδιών τους είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για 
την ανάπτυξη προβληματικής συμπεριφοράς. Αυτό συμβαίνει διότι η ορ-
γάνωση, η δομή και η εσωτερική λειτουργία της οικογένειας επηρεάζουν 
και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το κλίμα της οικογένειας, το οποίο με τη 
σειρά του επηρεάζει την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού και 
επομένως τη συμπεριφορά του.20 Οι οικογενειακές παράμετροι, όπως η 
δυσαρμονική συμβίωση των μελών, η γονική παραμέληση, το χαμηλό κοι-
νωνικο-οικονομικό επίπεδο έχουν αποδειχθεί να συνδέονται με τα προ-
βλήματα συμπεριφοράς.21 Επιπροσθέτως, συνθήκες στην οικογένεια που 
μπορούν να δημιουργήσουν έμμεσα ή άμεσα προβλήματα συμπεριφοράς 
στο παιδί είναι η επιβολή αυστηρών τιμωριών και σωματικών ποινών, κα-
θώς και η υπερπροστασία, η χαλαρή πειθαρχία και η αλλοπρόσαλλη με-
ταχείριση των παιδιών.22 Τα παιδιά δεν έχουν τα ίδια κίνητρα και την ίδια 
ενθάρρυνση για να υιοθετήσουν τις επιθυμητές μορφές συμπεριφοράς ή 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου, ώστε υφίστανται πίεση 
από την οικογένεια και καταφεύγουν στην παραβατικότητα.

Παράλληλα, η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από έναν έντο-
νο πλουραλισμό και τη συνύπαρξη πολλών και αλληλοαντικρουόμενων 
πολλές φορές αξιών και ιδεολογιών. Βασικό χαρακτηριστικό της εποχής 
μας είναι η είσοδος των ηλεκτρονικών μέσων (ΜΜΕ και διαδικτύου) στη 
σύγχρονη ζωή και κυρίως στην αγωγή των παιδιών. Θεωρείται ότι τόσο 
το περιεχόμενο των πληροφοριών όσο και η μορφή τους μπορεί να έχει 
επίδραση στην κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών.23

Πολιτιστικό περιβάλλον: Ένας άλλος παράγοντας που συνδέεται με την 
εμφάνιση ανεπιθύμητων συμπεριφορών είναι οι διαφορές που πηγάζουν 
από το πολιτισμικό περιβάλλον από το οποίο προέρχονται οι μαθητές24 
και κυρίως από τα πρότυπα και τις αξίες του συγκεκριμένου πολιτισμικού 
χώρου από τον οποίο προέρχονται.25 Πέρα από τις οικονομικές διαφο-
ρές, που μπορεί να έχουν οι μαθητές που προέρχονται από διαφορετι-
κές εθνικές και θρησκευτικές ομάδες, συνήθως έρχονται αντιμέτωποι με 
τη σύγκρουση σπιτιού-σχολείου. Αυτό συμβαίνει γιατί στο οικογενειακό 
τους περιβάλλον ισχύουν διαφορετικοί θρησκευτικοί και ηθικοί κώδικες, 
που μπορεί να είναι πιο αυστηροί ή να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 
συγκεκριμένων μαθητών στο σχολείο, με αποτέλεσμα αυτοί να περιθω-
ριοποιούνται και να εκδηλώνουν απειθαρχία στην προσπάθειά τους να 
προσαρμοστούν.26 Ένα άλλο πρόβλημα, που συνήθως αντιμετωπίζουν οι 
μαθητές αυτοί, είναι η έλλειψη κατανόησης της συμπεριφοράς, που ανα-

20.  Χρηστάκης (2001).
21.   Χατζηχρήστου (1991), Ανδρέου (1997), Παπαθεμελής (2000), Αναγνωστοπούλου 

(2005).
22.  Chase (1999).
23.  Cole and Cole (2002).
24.  Fontana (1996).
25.  Χατζηχρήστου (1991).
26.  Fontana (1996).
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μένεται από αυτούς στο σχολείο, λόγω της διαφορετικής γλώσσας που 
μιλούν στην οικογένειά τους.27

Σχολικά αίτια: Υπάρχουν σχολικοί παράγοντες που πολλές φορές ενι-
σχύουν την παραβατικότητα του μαθητή, όπως ο μαθητικός ανταγωνι-
σμός. Αλλά και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα με τη θεσμική ακινησία 
του (στα προγράμματα, στην ύλη και στις μεθόδους διδασκαλίας) και την 
απομάκρυνσή του από τη ζωή μεγαλώνει την παραβατικότητα. Έχει απο-
δειχθεί ερευνητικά ότι όσο το σχολείο απομακρύνεται από τη ζωή, τόσο 
αυξάνεται η παραβατικότητα.28 Πράγματι, η ελληνική εκπαιδευτική πραγ-
ματικότητα δε δίνει διέξοδο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του μαθη-
τή. Στην εποχή της τεχνολογίας και πληροφορίας φαίνεται παράλογο να 
χρησιμοποιείται ακόμη η μετωπική και ανιαρή κατά τους μαθητές διδα-
σκαλία.29 Επίσης, η κατάχρηση εξουσίας από την πλευρά του εκπαιδευ-
τικού,30 καθώς και οι αυταρχικοί τρόποι και οι υπερβολικές αντιδράσεις 
του στην απείθαρχη συμπεριφορά των μαθητών, είναι παράγοντες που 
ενισχύουν τη μαθητική απειθαρχία.31

Συμπερασματικά, οι παράγοντες που οδηγούν σε παραβατικές συμπε-
ριφορές εφήβων στις δυτικές κοινωνίες είναι κυρίως κοινωνικο-οικονομι-
κοί και δευτερευόντως βιολογικοί, όπως διαφαίνεται από το πλήθος των 
κοινωνικών αιτιών αλλά και από την εξάρτηση των εγγενών αιτιών από 
τις συνθήκες του περιβάλλοντος (οικογένεια – σχολείο). 

6. Η Σχεσιοδυναμική Εκπαιδευτικού-Μαθητή 
Όσον αφορά τις νευρολογικές δυσλειτουργίες ορισμένων μαθητών που 
υψώνουν εμπόδια στην επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς και τους άλ-
λους μαθητές, χρειάζεται ευελιξία, πρόταξη των καλών σημείων, ειδική 
αγωγή και συμπερίληψη (παράλληλη στήριξη, τμήμα ένταξης). Σε αυτές 
τις περιπτώσεις η παραβατική συμπεριφορά έρχεται ως αδυναμία συμμε-
τοχής και συμπόρευσης με το σύνολο της τάξης. Ως προς τους μαθητές 
που προέρχονται από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα απαιτείται 
μεγάλη προσπάθεια τόσο από την πλευρά των ίδιων όσο και από την 
πλευρά του εκπαιδευτικού, ώστε οι μαθητές αυτοί να κατακτήσουν τη 
γλώσσα αλλά και τις αξίες του σχολείου και να ενταχθούν αποτελεσματι-
κά στην ομάδα της τάξης. 

Η σύγχρονη σχολική τάξη είναι αρκετά ανομοιογενής, καθώς περιλαμ-
βάνει πολλούς μαθητές με διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικούς τρό-
πους σκέψης και μάθησης (με μαθησιακές δυσκολίες, από έτερα πολι-
τιστικά περιβάλλοντα), οπότε προβάλλει ως αναγκαιότητα η εφαρμογή 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης με γνώμονα ότι ο κάθε 
μαθητής είναι ξεχωριστή οντότητα και πρέπει να αντιμετωπίζεται ανά-

27.  Fontana (1996).
28.  Γεωργίου (2000).
29.  Καστής και Χαραμής (2001).
30.  Πρεπουτσίδου (1998).
31.  Κωνσταντίνου (1990).
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λογα.32 Αυτό συνεπάγεται ότι οι μαθητές κατακτούν τη γνώση μέσα από 
την ενεργητική μάθηση και επίλυση προβλημάτων, ενώ παράλληλα διδά-
σκονται πώς να σκέφτονται και να μαθαίνουν. Το σχολείο για να κερδίσει 
τους μαθητές οφείλει να προσαρμόσει τη διδασκαλία και να έχει ως αφε-
τηρία τους ίδιους τους μαθητές.

Γενικά, έχουν μεγάλη σημασία οι διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο, 
καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής ψυχολογίας, στο να νιώθουν 
οι μαθητές ασφάλεια, να ανεβαίνει η αυτοεκτίμησή τους για να βελτι-
ώνεται η επίδοσή τους στα μαθήματα και να αναπτύσσεται η προσωπι-
κότητά τους. Στο σχολικό περιβάλλον η κοινωνική συνύπαρξη μαθητών 
και εκπαιδευτικών δημιουργεί ένα πολύπλοκο πλέγμα διαπροσωπικών 
σχέσεων, μέσα από το οποίο έχει αποδειχτεί ότι προωθείται η μάθηση 
και η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη.33 Σαφώς, η καλή σχέση των μαθητών με 
τους καθηγητές, συνδέεται με υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις.34 Οι 
μαθητές που συμπαθούν τον εκπαιδευτικό γίνονται ενεργητικοί στις δρα-
στηριότητες της τάξης, δεν δημιουργούν προβλήματα συμπεριφοράς, 
δέχονται πρόθυμα τις προσπάθειές του να τους επηρεάσει.35 Παράλλη-
λα, η δασκαλο-μαθητική επικοινωνία συμβάλλει στη δημιουργία ή στην 
υπέρβαση προβλημάτων που έχουν σχέση με τα κοινωνικά στερεότυπα, 
τις μειονότητες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Όλοι αυτοί είναι χώροι 
που τροφοδοτούν τη σχολική τάξη με προβλήματα συμπεριφοράς, αν δεν 
υπάρχει η ανάλογη ευαισθησία και η έγκαιρη πρόληψη του εκπαιδευτι-
κού.36 Ο εκπαιδευτικός, ακόμη και σε περιπτώσεις που δε φέρει την ευ-
θύνη για την προβληματική συμπεριφορά κάποιου μαθητή είναι κομμάτι 
του λειτουργήματός του να προσπαθήσει να την διορθώσει. Ο εκπαιδευ-
τικός αποτελεί πρότυπο και φορέα αγωγής για τα παιδιά. Επομένως, κάθε 
λόγος και πράξη του θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένα. 
Παρατηρείται ότι συχνά ορισμένοι εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να απο-
δίδουν τη απείθαρχη συμπεριφορά των μαθητών αποκλειστικά στους ίδι-
ους τους μαθητές και στην αγωγή που έχουν πάρει από την οικογένειά 
τους παραβλέποντας τη δική τους ευθύνη. 

Κατ’ επέκταση εάν οι μαθητές δεν αισθάνονται ικανοποίηση μέσω των 
δασκαλο-μαθητικών σχέσεων, ενέχει σοβαρά ο κίνδυνος εμφάνισης προ-
βληματικής συμπεριφοράς. Η ικανότητα του εκπαιδευτικού να συνάπτει 
με τους μαθητές θετικές σχέσεις που στηρίζουν και ενθαρρύνουν τους 
μαθητές θεωρείται σημαντικό στοιχείο της διδακτικής ικανότητας.37 Η συ-
σχέτιση των δασκαλο-μαθητικών σχέσεων με την άμεση συμπεριφορά 
οφείλεται στο γεγονός ότι μέσα από αυτές τις σχέσεις ικανοποιούνται ή 
δεν ικανοποιούνται βασικές ανάγκες των μαθητών και στο γεγονός ότι η 
μη ικανοποίηση αυτών των αναγκών είναι ένας από τους κύριους λόγους 

32.  Tomlinson (2001).
33.  Ματσαγγούρας (2001).
34.  Rivkin, Hanushek and Kain (2005), Sanders and Jordan (2000).
35.  Χατζηδήμου (2000).
36.  Ματσαγγούρας (2007).
37.  Spillane and Thompson (1997).
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της μαθητικής παραβατικότητας.38 Ειδικότερα, μέσα από τις δάσκαλο-μα-
θητικές σχέσεις διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό η αυτοαντίληψη και 
η αυτοεκτίμηση των μαθητών, οι οποίες με τη σειρά τους καθορίζουν, 
ανάλογα με το περιεχόμενό τους, τη μαθησιακή και κοινωνική συμπερι-
φορά των μαθητών. Δομικά στοιχεία της θετικής αυτοεκτίμησης είναι να 
αισθάνεται το άτομο καλά με τον εαυτό του και να είναι ικανό και αποτε-
λεσματικό.39 Μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές του 
ο εκπαιδευτικός, ως σημαντικό για τους μαθητές πρόσωπο με έγκυρη 
κρίση, μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αποτι-
μούν τον εαυτό τους. Μερικοί παιδαγωγοί προτείνουν την αυτοεκτίμηση 
ως σημείο εκκίνησης και ως πλαίσιο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 
του σχολείου.40 Πολλές έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν41 έχουν 
επισημάνει πως η ενεργητική συμμετοχή και η υπευθυνότητα στη σχολική 
ζωή, καθώς και οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους καθηγητές απο-
τελούν χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη θετική στάση απέναντι στο 
σχολείο. Γενικά, οι πιο σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες της σχολικής 
ικανοποίησης των μαθητών είναι τα συναισθήματα δίκαιης μεταχείρισης, 
ασφάλειας και υποστηρικτικότητας από τους καθηγητές.42

Ο τρόπος με τον οποίο βιώνει και σηματοδοτεί ο μαθητής συναισθημα-
τικά της σχέσεις του με τις κυρίαρχες παραμέτρους του μαθησιακού πε-
ριβάλλοντος συνιστούν το ψυχολογικό κλίμα (σχολικό κλίμα) της τάξης.43 
Και το θετικό σχολικό κλίμα έχει άμεσο αντίκτυπο στην ψυχοσύνθεση των 
μαθητών και τη συνακόλουθη αποτροπή της παραβατικής συμπεριφοράς. 
Έρευνες από το χώρο της ανθρωπιστικής προσέγγισης στην εκπαίδευση 
έχουν δείξει ότι παρεμβάσεις εκπαιδευτικών που στηρίζονται στις διευ-
κολυντικές στάσεις-ιδιότητες που προτείνονται στο πλαίσιο της ενεργη-
τικής ακρόασης έχουν θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στην επίδοση 
και στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή.44 Η ενερ-
γητική ακρόαση είναι η ικανότητα επικοινωνίας που βασίζεται στις αρχές 
της προσοχής και παρατηρητικότητας (προσεκτική παρακολούθηση), της 
γνησιότητας, της αποδοχής του άλλου και της ενσυναίσθησης. Ακόμη, 
περιλαμβάνει δεξιότητες λεκτικές και μη λεκτικές και επικεντρώνεται 
εξίσου στον τρόπο που ακούει κάποιος τον συνομιλητή του, στον τρόπο 
που προσπαθεί να τον κατανοήσει αλλά και στον τρόπο που απευθύνε-
ται και εκφράζεται προς αυτόν. Οι αρχές και δεξιότητες της ενεργητικής 
ακρόασης,45 θεωρούνται ότι συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη θετι-
κών αλληλεπιδράσεων στο σχολικό πλαίσιο, προωθώντας ένα κλίμα συ-
νεργασίας, αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και αναγνώρισης των ορίων. 

Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητών χρειάζονται 

38.  Andreouand Metallidou (2004), Edwards and Davis (1997).
39.  Seligman (1995).
40.  Canfield and Siccone (1993).
41.  Epstein (1981), Good and Brophy (1986).
42.  Samdal, Nutbeam, Wold and Kannas (1998).
43.  Βούλγαρης & Ματσαγγούρας (2004).
44.  Κοσμόπουλος και Μουλαδούδης (2003).
45.  Rogers (1967).
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τόσο για την πρόληψη των παραβατικών συμπεριφορών όσο και για την 
αντιμετώπισή τους. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να μεταχειριστεί τη λεκτική 
και μη λεκτική αντιμετώπιση και τις ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις και 
τεχνικές εικαστικής/δραματικής έκφρασης.46
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Περίληψη 
Το coaching αποτελεί μια μη κατευθυντική παρέμβαση με αποδεδειγμένα 
οφέλη στον επαγγελματικό χώρο, στην προσωπική ζωή, στην υγεία και 
ευεξία του ατόμου. Στην παρούσα παρουσίαση θα επιχειρηθεί μια ανα-
σκόπηση της αγγλόφωνης βιβλιογραφίας για το health coaching, η οποία 
περιλαμβάνει τον ορισμό του, τα χαρακτηριστικά και τις αρχές του, τις 
δεξιότητες που απαιτούνται από τον health coach, τη σημασία της σχέσης 
και της επικοινωνίας ανάμεσα στον ασθενή και τον επαγγελματία υγείας, 
τα οφέλη που προκύπτουν για τον ασθενή (βελτίωση κλινικών συμπτω-
μάτων, αύξηση αυτεπάρκειας και κινήτρου, ευε-
ξία κ.α.), τις καλές πρακτικές από άλλες χώρες. 
Θα αναδειχθεί η συμβολή της καινοτόμας και 
εναλλακτικής προσέγγισης του health coaching 
στην ολιστική, και πιο αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση του ασθενούς και στην μείωση του κόστους 
για τη φροντίδα της υγείας με την ελπίδα να υι-
οθετηθεί αυτή η προσέγγιση και στην Ελλάδα.

Abstract 
Coaching is a non-directive approach with proven benefits to profes-
sional and personal life, to health and wellness. In this presentation, a 
review of the literature on health coaching will be attempted including 
the definition, characteristics and principles, the 
competences required by the health coach, the 
importance of the relationship and the commu-
nication between the health professional and 
the patient, the benefits for the patient (im-
provement of clinical symptoms, increased self-
efficacy and motivation, well-being etc.), exam-
ples of good practices from other countries. The 
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contribution of health coaching as an innovative, alternative approach 
will emerge, for a holistic, more effective treatment for the patient and 
for reducing the cost of health provision, in the hope of adopting this 
intervention in Greece as well.

1. “Coaching”

1.1. Ορισμός 
Το “coaching” αποτελεί μια εναλλακτική παρέμβαση, η οποία γνωρίζει 
μεγάλη ανάπτυξη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και μεγάλη ανα-
γνώριση και εφαρμογή τις τελευταίες δεκαετίες στο δυτικό κόσμο. Αν και 
οι ρίζες του ανάγονται στο Σωκράτη και τη μαιευτική του μέθοδο, θεωρεί-
ται μια καινοτόμα, νεωτεριστική προσέγγιση του ατόμου σε διάφορους 
τομείς της ζωής του, στον προσωπικό, επαγγελματικό, εκπαιδευτικό αλλά 
και στον τομέα υγείας που είναι το θέμα της παρούσας εισήγησης). 

Η βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι το “coaching” σχετίζεται με πλήθος 
επιστημών, ανθρωπιστικών, κοινωνικών αλλά και νευροεπιστημών (Clut-
terbuck, 2010, Grant & Cavanagh, 2004, Theeboom et al., 2013) και υπό 
το πρίσμα αυτό εξάγονται ασφαλέστερα συμπεράσματα σχετικά με την 
αποτελεσματικότητά του και την ανάγκη ενσωμάτωσής του με επιτυχία 
σε πλήθος άλλων τεχνικών, μεθόδων και προσεγγίσεων. 

Από τους ορισμούς που έχουν δοθεί κατά καιρούς για το “coaching”, 
ιδιαίτερη βαρύτητα έχει αυτός της έγκριτης Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Coaching (International Coaching Federation) που εδρεύει στις Η.Π.Α.: 
«Είναι μια συνεργασία με τους πελάτες μια διαδικασία δημιουργική, που 
προκαλεί τη σκέψη και τους εμπνέει να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές 
και επαγγελματικές τους δυνατότητες» (https://coachfederation.org). 
Σε παρόμοιο ύφος κινείται και ο Sir John Whitmore, ο πρωτεργάτης του 
coaching, στο δικό του ορισμό: «Το coaching ξεκλειδώνει το δυναμικό 
του ατόμου για να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και βοηθάει τα άτο-
μα να μαθαίνουν χωρίς να τους διδάσκει» (Whitmore, 1996). Ακριβώς 
όπως ο Σωκράτης, ο “coach” εκμαιεύει από το άτομο τις απαντήσεις και 
τις λύσεις που το ίδιο προκρίνει, αναδεικνύοντας το δυναμικό του και 
τους πόρους που ήδη διαθέτει, προκειμένου το άτομο να οδηγηθεί στην 
αλλαγή, την εξέλιξη, την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την επίτευξη 
των στόχων του με το βλέμμα πάντα στο μέλλον και χωρίς τα βαρίδια του 
παρελθόντος. Να τονιστεί εδώ ότι το “coaching” δεν αποτελεί ψυχοθερα-
πεία (καθώς απευθύνεται σε ψυχικά υγιή άτομα) αλλά ούτε και συμβου-
λευτική (καθώς ο “coach” δε δίνει συμβουλές).

1.2. H “Coaching” Διαδικασία και οι Βασικές Αρχές της 
Μέσα από την “coaching” διαδικασία το άτομο θέτει στόχους, διαμορφώ-
νει πλάνο δράσης, αυξάνει την αυτοαντίληψή του, ενισχύει την αυτοεκτί-
μησή του, αποκτά επίγνωση, μαθαίνει να αλλάζει, αξιοποιεί προσόντα, 
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δεξιότητες και πόρους, πετυχαίνει την επαγγελματική του ανάπτυξη και 
εκπληρώνει το δυναμικό του (Downey, 2001, Grant, 2003, Kotter, 2001, 
Principles of coaching, Coaching skills, 2013).

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το “coaching” είναι οι παρα-
κάτω:

•	 Το “coaching” αντιμετωπίζει το άτομο ως όλον.
•	 Το “coaching” επιζητά την αλλαγή και τη δράση.
•	 Το “coaching” αποτελεί μια διαδικασία αυτοκατευθυνόμενης μά-

θησης ,όπως την ορίζει ο Knowles.
•	 Το “coaching” εστιάζει στο μέλλον.
•	 Ο πελάτης θέτει την ατζέντα.
•	 Ο πελάτης βρίσκει τις λύσεις στηριζόμενος στους δικούς του πό-

ρους καθώς είναι δημιουργικός και επινοητικός.
•	 Ο πελάτης δεσμεύεται να υλοποιήσει το σχέδιο δράσης που έχει 

διαμορφώσει ο ίδιος .
•	 Ο “coach” πιστεύει στη δυνατότητα του ατόμου να βρίσκει ιδέες 

και απαντήσεις στα θέματά του, να αλλάζει και να βελτιώνεται.
•	 Ο “coach” αναδεικνύει τους πόρους του πελάτη με ερωτήσεις και 

προκλήσεις. 
•	 Ο “coach” είναι μη επικριτικός απέναντι στον πελάτη.
•	 Η σχέση “coach”-πελάτη είναι ισότιμη και βασίζεται στην εμπιστο-

σύνη.

Εκτός από τη φιλοσοφία του Σωκράτη, βάση του “coaching” αποτε-
λούν και οι θεωρίες του ψυχολόγου Carl Rogers. Συγκεκριμένα, η προ-
σωποκεντρική προσέγγιση στη μάθηση του Rogers, η κατανόηση της 
ανθρώπινης παρώθησης (motivation) και τη σπουδαιότητα των θετικών 
σχέσεων για την ανάπτυξη της έννοιας του εαυτού στα άτομα (National 
College for Teaching & Leadership, 2013) βρίσκουν την εφαρμογή τους 
στην “coaching” διαδικασία. Η «αποδοχή άνευ όρων» αποτελεί εκ των ων 
ουκ άνευ στάση του “coach” απέναντι στον πελάτη του, αν πραγματικά 
πιστεύει σε αυτόν και θέλει να τον βοηθήσει να πετύχει στη διαδικασία 
της μάθησης. Στο “coaching” αντανακλώνται εξίσου και η θεωρία κινή-
τρων του ανθρωπιστή ψυχολόγου Maslow, η ιεράρχηση των ανθρώπινων 
αναγκών και η αυτοπραγμάτωση που αυτός πρεσβεύει.

2. Health Coaching 

2.1. Ορισμός 
Ό,τι ειπώθηκε παραπάνω για το “coaching” βρίσκει την εφαρμογή του και 
στον τομέα της υγείας και της ευεξίας του ατόμου με το “health coach-
ing”. Όπως και σε κάθε είδος “coaching”, ο πελάτης-ασθενής είναι στο 
επίκεντρο της διαδικασίας, θέτει την ατζέντα και αξιοποιεί τους πόρους 
που διαθέτει για την προαγωγή της υγείας του με την υιοθέτηση κατάλ-
ληλων συμπεριφορών και με την παράλληλη μείωση του κόστους για την 
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υγεία. Ο “health coach” δεν προσεγγίζει τον ασθενή όπως ένας κλασσι-
κός επαγγελματίας υγείας (γιατρός ή νοσηλευτής) με διδακτικό ύφος για 
να του μεταδώσει τη γνώση του. Αντίθετα, εμπλέκεται σε μια συζήτηση 
μαζί του προκειμένου να βοηθήσει το άτομο να θέσει και να πετύχει στό-
χους σχετικούς με τη βελτίωση της υγείας του, να αναπτύξει τη δέσμευσή 
του και την αυτοδιαχείριση της υγείας του και γενικότερα να το κατα-
στήσει υπεύθυνο για τα θέματα υγείας και ευεξίας που το απασχολούν. 
Πρόκειται για μια νέα τάση στην αντιμετώπιση του ασθενούς, που έχει 
δείξει θετικά αποτελέσματα τόσο για το άτομο και το στενό του περιβάλ-
λον αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. 

Σύμφωνα με τον ορισμό των Palmer et al. (2003), το “health coaching” 
είναι η εκπαίδευση για την προαγωγή της υγείας μέσα σε ένα πλαίσιο 
“coaching” διαδικασίας, για να ενισχυθεί η ευεξία του ατόμου και να δι-
ευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων σχετικά με την υγεία.

2.2. Χαρακτηριστικά του “Health Coaching” 
Τα επιμέρους χαρακτηριστικά που διέπουν τη διαδικασία του “health 
coaching” καταγράφονται διεξοδικά στη σχετική βιβλιογραφία. Ενδεικτι-
κά αναφέρουμε την επισκόπηση 284 άρθρων σχετικών με την φροντίδα 
υγείας των Wolever et al. (2013) και την έκδοση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο “Training GP trainees in health 
coaching, feasibility and impact” (2011).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, “health coaching” σημαίνει:
•	 διαδικασία εστιασμένη στον ασθενή και προσανατολισμένη στους 

δικούς του στόχους,
•	 επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση (evidence-based health 

coaching1), 
•	 διαδικασία κατάλληλη για άτομα με χρόνιες παθήσεις και μέτριο 

προς υψηλό κίνδυνο,
•	 συνεργατική σχέση ασθενούς-επαγγελματία υγείας,
•	 αμφισβήτηση περιοριστικών πεποιθήσεων, οι οποίες στέκονται 

εμπόδιο στη θετική αλλαγή, 
•	 ενδυνάμωση του ατόμου και ανάληψη ευθύνης για την υγεία,
•	 εμπλοκή και δέσμευση του ασθενούς,
•	 λογοδοσία και υπευθυνότητα του ασθενούς,
•	 πεποίθηση του “health coach” ότι το άτομο διαθέτει τους αναγκαί-

ους πόρους για να πετύχει τους στόχους του,
•	 αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης από το ίδιο το άτομο και 

σχεδιασμός για την υλοποίηση των στόχων του,
•	 μέτρηση αποτελεσμάτων υγείας.

1.   Το επιστημονικά τεκμηριωμένο coaching περιγράφεται ως εξής από την εταιρεία 
National Society of Health Coaches: «τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για να 
εμπλέξει ενεργητικά και με ασφάλεια τους ασθενείς στην αλλαγή συμπεριφοράς σε 
σχέση με την υγεία και στην αυτοδιαχείριση της κατάστασης της υγείας με αποτέλε-
σμα βελτιωμένη υγεία, χαμηλότερος κίνδυνος υγείας και μειωμένο κόστος φροντί-
δας υγείας» (στο Huffman, 2014).
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2.3. Εργαλεία και Δεξιότητες του Health Coach 
Ο “health coach” έχει στη φαρέτρα του ποικίλα εργαλεία προερχόμε-
να από διάφορες επιστήμες και θεωρίες. Ανάμεσά τους εξέχουσα θέση 
κατέχει η θεωρία και πρακτική της παρωθητικής συνέντευξης, όπως την 
δημιούργησαν και την εφάρμοσαν οι Miller & Rollnick (2013) αρχικά για 
τους αλκοολικούς και κατόπιν για διαχείριση χρόνιων παθήσεων όπως ο 
διαβήτης, η υπέρταση, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και οι δίαιτες (Huff-
man, 2010). Πρόκειται για ένα στυλ συζήτησης που προσομοιάζει στη δι-
αδικασία του “coaching”, στην εμπλοκή του πελάτη, στην εστίαση στους 
στόχους του, στον προγραμματισμό δράσης και στην επίτευξη θετικών 
αλλαγών ζωής αναδεικνύοντας το δυναμικό του ατόμου.

Επιπρόσθετα, οι θεωρίες για τα στάδια της αλλαγής (ΤΤΜ), και συγκε-
κριμένα το Transtheoretical Model για την αλλαγή των Prochaska & DiCle-
mente, αποτελoύν βασικό εργαλείο του “health coach”, προκειμένου να 
προσδιορίσει το στάδιο της αλλαγής στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής και 
να τον ωθήσει σε αποτελεσματική δράση (Wolever et al., 2016). Η θετική 
ψυχολογία, η κοινωνικογνωστική θεωρία και η έννοια της αυτεπάρκειας 
του Bandura αποτελούν, επίσης, κομμάτι του θεωρητικού υπόβαθρου του 
“health coaching” (Healthcare Intelligence Network, 2018).

Όσον αφορά τις δεξιότητες του “health coach”, κυρίαρχη θέση κα-
τέχουν η ενσυναίσθηση και η εμπαθητική κατανόηση χωρίς την άσκη-
ση κριτικής, η εστίαση της προσοχής και η ενεργητική (ή εστιασμένη) 
ακρόαση, η διαίσθηση, οι διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές ικανό-
τητες, η συναισθηματική νοημοσύνη, η παροχή ανατροφοδότησης, η 
ικανότητα για ανοιχτές μη κατευθυντικές ερωτήσεις, η ικανότητα να 
δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και καλή επαφή, η ικανότητα να χτίζει 
επίγνωση στον ασθενή (National Consortium for Credentialing Health 
and Wellness Coaches, Health and Wellness Coaching Job Task Analysis 
Findings, 2014, στο https://www.ncchwc.org/resources/ και στο Jordan 
et al., 2015).

Με την οπτική των Singh et al. (2020) και μετά από επισκόπηση δεκα-
οχτώ άρθρων, το “health coach” περιλαμβάνει εννιά δεξιότητες: επικοι-
νωνεί αποτελεσματικά, έχει δεξιότητες ηγεσίας και ομαδικού πνεύματος, 
έχει γνώση και μαθαίνει διά βίου για να βελτιώνει την πρακτική του, έχει 
ανεκτικότητα και σεβασμό για άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο, έχει 
επαγγελματική συμπεριφορά, χρησιμοποιεί την ενσυναίσθηση όταν επι-
κοινωνεί με τους ασθενείς, έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, εντοπίζει τα 
σημεία που χρήζουν βελτίωσης και εργάζεται συστηματικά.

3. Θετικά Αποτελέσματα 

3.1. Θετικά Αποτελέσματα του “Coaching” 
Τα θετικά αποτελέσματα που επιφέρουν οι συνεδρίες “coaching” έχουν 
μετρηθεί με ποικίλους τρόπους και έχουν καταγραφεί στην αγγλόφωνη 
βιβλιογραφία. Επιγραμματικά, κάθε είδος “coaching” μπορεί να συνει-
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σφέρει θετικά με τους ακόλουθους τρόπους: αύξηση ενσυνειδητότητας, 
ανθεκτικότητας και αυτεπάρκειας2, ενίσχυση της απόδοσης των εργαζο-
μένων, ικανοποίηση από την εργασία και τη ζωή, ανάπτυξη δέσμευσης 
για επίτευξη στόχων, μείωση του άγχους και της κατάθλιψης, βελτιωμέ-
νη ψυχική υγεία, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης, 
βελτίωση των σχέσεων του ατόμου, καλλιέργεια επικοινωνιακών και δι-
απροσωπικών δεξιοτήτων, ευεξία, καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής, βελτιωμένη οργάνωση και διαχείριση χρόνου, με-
γαλύτερη δέσμευση του ατόμου, μεγαλύτερη υπευθυνότητα και λογοδο-
σία (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 2016, Grant, 
2013, Grant, Passmore, Cavanagh and Parker, 2010, Griffiths, 2005, Prin-
ciples of coaching, Coaching skills, 2013, Theeboom et al., 2013, https://
instituteofcoaching.org/coaching-overview/coaching-benefits).

3.2. Θετικά Αποτελέσματα του “Health Coaching” 
Όσον αφορά τη συμβολή του “health coaching” στην προαγωγή της υγεί-
ας και τα οφέλη που προκύπτουν, αυτά συνοψίζονται στα εξής: μειωμένες 
εισαγωγές και επανεισαγωγές στα νοσοκομεία, αύξηση σωματικής άσκη-
σης, αύξηση αυτεπάρκειας και εμπλοκής του ασθενούς, ενεργοποίηση 
του ασθενούς και αλλαγές στην υποκειμενική αντίληψη για την υγεία, 
ενισχυμένο κίνητρο για αλλαγή συμπεριφοράς, βελτίωση συμπτωμάτων 
κατάθλιψης, μείωση στρες, αυξημένη ζωτικότητα και βελτιωμένη πνευ-
ματική υγεία (σε ασθενείς με καρκίνο), μειωμένη κατανάλωση αλκοόλ 
και καπνίσματος, μεγαλύτερη κατανάλωση σε φρούτα και λαχανικά, βελ-
τίωση σε βιοδείκτες (χοληστερόλη, δείκτης μάζας σώματος, ζάχαρο, αι-
μογλομπίνη Α1C), μείωση του κόστους στην υγεία, προσήλωση στη λήψη 
της φαρμακευτικής αγωγής, συμμόρφωση με το πλάνο περίθαλψης, ικα-
νοποίηση του ασθενούς, διαχείριση του πόνου (Delaney & Bark, 2019, 
Linden et al., 2010, Training GP trainees in health coaching, feasibility and 
impact, 2011, Wolever et al., 2016).

4. Σχέση “Coach” – “Coachee” 
Η αποτελεσματικότητα του “health coaching” έχει αποδειχτεί ότι εξαρ-
τάται από την ποιότητα της σχέσης ανάμεσα στον ασθενή και το θερα-
πευτή κι όχι από τα μοντέλα coaching που χρησιμοποιούνται (Bluckert, 
2005, Grant, A., & Cavanagh, M., 2004, Gyllensten & Palmer, 2007, de 
Haan et al., 2013, Huffman, 2014, Jowett et al., 2012, Ο’Broin & Palmer, 
2006, O’Broin, A. & Palmer, S., 2010, Stober & Grant, 2006, Wasylyshyn, 
2003). Ο ψυχολόγος Carl Rogers (1961) πρέσβευε ότι η ανάπτυξη και 
η αλλαγή ευνοούνται περισσότερο από την αποτελεσματική σχέση που 
καλλιεργεί ο θεραπευτής και λιγότερο από τις τεχνικές του. Ο ασθενής 
θεωρείται δια βίου μαθητής με προσωπικές αξίες και εσωτερικούς πό-

2.   Η αυτεπάρκεια σύμφωνα με τον Bandura είναι η προσωπική  αντίληψη του ατόμου 
για το πόσο είναι ικανό να πετύχει έναν στόχο.
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ρους και μέσα από το “health coaching” οδηγείται στο επιθυμητό επίπεδο 
υγείας (Wolever et al., 2013). 

Με την αποτελεσματική επικοινωνία μέσω “health coaching” ο ασθε-
νής αισθάνεται ότι τον ακούν και τον κατανοούν, ότι τον φροντίζουν, νιώ-
θει αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση (https://academyforhealthcoaching.
co.uk/index.html), με αποτέλεσμα να έχει λιγότερες επιπλοκές, καλύτερη 
ανάρρωση, βελτιωμένη ποιότητα ζωής, λιγότερο πόνο, αυξημένη ζωτικό-
τητα και μικρότερο κόστος για την υγεία.

5. Καλές Πρακτικές 
Ειδικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί διάφορα προ-
γράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης στο “health coaching” από πλη-
θώρα φορέων, όπως National Society of Health Coaches, US Veterans 
Administration, Osher Center for Integrative Medicine, University of Ari-
zona, National Wellness Institute, International Nurse Coach Associa-
tion, Integrative Nurse Coach Academy, Wellcoaches, California Insti-
tute of Integral Studies, National Consortium for Credentialing Health 
and Wellness Coaches, Υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, 
Academy for Health Coaching (https://www.nshcoa.com/skillful-con-
versation-strategies, Smith et al., 2013, Wolever et al., 2013, Wolever et 
al., 2016).

Συμπερασματικά, το “health coaching” αποτελεί μια καινοτόμα εναλ-
λακτική προσέγγιση στην υπηρεσία του επαγγελματία υγείας για μια ολι-
στική και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ασθενούς, για γρηγορό-
τερη ίαση και για μείωση του κόστους για το σύστημα υγείας.

Βιβλιογραφία 
Bluckert, P. (2005). Critical factors in executive coaching – the coaching 

relationship. Industrial and Commercial Training, Vol. 37, Issue 7, pp. 
336-340.

Clutterbuck, D. (2010). Coaching reflection: the liberated coach. Coach-
ing: An International Journal of Theory, Research and Practice, 3:1, 73-
81, DOI: 10.1080/17521880903102308.

Delaney, C. & Bark, L. (2019). The Experience of Holistic Nurse Coach-
ing for Patients With Chronic Conditions. Journal of Holistic Nursing 
American Holistic Nurses Association Volume 37, Number 3, pp. 225-
237.

Downey, M. (2001). Effective coaching. London: TEXERE Publishing Lim-
ited.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικό 
υλικό για το πρόγραμμα: Coaching συνεργασίας και αποτελεσματικό-
τητας στη Δημόσια Διοίκηση. Αθήνα: Ιούνιος 2016.

Grant, A. M. (2003). The impact of life coaching on goal-attainment, 



240

TΕΥΧΟΣ 8 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

metacognition and mental health. Social Behaviour and Personality, 
31, pp. 253-264.

Grant, A. M. (2013). The efficacy of coaching. In J. Passmore, D. Peterson, 
& T. Freire (Eds.), Handbook of the psychology of coaching and men-
toring (pp. 15-39). West Sussex: Wiley-Blackwell.

Grant, A., Cavanagh, M. (2004). Toward a Profession of Coaching: Sixty-
Five Years of Progress and Challenges for the Future. International 
Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, Vol. 2, No. 1, 
Spring 2004, pp. 1-16.

Grant, A., Passmore, J., Cavanagh, M., & Parker, H. (2010). The State of 
Play in Coaching Today: A Comprehensive Review of the Field. Inter-
national Review of Industrial and Organizational Psychology. 25, pp. 
125-167. DOI: 10.1002/9780470661628.ch4.

Griffiths, K. (2005). Personal coaching: a model for effective learning. 
Journal of Learning Design, 1(2), pp. 55-65.

Gyllensten, K., & Palmer, S. (2007). The coaching relationship: an inter-
pretative phenomenological analysis. International Coaching Psychol-
ogy Review, Vol. 2, No. 2, pp. 168-177.

De Haan, E., Duckworth, A., Birch, D., Jones, C. (2013). Executive Coach-
ing Outcome Research: the contribution of common factors such as 
relationship, personality match, and self-efficacy. Consulting Psychol-
ogy Journal: Practice and Research, Vol. 63, No. 1, pp. 40-57.

Health Coaching in 2018: Facilitating Health Behaviour Change with In-
creasing Reliance on Digital Health Technologies, Healthcare Intelli-
gence Network στο www.hin.com

Huffman, M. (2010). Health Coaching, A Fresh Approach for Improving 
Health Outcomes and Reducing Costs, American Association of Oc-
cupational Health Nurses (AAOHN), 58(6), pp. 245-250.

Huffman, M. (2014). Using motivational interviewing. Home Healthcare 
Nurse, vol. 32, no. 9, pp. 543-548.

Jordan, M., Wolever, R. Q., Lawson, K. & Moore, M. (2015). National Train-
ing and Education Standards for Health and Wellness Coaching: The 
Path to National Certification. Global Advances in Health and Medi-
cine, 4(3), 46–56. doi:10.7453/gahmj.2015.039. 

Jowett, S., Kanakoglou, K., Passmore, J. (2012). Application of the 3+1Cs 
Relationship Model in Executive Coaching. Consulting Psychology 
Journal: Practice and Research, Vol.64, No. 3, pp. 183-197.

Kotter, J. (2001). What leaders really do? Harvard Business Review, De-
cember 2001, pp. 24-34.

Linden, A., Butterworth, S.W., Prochaska, J.O. (2010). Motivational inter-
viewing-based health coaching as a chronic care intervention. Journal 
of Evaluation in Clinical Practice, 16(1), pp. 166-174. doi: 10.1111/j.1365-
2753.2009.01300.x. 

Miller, W. & Rollnick, St. (2013). Motivational Interviewing, Helping People 
Change. New York: The Guilford Press.

National College for Teaching & Leadership (2013). Empowering others: 
coaching and mentoring, Thinkpiece.



241

ΣΧΕΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΤΑΞΙΑΣ – ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

O’ Broin, A., & Palmer, S. (2006). The coach-client relationship and contribu-
tions made by the coach in improving coaching outcome. The Coaching 
Psychologist, Vol. 2, No. 2, pp. 16-20. The British Psychological Society.

O’ Broin, A. and Palmer, S. (2010). The Coaching Alliance as a universal 
concept spanning conceptual approaches. Coaching Psychology In-
ternational, Vol. 3, No. 1, pp. 3-6. 

Palmer, S., Tubbs, I. and Whybrow, W. (2003). Health coaching to facili-
tate the promotion of healthy behaviour and achievement of health-
related goals. International Journal of Health Promotion and Educa-
tion, Vol. 41, No. 3, pp. 91-93.

Principles of coaching, Coaching Skills, Team FME, 2013, διαθέσιμο στο: 
www.free-management-ebooks.com.

Rogers, C. (1961). On becoming a person, A therapist’s view of psycho-
therapy. Houghton Mifelin Company, Boston.

Singh, H., Kennedy, G. & Stupans, I. (2020). Competencies and training 
of health professionals engaged in health coaching: A systematic re-
view. [Published online ahead of print, 2020 January]. Chronic Illness. 
doi:10.1177/1742395319899466.

Smith, L. L., Lake, N. H., Simmons, L. A., Perlman, A. I., Wroth, S. & Wo-
lever, R. Q. (2013). Integrative health coach training: A model for shift-
ing the paradigm toward patient centricity and meeting new national 
prevention goals. Global Advances in Health and Medicine, 2(3), pp. 
66-74. doi:10.7453/gahmj.2013.034

Stober, D. & Grant, A. (Eds.) (2006). Evidence Based Coaching Handbook 
Putting Best Practices to Work for Your Clients. New Jersey: John Wi-
ley & Sons, Inc.

Theeboom, T., Beersma, B. & Van Vianen, A. (2013). Does coaching work? 
A meta-analysis on the effects of coaching on individual level out-
comes in an organizational context. The Journal of Positive Psychol-
ogy, 9:1, 1-18, DOI: 10.1080/17439760.2013.837499.

Training GP trainees in health coaching, feasibility and impact (2011). 
Πρόσβαση 17-3-2018, https://www.networks.nhs.uk/nhs-networks/
sha-shared-decision-making-and-information-giving/documents/Im-
pact%20of%20health%20coaching%20-%20London%20Deanery.pdf.

Wasylyshyn, K.M. (2003). Executive coaching: An outcome study. Con-
sulting Psychology Journal: Practice and Research, Vol. 55, No. 2, pp. 
94-106.

Whitmore, J. (1996). Coaching for performance. London: NB, Nicholas 
Brealey Publishing.

Wolever, R. Q., Simmons, L. A., Sforzo, G. A., Dill, D., Kaye, M., Bechard, E. 
M., Southard, M. E., Kennedy, M., Vosloo, J., & Yang, N. (2013). A Sys-
tematic Review of the Literature on Health and Wellness Coaching: 
Defining a Key Behavioral intervention in Healthcare. Global advances 
in health and medicine, 2(4), pp. 38-57.

Wolever, R., Moore, M. & Jordan, M. (2016). Coaching in Healthcare. In 
T. Bachkirova, G. Spence, & D. Drake, (Eds). The SAGE Handbook of 
Coaching (pp. 523-545). SAGE Publications Ltd: London.



242

TΕΥΧΟΣ 8 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

Ιστότοποι 
https://instituteofcoaching.org/coaching-overview/coaching-benefits
https://coachfederation.org
https://www.ncchwc.org/resources/
https://academyforhealthcoaching.co.uk/index.html
https://www.nshcoa.com/skillful-conversation-strategies



243

Περίληψη 
Η εργασία μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης προσπαθεί να προ-
σεγγίσει τη δυνατότητα εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
στην Προσχολική Ηλικία με τη χρήση των ΤΠΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
Ειδική Αγωγή. Αποδεικνύεται κατά πόσο είναι εφικτή ή όχι, η διδασκαλία 
της ΠΕκ σε μαθητές προσχολικής ηλικίας με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες χρησιμοποιώντας ως μαθησιακό εργαλείο τον Ηλεκτρονικό Υπολο-
γιστή. Στόχος της είναι να μελετήσει κατά πόσο επιτρέπεται μέσω της 
φυσικής, της υποστηρικτικής, αλλά και γνωστι-
κής βοήθειας να κατανοούν τα παιδιά καλύτε-
ρα την ΠΕκ με τη χρήση διαφόρων λογισμικών, 
αλλά και του Διαδικτύου. Γίνεται προσπάθεια 
επίσης να φανεί ο ρόλος που παίζει στη στάση 
των εκπαιδευτικών η επιστημονική τους επάρ-
κεια κατά την εφαρμογή τέτοιων καινοτόμων 
μεθόδων σε μια ιδιαίτερα απαιτητική μαθητική 
κοινότητα.

Abstract 
This paper attempts, through a bibliographical review, to approach the 
capability of applying Environmental Education in Preschool Age, with 
a particular emphasis on Special Education. 
The paper proves whether teaching EE to pre-
school learners with special educational needs 
using computers as a learning tool is feasible 
or not. It aims at studying to what extent chil-
dren are permitted, through physical, support-
ive as well as cognitive assistance, to better 
comprehend EE with the use of various soft-
ware and the Internet. It also aims at dem-
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onstrating the role that the teachers’ scientific competence plays in 
their attitude when applying such innovative methods to a particularly 
demanding learner community.

Εισαγωγή 

1. Ειδική Αγωγή 
Σαν όρος, ο όρος της Ειδικής Αγωγής δεν είναι κάτι νέο αλλά απασχολεί 
ιδιαίτερα τους φιλόσοφους πολλούς αιώνες πριν (Βασιλείου, 1998). Στην 
πρωτόγονη εποχή (300 π.Χ-500 π.Χ) όσα παιδιά ήταν με ειδικές ανάγκες 
προσπαθούσαν για την επιβίωση τους και αντιμετωπίζονταν με δεισι-
δαιμονίες, ξόρκια, εξορκισμούς, μαστιγώματα… και όχι μόνο. Παρουσι-
αζόταν και το φαινόμενο σε πολλές περιοχές να επιτρεπόταν ακόμη και 
ο θάνατός τους (Βασιλείου, 1998). Μέχρι τον 13ο αιώνα η συμπεριφορά 
απέναντί τους είχε τη μορφή της ελεημοσύνης. Οι άνθρωποι δημιούργη-
σαν μια απλή γλώσσα και προσπαθούσαν μέσω της Θείας Κοινωνίας για 
μια αποτελεσματική θεραπεία των αναπήρων (Ζώνου-Σιδέρη, 1998). Στα 
τέλη του 18ου αιώνα γίνονται προσπάθειες προστασίας του μειονεκτικού 
ατόμου από την κοινωνία και γι αυτό απομακρύνεται σε ιδρύματα ασυ-
λικής κυρίως μορφής, όπου εφαρμόζονται παράλληλα και εκπαιδευτικά 
προγράμματα.

Μέσα από διάφορα στάδια που πέρασε όπως, φιλανθρωπίες, πρό-
νοιας δικαιωμάτων αλλά και ίσων ευκαιριών (Πολυχρονοπούλου, 2012), 
μόλις το 19ο αιώνα αναπτυξιακοί ψυχολόγοι εφαρμόζουν ευρήματα και 
μεθόδους προκειμένου να κατανοήσουν και να στηρίξουν τα παιδιά που 
το έχουν ανάγκη βασιζόμενοι στους Werner, Piaget, Vygotsky (Hodapp, 
2005). Γίνεται λόγος για Δάσκαλο Ειδικής Αγωγής και υποστηρίζεται ότι 
τα παιδιά που έχουν χαμηλό δείκτη νοημοσύνης μπορούν με κατάλληλο 
εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικό παιδαγωγό να βελτιώσουν τις επιδό-
σεις τους (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998). Στις μέρες μας η ένταξη των μειονεκτι-
κών παιδιών σε τυπικά σχολεία και η ταυτόχρονη συνύπαρξή τους στην 
ολομέλεια της τάξης συζητείται με πολύ ενδιαφέρον σ’ όλο τον κόσμο. 
Σύμφωνα με τους ειδικούς αλλά και με βάση τα ερευνητικά δεδομένα θε-
ωρείται ο καλύτερος τρόπος για την επιτυχή ενσωμάτωσή τους στην κοι-
νωνία αργότερα. Οι μόνες επιφυλάξεις, που έχουν ειπωθεί, αναφέρονται 
κυρίως στη μορφή και στην έκταση που θα μπορούσε να πάρει η ένταξη 
για να είναι αποτελεσματική (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000).

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των παιδιών και εφαρμογής ανάλογου 
εκπαιδευτικού συστήματος η Ειδική Αγωγή είναι εκείνο το κομμάτι που με 
βάση τη θετική επίδραση που ασκεί σε μια αναπτυσσόμενη βιομηχανική 
κοινωνία, στον ανθρώπινο πληθυσμό, στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς 
και στην ενσωμάτωση ειδικού προσωπικού, προσπαθεί να επιφέρει θετι-
κά αποτελέσματα στα παιδιά που το χρειάζονται. Είναι όμως και εκείνα 
τα μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία για να βοηθήσει την οικογένεια και να 
βελτιώσει την εκπαίδευση των παιδιών ή των εφήβων με αναπηρία. Τέ-
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λος, η Ειδική Αγωγή επικεντρώνοντας την προσοχή της στις ανάγκες των 
παιδιών τις οποίες και προσπαθεί να τις αντιμετωπίσει (Lamoral, 1999).

Πίνακας 1. Ορισμοί Ειδικής Αγωγής 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΗΓΕΣ

«Η επιστήμη που φροντίζει για την μόρφωση, 
διδασκαλία και πρόνοια όλων των παιδιών που 
η σωματική και ψυχική τους εξέλιξη εμποδίζεται 
αδιάκοπα από παράγοντες ατομικούς και κοι-
νωνικούς. Από αδυναμίες στις αισθήσεις, από 
σταμάτημα στην εξέλιξη του κεντρικού νευρικού 
συστήματος καθώς και νευροπαθολογική και 
ψυχοπαθητική σύσταση, σωματικές αρρώστιες 
αναπηρίες, ελαττώματα που οφείλονται στο πε-
ριβάλλον».

Ρόζα Ιμβριώτη (1939)

«ένας κύκλος ειδικών χειρισμών και μεθόδων, 
ειδικών μορφών εργασίας, ειδικών διδακτικών 
περιεχομένων και υλικών, ειδικού παιδαγωγι-
κού κλίματος και ζωής» (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998). 
«Ασχολείται με τα παιδιά που αποτελούν εξαιρέ-
σεις από τον κανόνα, δηλαδή με ειδικά παιδιά, 
στα οποία η γενική και ομογενής εκπαίδευση πα-
ρουσιάζεται ως ακατάλληλη και ανάρμοστη»

Καλαντζής (1972)

«το σύνολο των παρεχομένων εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπι-
στωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Νόμος 3699  
(Φ.Ε.Κ. Α΄, 199/2-10-
2008)

«ειδικά σχεδιασμένη εκπαίδευση που ικανοποιεί 
τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών με μειονεξί-
ες». Ως «ειδικά σχεδιασμένη εκπαίδευση» ορίζε-
ται το «σύστημα εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και υπηρεσιών», με το οποίο η πολιτεία αποβλέ-
πει αφενός στην επίλυση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και 
αφετέρου στην ανάπτυξη και πλήρη αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων τους

Fink, A. H., Friend. M 
(1989).

«Είναι συνδυασμός προσαρμογών του προγράμ-
ματος, της διδασκαλίας, της υποστήριξης και η 
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών μάθησης, με 
σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ει-
δικών εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή».

Χρηστάκης, Κ.Γ. (1996). 
Σύγχρονες απόψεις για 
την εκπαίδευση των ατό-
μων με ειδικές ανάγκες 
(ΑμΕΕΑ).

2. Περιβαλλοντικη Εκπαίδευση και Α.μ.Ε.Α. 
Η σύνδεση της ΠΕ με όλα τα γνωστικά αντικείμενα είναι σαφώς απο-
δειγμένη και ιδιαίτερα αποτελεσματική (Braus & Wood, 1993· Cntrell & 
Barron, 1994). Οι εκπαιδευτικοί μέσω της ΠΕ υλοποιούν τους στόχους 
που έχουν θέσει και ταυτόχρονα είναι ικανοί να ενισχύουν το γνωστικό 
αντικείμενο (Liebermann,1995). Η ΠΕ και η ΕΑ είναι παράλληλες αλλά και 
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ταυτόχρονα αυτόνομες στις πορείες που διαγράφουν στο ελληνικό εκ-
παιδευτικό σύστημα. Ως γνωστό σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, (Α/
θμια, Β/θμια), τα περιβαλλοντικά θέματα εμπεριέχονται στο Πρόγραμμα 
Σπουδών (Venkataraman, 2008). Οι εμπειρικές μελέτες και οι θεωρίες 
αποδεικνύουν ότι η επαφή των παιδιών με τον φυσικό κόσμο καλλιερ-
γεί την ερευνητική τους διάθεση, ενώ ταυτόχρονα είναι καθοριστική για 
την κοινωνική και γνωστική τους ανάπτυξη (Louv, 2005· White, 2008· 
Zelezny, 1999) και συντελεί στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής ηθικής 
(Chawla, 2006· Kellert , 2005· Louv, 2005).

Στις μέρες μας η Π.Ε. φαίνεται να διαγράφει μια κοινή πορεία όχι 
μόνο με την γενική αλλά και με την Ειδική Αγωγή (Ε.Α.). Μοιράζονται κοι-
νές αρχές, στόχους και μεθόδους (Αναστασίου, κ.α., 2004· Δημακοπού-
λου, 2010). Και οι δύο έχουν ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη όλων 
των μαθητών, την προσαρμογή τους στο κοινωνικό περιβάλλον και την 
ανάπτυξη συνεργασιών για την επίλυση προβλημάτων.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η στάση που έχουν οι εκπαιδευτικοί απένα-
ντι στην εφαρμογή της ΠΕ, ενώ από ότι αναδεικνύουν οι έρευνες φαίνε-
ται να θεωρούν ότι δεν είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένοι και ότι δεν έχουν 
τις κατάλληλες γνώσεις και την επιστημονική επάρκεια ώστε να διδάξουν 
σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε αντίθεση ίσως με όσους 
διδάσκουν σε ειδικά σχολεία. Έχει αποδειχθεί πως η Π.Ε.,  όταν εφαρμό-
ζεται σε παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από 
κατάλληλα εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό συμβάλλει σημαντι-
κά στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη (Bright & 
Tarrant, 2002· Healey, et al, 2001· Lappa, et al, 2016· Minotou, et al, 2011· 
Μπούτσκου, 2006· Πεντοβούλου-Ζιάκα, 2007). Παράλληλα, η Π.Ε. μέσω 
της εφαρμογής της στη μάθηση, είναι φορέας του συνόλου των αξι-
ών και των χαρακτηριστικών μιας «παιδαγωγικής της συμπερίληψης», 
από τη στιγμή που αντιμετωπίζει το σχολείο όχι μόνο ως χώρο μάθησης 
αλλά κυρίως ως χώρο ζωής, προωθώντας την ομαδική εργασία και τη 
μάθηση μέσα από ετερογενείς ομάδες (Sturomski, 1997). Απαραίτητος 
βέβαια είναι και ένας ιδιαίτερα κατάλληλα προετοιμασμένος χώρος στο 
σύγχρονο νηπιαγωγείο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθη-
τών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ολοκληρωτικά και 
κατά συνέπεια να υπάρξουν μαθησιακά αποτελέσματα που θα τους οδη-
γήσουν στην κοινωνική τους ανάπτυξη (Ainscow, 2005).

Για να έχουμε κατάλληλα αποτελέσματα και σωστή λειτουργία της 
συμπερίληψης είναι απαραίτητη και η αποδοχή της διαφορετικότητας 
και της άρσης του αποκλεισμού των παιδιών αυτών σε όλα τα επίπε-
δα (κοινωνικά, οικονομικά, ακαδημαϊκά, φυλετικά, έμφυλα, κ.λπ.) (Slee, 
2011), καθώς και η απαραίτητη προσαρμογή της διδασκαλίας τόσο στις 
παιδαγωγικές όσο και στις διδακτικές μεθόδους. Το Αναλυτικό Πρόγραμ-
μα Σπουδών (ΑΠΣ) θα πρέπει να είναι ανάλογο, η συνεργασία των εκ-
παιδευτικών και η υποστήριξη από τον/την διευθυντή/διευθύντρια της 
σχολικής μονάδας κρίνεται άκρως απαραίτητη (Takala et al., 2009). Αφο-
ρά, λοιπόν, σύμφωνα με το Στασινό (2016, σελ. 59) «στο σχεδιασμό ενός 
ΑΠΣ και μιας οργανωτικής στρατηγικής στα γενικά σχολεία που θα αντα-
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ποκρίνονται στο πλήρες φάσμα της ετερότητας ή διαφοροποίησης των 
μαθητών στο σύνολό τους».

Επίσης μέσω της ερευνητικής διαδικασίας (Carin, 1997· Ritchie, 2001· 
Sunal & Sunal, 2003) έχει αποδειχθεί ότι η Π.Ε. προσφέρει σημαντικές 
ευκαιρίες ειδικά στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω 
της εποικοδομητικής μάθησης και της ενεργής συμμετοχής. Επιτυγχάνε-
ται με την εφαρμογή της η καλύτερη κοινωνική και σχολική ένταξη των 
παιδιών αυτών και η συμμετοχή τους σε κοινωνικές και εκπαιδευτικές 
διαδικασίες. Παράλληλα, θετικά είναι τα αποτελέσματα στη σχολική τους 
επίδοση και τη συμπεριφορά τους εντός και εκτός του σχολικού περιβάλ-
λοντος (Archie, 2003· Glenn, 2000).

Σύμφωνα με τη θεωρία της «παιδαγωγικής της συμπερίληψης» τόσο 
η περιβαλλοντική όσο και η ειδική εκπαίδευση αποτελούν ισχυρά μέσα, 
που συμβάλλουν:

•	 στη συνεργασία των παιδιών αλλά και των ενηλίκων,
•	 στη διατήρηση της φυσικής και πολιτισμικής ποικιλότητας,
•	 στην κατάρρευση στερεότυπων που μπορεί να υπάρχουν,
•	 στην παράβλεψη των προκαταλήψεων,
•	 στην αξιοποίηση καλών συμπεριφορών και αντιλήψεων (Δημητρί-

ου, 2005). 

Παράλληλα πολλές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, είναι κοινές τόσο 
στην Π.Ε. όσο και στην ειδική εκπαίδευση όπως:

•	 η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία,
•	 τα παιχνίδια ρόλων, η ανάλυση έργου,
•	 η χρήση εποπτικού υλικού,
•	 η βιωματική προσέγγιση,
•	 η γενίκευση και διατήρηση.

Η Περιβαλλοντική Αγωγή, έχει ως στόχο την περιβαλλοντική ευαισθη-
τοποίηση των μαθητών. Στοχεύει στη δημιουργία μιας θετικής διάθεσης 
συμμετοχής από πλευράς των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες, σε περιβαλλοντικές δράσεις και στην απόκτηση περιβαλλοντικής 
συνείδησης. Εξάλλου, οι διδακτικοί στόχοι που θέτει το Αναλυτικό Πρό-
γραμμα της Ε.Α. ταυτίζονται με τους στόχους της Π.Ε. Βέβαια, σε παιδιά 
με αναπηρία ή σε εκείνα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει 
η προσέγγιση της ΠΕ να γίνεται με διαφορετικό τρόπο από εκείνο που 
γίνεται σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει 
να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και να χρησιμοποιούνται 
κατάλληλες στρατηγικές, όπως οργανογράμματα, εννοιολογικοί χάρτες, 
κατάλληλο εποπτικό υλικό, να γίνονται συχνές επαναλήψεις, και να γίνο-
νται επεξηγήσεις σε ότι δυσκολεύονται να κατανοήσουν ανάλογα πάντα 
με την ιδιαιτερότητα της κατάστασης (Κουλουμπαρίτση, 2005).

Οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες εντάσσονται στην καθημερινή εκ-
παιδευτική πρακτική των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και των Τμη-
μάτων Ένταξης (Αναστασίου κ.ά., 2004). Φαίνεται άλλωστε πως η συμμε-
τοχή των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε 
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προγράμματα Π.Ε. τους επηρεάζει με θετικό τρόπο ως προς τις γνώσεις 
και το ενδιαφέρον τους απέναντι στο περιβάλλον (Specca & Iozzi, 1984). 
Σε συνδυασμό με την τέχνη η ΠΕ ως εργαλείο μάθησης βοηθάει τα άτομα 
με αναπηρία αλλά και εκείνα που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να 
αντιμετωπίσουν ευκολότερα τις δυσκολίες που έχουν. Τους ενισχύουν την 
αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση και συντελούν σημαντικά στη συναι-
σθηματική τους ανάπτυξη (Stavrianos & Spanoudaki, 2015).

Με βάση τα ερευνητικά συμπεράσματα
•	 Τεκμηριώνεται ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ειδική Αγω-

γή μπορεί να συνεισφέρει θετικά αποτελέσματα σε όλες τις ηλικί-
ες των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να συμβάλει 
στην οικοδόμηση καινούργιων γνώσεων καθώς και στη διαμόρ-
φωση κοινωνικών δεξιοτήτων (Αμπράζης & Παπαδοπούλου, 2014)

•	 Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ωφέλιμη τη 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για 
τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες 
(Ευγενιάδου, 2014).

3. ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή 
Στο χώρο της εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο ο ηλεκτρονικός υπολο-
γιστής εισέρχεται σταδιακά το 1950 και ως μέσω διδασκαλίας χρησιμο-
ποιείται 20 χρόνια αργότερα. Η χρήση τους δημιούργησε κατάλληλες 
συνθήκες τόσο για εξατομικευμένη εργασία όσο και για ενίσχυση της 
διδασκαλίας. Έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές χάρη της εξατομικευ-
μένης μάθησης να υιοθετούν και να ελέγχουν τους δικούς τους ρυθμούς 
μάθησης (Μαστρογιάννης, 2011).

Στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ήταν κάτι σαν μονό-
δρομος αφού τους επέτρεπε μέσω της φυσικής, της υποστηρικτικής αλλά 
και γνωστικής βοήθειας να κατανοούν καλύτερα τα διάφορα γνωστικά 
αντικείμενα, μέσω των διαφόρων λογισμικών αλλά και του Διαδικτύου.

Την τελευταία δεκαετία αναγνωρίστηκε η αξία τους ως ψηφιακά επι-
βοηθήματα για τα παιδιά Α.μ.Ε.Α. και εισέρχεται στην Ειδική Εκπαίδευση 
τόσο στις ειδικές τάξεις όσο και στα Τμήματα Ένταξης (Williams, et al, 
2006). Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ορίζονται ένα 
στα πέντε παιδιά σχολικής ηλικίας στις αναπτυγμένες χώρες, αντιμετω-
πίζουν σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση, οι οποίες μπορεί να οφείλονται 
σε κοινωνικούς, οικονομικούς και φυσικούς παράγοντες (OECD, 2007; 
UNESCO, 2006). Σύμφωνα με την UNESCO (2011), η εκπαίδευση των μα-
θητών στις ΤΠΕ αποτελεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την εκπαίδευση 
των ατόμων με αναπηρία, και για αυτό η πρόσβαση σε ψηφιακές υποδο-
μές πρέπει να είναι και να παραμένει ένας διαχρονικός ισχυρός στόχος 
προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η βελ-
τίωση, αρκετών αναπτυξιακών αλλά και γνωστικών στόχων των μικρών 
ανάπηρων παιδιών, οφείλει πολλά στη συνδρομή των νέων τεχνολογιών 
(Judge, 2001).
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Χαρακτηριστικό είναι ότι στις μέρες μας σε πολλά Ειδικά Σχολεία 
αλλά και σε Τμήματα Ένταξης τα επίπεδα του μαθησιακού ενδιαφέρο-
ντος, της ιλαρότητας, του ενθουσιασμού που διακατέχει τα παιδιά, της 
προσήλωσης στο αντικείμενο που επεξεργάζονται αλλά και της παρακί-
νησης, θεωρούνται ως επακόλουθο της ένταξης των ΤΠΕ στην καθημερι-
νή διδακτική διαδικασία, είναι πολύ αυξημένα σχετικά με παλαιότερα και 
την εφαρμογή παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας (Μαστρογιάννης & 
Αναστόπουλος, 2012).

Αυτό βέβαια δεν ίσχυε για το εκπαιδευτικό σύστημα της Αμερικής 
όπου είχε αποδειχθεί ότι ειδικά οι μαθητές με ειδικές ανάγκες δεν αντα-
ποκρίνονται με τόση επιτυχία στις σχολικές απαιτήσεις με τη χρήση των 
παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας (Mokros & Russell, l986; Wiener, 
1990). Σε καταγραφή που έγινε σε όλο το Αμερικανικό Έθνος τη δεκαετία 
του 80, διαπιστώθηκε ότι σε ποσοστό 88% τα σχολεία χρησιμοποιούσαν 
υπολογιστές στην εκπαίδευση των μαθητών που είχαν αναπηρία ή ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες (Wiener, 1990).

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι η ΠΕ συνδυαστικά 
με τις Νέες Τεχνολογίες μπορεί να συντελέσει σε μια μορφή σύγχρονης 
διδασκαλίας, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τόσο στα παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης όσο και στα μη τυπικής ανάπτυξης, μετατρέποντας το παρα-
δοσιακό σχολείο σε σύγχρονο και επιφέροντας τα καλύτερα δυνατά μα-
θησιακά αποτελέσματα.
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Περίληψη 
Οι εκτελεστικές λειτουργίες διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη συνο-
λική νευροψυχολογική λειτουργία του αναπτυσσόμενου ατόμου. Ωστόσο, 
το ενδιαφέρον των περισσότερων ερευνητών έχει επικεντρωθεί στους 
ενήλικες, ενώ δεν υπάρχουν μελέτες για την ανάπτυξη των εκτελεστικών 
λειτουργιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα. Στην παρούσα 
έρευνα μελετήθηκαν οι εκτελεστικές λειτουργίες σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας (4-6 ετών), με στόχο να διερευνηθεί η αναπτυξιακή τους πορεία, 
καθώς και η επίδραση του φύλου σε αυτές. Το δείγμα συγκεντρώθηκε 
από νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης. Το μέ-
γεθός του ήταν 46 νήπια τυπικής ανάπτυξης (24 αγόρια, 22 κορίτσια), η 
συμμετοχή των οποίων έγινε εθελοντικά μέσω της γραπτής συγκατάθε-
σης των κηδεμόνων τους, οι οποίοι ενημερώθηκαν λεπτομερώς για το 
περιεχόμενο της έρευνας. Χορηγήθηκαν δοκιμασίες των νευροψυχολο-
γικών εργαλείων Detroit test (Ακολουθία αριθμών και Ακολουθία αντικει-
μένων) και EXAMINER (Eriksen Flanker Task και 
Continuous Performance Task). Για την διεξαγω-
γή των αποτελεσμάτων έγινε διαχωρισμός του 
δείγματος σε δύο ηλικιακές ομάδες (1η ομάδα: 
4-5 ετών, 2η ομάδα: 5-6 ετών), ενώ χρησιμοποι-
ήθηκε το στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομέ-
νων IBM SPSS Statistics, έκδοση 23. Οι μεγα-
λύτεροι συμμετέχοντες παρουσίασαν συνολικά 
καλύτερες επιδόσεις στις δοκιμασίες, τόσο ως 
προς το Μ.Ο. της συνολικής τους βαθμολογίας, 
όσο και ως προς το Μ.Ο. του χρόνου αντίδρασης. 
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Το πόρισμα αυτό υποδεικνύει ότι τα μεγαλύτερα 
παιδιά έχουν περισσότερο ανεπτυγμένη ικανό-
τητα αναστολής, ταχύτητας επεξεργασίας πλη-
ροφοριών, προσοχής και μνήμης. Διαπιστώθηκε 
επίσης, ότι τα μεγαλύτερα παιδιά θυσιάζουν την 
ταχύτητα έναντι της ακρίβειας, σε μεγαλύτερο 
βαθμό σε σχέση με τα μικρότερα (φαινόμενο 
“sacrifice speed over accuracy”). Γενικότερα, 
δε βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των δύο φύλων, παρά μόνο στο χρόνο 
αντίδρασης στο Flanker, όπου ο Μ.Ο. των αγο-

ριών ήταν μικρότερος, και στο CPT, όπου τα αγόρια έκαναν περισσότερες 
επαναλαμβανόμενες λάθος κινητοποιήσεις. Τα πορίσματα της παρούσας 
έρευνας τονίζουν την ταχεία ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών 
στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς, παρά το μικρό ηλικιακό εύρος 
που μελετήθηκε, παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες αλλαγές.

Abstract 
Executive functions play a fundamental role in the overall neuropsycho-
logical function of the developing individual. However, the interest of 
most researchers has been focused on adults, while there are no stud-
ies on the development of executive functions in preschool children in 
Greece. In the present study, the executive functions in preschool children 
(4-6 years old) are studied, to investigate their developmental course, as 
well as the effect of gender on them. The sample was collected from 
kindergartens in Thessaloniki and Alexandroupolis. Its size was 46 infants 
of standard development (24 boys, 22 girls), whose participation was 
voluntary through the written consent of their guardians, who were in-
formed in detail about the content of the research. The neuropsychologi-
cal tools Detroit test (Sequence of Numbers and Sequence of Objects) 
and EXAMINER (Eriksen Flanker Task and Continuous Performance Task) 
were used. Results processing was performed by dividing the sample 
into two age groups (1st group: 4-5 years old, 2nd group: 5-6 years old), 
while the statistical data analysis package IBM SPSS Statistics, version 
23, was used. The oldest participants presented a total better test per-
formance, both in terms of average score of their total score, as well as in 
terms of average score of reaction time. This finding suggests that older 
children have a more developed ability of inhibition, speed of information 
processing, attention and memory. It has also been found that older chil-
dren sacrifice speed over accuracy to a greater extent than younger ones 
(“sacrifice speed over accuracy”). In general, no statistically significant 
differences were found between the sexes, except in the reaction time 
at Flanker, where the average score of boys was smaller, and in the CPT, 
where the boys presented more repetitive wrong arousals. The findings 
of this study highlight the rapid development of executive functions in 
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preschool children, as, despite the small age range studied, significant 
changes were observed.

1. Εισαγωγή 

1.1. Ορισμός των εκτελεστικών λειτουργιών 
Συνιστά πλέον γεγονός, ότι οι εκτελεστικές λειτουργίες είναι μείζονος ση-
μασίας στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και έχουν θεμελιώδη ρόλο 
στη συνολική νευροψυχολογική λειτουργία του αναπτυσσόμενου παιδιού 
(Isquith & Crawford, 2005). Οι ερευνητές δεν έχουν καταφέρει να συμφω-
νήσουν σε έναν ευρέως αποδεκτό ορισμό των εκτελεστικών λειτουργιών 
(Leon-Carrion et al., 2004). Παρόλα αυτά, στη βιβλιογραφία γίνεται φανε-
ρό ότι πρόκειται για έναν όρο «ομπρέλα» (Isquith & Crawford, 2005).

Οι εκτελεστικές λειτουργίες αναφέρονται ως εποπτικές γνωστικές 
διαδικασίες (Carlson & Wang, 2007), οι οποίες συμβάλλουν στην ορ-
γάνωση της συμπεριφοράς και των συναισθηματικών αποκρίσεων, την 
αυτορρύθμιση (Isquith & Crawford, 2005) και την επίλυση νέων, άγνω-
στων προβλημάτων, (Fry & Hale, 2000). Συνεπώς, πρόκειται για από 
«πάνω προς τα κάτω» διεργασίες (Zhou, Chen, & Main, 2012).Πρόκειται 
για μία συλλογή συσχετιζόμενων, αλλά ξεχωριστών ικανοτήτων (“unity 
and diversity of executive functions”) (Wolf, Bowers, & Biddle, 2000). Σε 
αυτές περιλαμβάνονται: η εργαζόμενη μνήμη, η αναστολή, η εναλλαγή, η 
προσοχή, ο γνωστικός έλεγχος, η επίλυση προβλημάτων, ο σχεδιασμός/
οργάνωση, η λήψη αποφάσεων, η κριτική ικανότητα, η αυτορρύθμιση, η 
έναρξη δραστηριοτήτων και η γνωστική ευελιξία

1.2. Αναστολή 
Ο μηχανισμός αυτός αγνοεί εσωτερικά ή εξωτερικά, άσχετα προς το έργο, 
ερεθίσματα, μέσω της αναστολής της προσοχής από αποσπασματικούς πα-
ράγοντες (Mulder et al., 2009) και αντιδρά με διαφορετική, σύμφωνη με το 
στόχο, συμπεριφορά (Gandolfi, Viterbori, Traverso, & Carmen Usai, 2014).

1.3. Εργαζόμενη μνήμη 
Η Ε.Μ αποτελεί την «επιφάνεια εργασίας» της μνήμης. (Halberda & Fei-
genson, 2008). Πρόκειται για την ικανότητα διατήρησης και διαχείρισης 
πληροφοριών, σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρά τα εξωτερικά διασπα-
στικά στοιχεία (Lehto, Juujärvi, Kooistra, & Pulkkinen, 2003). Στο πολυπα-
ραγοντικό μοντέλο των Baddeley και Hitch (1974) (Wolf et al., 2000), η 
εργαζόμενη μνήμη αναφέρεται ως ένα σύστημα με πολλά υποσυστήματα 
(Fang, Wang, Zhang, & Qin, 2017). Ο κεντρικός επεξεργαστής είναι ένα 
ευέλικτο σύστημα, υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον έλεγχο των γνω-
στικών διαδικασιών (Wolf et al., 2000). Τα δύο κύρια υποθετικά υποσυ-
στήματα είναι: το φωνολογικό κύκλωμα, το οποίο επεξεργάζεται λεκτικά 
παρουσιαζόμενες πληροφορίες και το οπτικοχωρικό σημειωματάριο, το 
οποίο αφορά τη διατήρηση και την επεξεργασία αντικειμένων που ανα-
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παρίστανται με οπτικοχωρικά χαρακτηριστικά (Conway, Cowan, Bunting, 
Therriault, & Minkoff, 2002; Fang et al., 2017). 

1.4. Ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και προσοχή 
Η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών είναι ένα χαρακτηριστικό, το 
οποίο καθορίζει τη χωρητικότητα της μνήμης. Όσο πιο γρήγορη είναι η 
επεξεργασία, τόσο περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επεξεργαστεί 
το άτομο σε μία μονάδα χρόνου (Carlson, Davis, & Leach, 2005). 

1.5. Νευρολογική βάση 
Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι οι εκτελεστικές λειτουργίες είναι στενά συνδε-
δεμένες με τον προμετωπιαίο φλοιό, ο οποίος έχει μία εξαιρετικά παρατε-
ταμένη περίοδο ωρίμανσης. Για τη διεργασία της αναστολής πολύ σημαντι-
κό ρόλο παίζει ο κογχικομετωπιαίος φλοιός, ενώ στην εργαζόμενη μνήμη ο 
πλαγιοραχιαίος πρoμετωπιαίος φλοιός. Πάρα πολύ σημαντική είναι επίσης 
η συμβολή του πρόσθιου φλοιού του προσαγωγίου (Fry & Hale, 2000).

1.6. Ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών 
Οι γνωστικές και νευροψυχολογικές έρευνες δείχνουν ότι οι εκτελεστι-
κές λειτουργίες εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της 
ζωής (A. F. Kramer et al., 1999). Κατόπιν, ακολουθούν μια παρατεταμένη 
πορεία ανάπτυξης, κατά την οποία συνεχίζουν να ενδυναμώνονται σημα-
ντικά, στη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας . Ωστόσο, δεν έχουν 
όλες οι εκτελεστικές λειτουργίες τα ίδια πρότυπα ανάπτυξης. Θεμελιώ-
δεις εκτελεστικές λειτουργίες, όπως η αναστολή και η Ε.Μ αναπτύσσονται 
νωρίτερα, ενώ πιο περίπλοκες διαδικασίες, όπως η συστηματική επίλυση 
προβλημάτων και ο σχεδιασμός, έχουν πιο παρατεταμένη πορεία ανά-
πτυξης. Σύμφωνα με τους Miller et al. (2012), ένα διπαραγοντικό μοντέλο, 
το οποίο αποτελείται από την Ε.Μ και την αναστολή, ταιριάζει καλύτερα 
σε δεδομένα με παιδιά προσχολικής ηλικίας 3 έως 5 ετών. 

Στη σχετική βιβλιογραφία, σε κάποιες μελέτες έχουν βρεθεί διαφορές 
μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τις εκτελεστικές λειτουργίες (Thier-
ry, 2004), οι οποίες ωστόσο συνήθως δεν είναι στατιστικώς σημαντικές 
(Lamm et al., 2006).

1.7. Ερευνητικές Υποθέσεις 
Βάσει των παραπάνω πληροφοριών, στόχο στο παρόν άρθρο αποτελεί η 
διερεύνηση της ανάπτυξης των εκτελεστικών λειτουργιών σε παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας 4 με 6 ετών. Ειδικότερα, υποθέτουμε ότι τα παιδιά της 
δεύτερης ηλικιακής ομάδας θα παρουσιάσουν καλύτερες επιδόσεις στα 
τεστ εκτελεστικών λειτουργιών. 

Επίσης, η έρευνα αποσκοπεί στην εύρεση της επίδρασης του φύλου 
στις εκτελεστικές λειτουργίες. Αναμένουμε να μην υπάρχει στατιστικώς 
σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στις συνολικές δοκι-
μασίες που χορηγήθηκαν, ούτε στο χρόνο αντίδρασής τους. 
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2. Μέθοδος 

2.1. Εργαλεία 
Το δείγμα των παιδιών προσχολικής ηλικίας συγκεντρώθηκε από το 4 ο 
Νηπιαγωγείο Πυλαίας Θεσσαλονίκης και το Στρατιωτικό Νηπιαγωγείο της 
Αλεξανδρούπολης. Στο δείγμα συμπεριλήφθηκαν παιδιά τυπικής ανάπτυ-
ξης. Ωστόσο, καθώς ενημερωθήκαμε από τις Διευθύνσεις των Εκπαιδευ-
τηρίων ότι υπήρχαν και παιδιά μη τυπικής ανάπτυξης, οι δοκιμασίες χο-
ρηγήθηκαν και σε αυτά, χωρίς παρόλα αυτά να αποτελέσουν μέρος του 
δείγματος.

Τα τεστ χορηγήθηκαν συνολικά σε 46 νήπια, από τα οποία τα 24 ήταν 
αγόρια (52%), και τα 22 κορίτσια (48%). Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 61 
μήνες (Τ.Α.=7.02 μήνες). Το ηλικιακό εύρος κυμαίνονταν μεταξύ 49 και 
73 μηνών. Όλα τα νήπια είχαν τη μόρφωση που παρέχεται στα Δημόσια 
Νηπιαγωγεία. (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων

Αγόρια Κορίτσια Σύνολο

Μέγεθος δείγματος 24 22 46

Ηλικία (μήνες)

(Τ.Α) (6.6) (7.5) (7.0)

Εύρος 51-73 49-72 49-73

Προκειμένου να δούμε την πορεία ανάπτυξης των λειτουργιών αυτών, 
χρησιμοποιήσαμε συνολικά 6 δοκιμασίες από δύο εργαλεία αξιολόγησης. 
Πρόκειται για τις δοκιμασίες Flanker (Fish) Task και Δοκιμασία Συνεχούς 
Επίδοσης (CPT) του EXAMINER, καθώς και τις δοκιμασίες Ακολουθίας 
Αριθμών και Ακολουθίας Αντικειμένων, του Detroit, οι οποίες αποτελούν 
τεστ μέτρησης των εκτελεστικών λειτουργιών σε παιδιά. Για τη διεξαγωγή 
των αποτελεσμάτων, έγινε διαχωρισμός του δείγματος σε δύο ηλικιακές 
ομάδες, με την πρώτη να αποτελείται από παιδιά ηλικίας 4 έως 5 ετών, και 
τη δεύτερη από παιδιά ηλικίας 5 έως 6 ετών.

Η Δοκιμασία Συνεχούς Επίδοσης (CPT) είναι μια κλασική δοκιμασία 
αναστολής (J. H. Kramer et al., 2014). Οι εξεταζόμενοι, πρέπει να αντα-
ποκριθούν σε ένα συγκεκριμένο τύπο ερεθίσματος και να αρνηθούν την 
ανταπόκριση σε άλλους. Ο στόχος παρουσιάζεται με διαφορετικές ει-
κόνες στο κέντρο της οθόνης του υπολογιστή, και ζητείται να πατηθεί 
το αριστερό πλήκτρο βέλους μόνο για την εικόνα-στόχο, αγνοώντας τις 
άλλες εικόνες (π.χ. ένα λευκό πεντάκτινο αστέρι), απαντώντας όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα και με ακρίβεια. 

Το Detroit test μαθησιακής επάρκειας είναι έργο των D. Hammill & B. 
Bryant. Στη δοκιμασία Ακολουθίας Αριθμών τίθενται 7 ερωτήματα ακο-
λουθίας αριθμών, στα οποία ο εξεταζόμενος καλείται να επαναλάβει μια 
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ακολουθία ψηφίων (αρχικά τριών, έπειτα τεσσάρων, και στο τέλος πέ-
ντε) μετά τον εξεταστή, ακολουθώντας την ακριβή σειρά με την οποία τα 
άκουσε. (Hammil & Bryant, 2008). Στη δοκιμασία Ακολουθίας Αντικειμέ-
νων υπάρχουν συνολικά 9 ερωτήματα. Στη συνθήκη Α, ο εξεταστής ζητά 
από τους συμμετέχοντες να υποδείξουν ποια εικόνα, ανάμεσα σε τρεις 
που απεικονίζονται στο χαρτί που έχουν μπροστά τους, είναι ακριβώς ίδια 
με την εικόνα στόχου, που επίσης έχουν μπροστά τους. Στη συνθήκη Β, 
οι συμμετέχοντες καλούνται πάλι να υποδείξουν ποια εικόνα είναι όμοια 
με την εικόνα στόχου, ανάμεσα σε ένα σύνολο αρχικά δύο, έπειτα τριών, 
και στο τέλος τεσσάρων εικόνων. Σε αυτή τη συνθήκη, ωστόσο, θα πρέπει 
οι συμμετέχοντες να διατηρήσουν την εικόνα στη μνήμη τους, καθώς ο 
εξεταστής γυρίζει τη σελίδα που βρίσκεται η εικόνα-στόχος.

2.2. Ανάλυση δεδομένων 
Για την ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, 
χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων για τις κοι-
νωνικές επιστήμες IBM SPSS Statistics, έκδοση 23. Εξετάσαμε πώς ανα-
πτύσσονται και, αν διαφοροποιούνται με βάση το φύλο, διάφοροι δείκτες 
εκτελεστικών λειτουργιών, από τα 4 έως τα 6 έτη. Συγκεκριμένα, εξετά-
στηκε η αναστολή, η βραχύχρονη και εργαζόμενη μνήμη, η επιλεκτική 
προσοχή και η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών. 

3. Αποτελέσματα 
Στις δοκιμασίες των εκτελεστικών λειτουργιών οι συμμετέχοντες σημεί-
ωσαν τις ακόλουθες επιδόσεις:

Στις επιδόσεις των δύο ηλικιακών ομάδων στις Συνολικές Βαθμολογί-
ες των δοκιμασιών του EXAMINER, Flanker και CPT, παρατηρήθηκαν στα-
τιστικά σημαντικές διαφορές μόνο στο Flanker. Συγκεκριμένα, τα παιδιά 
της δεύτερης ηλικιακής ομάδας (5 έως 6 ετών) παρουσίαζαν καλύτερες 
επιδόσεις από τα παιδιά της πρώτης ηλικιακής ομάδας (4 έως 5 ετών)  
[t (45)= -3.317, p=.002] (Πίνακας 2).
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Όσον αφορά το Μ.Ο. του χρόνου αντίδρασης στο Flanker, τα παιδιά 
της πρώτης ηλικιακής ομάδας είχαν στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερο 
χρόνο σε σχέση με αυτά της δεύτερης [t (45)= 2.717, p=.009]. Αντιθέτως, 
στο CPT δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στους Μ.Ο. 
χρόνου αντίδρασης των δύο ηλικιακών ομάδων.

Στις υποδοκιμασίες του Detroit, στατιστικώς σημαντικές διαφορές των 
δύο ομάδων βρέθηκαν στη Συνολική Βαθμολογία και στο Εύρος ψηφίων 
μόνο της Ακολουθίας Αριθμών και όχι της Ακολουθίας Αντικειμένων. Πιο 
συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα παιδιά σημείωσαν υψηλότερα σκορ σε σύ-
γκριση με τα μικρότερα στη Συνολική Βαθμολογία Ακολουθίας Αριθμών 
[t(45)= -3.013, p=.004]. Το ίδιο παρατηρήθηκε και ως προς το Εύρος της 
Ακολουθίας Αριθμών [t(45)= -2.592, p=.013].

Συγκρίνοντας τους Μ.Ο. χρόνου αντίδρασης στο Flanker και στο CPT, 
διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά όλων των ηλικιών ήταν πιο γρήγορα στο CPT 
[t(45)= 7.444, p=.000], [M.O.FLANKER= 1.99, M.O.CPT= 0.47] .

Μεταξύ αγοριών και κοριτσιών βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές δια-
φορές μόνο ως προς το χρόνο αντίδρασης στο Flanker, όπου παρατηρή-
θηκε ότι τα αγόρια ήταν πιο γρήγορα στις απαντήσεις τους [t(45)= -2.184, 
p<.05]. Παρατηρήθηκε επιπλέον ότι τα αγόρια έκαναν με στατιστικώς ση-
μαντική διαφορά σε σύγκριση με τα κορίτσια περισσότερες επαναλαμβα-
νόμενες λάθος αποκρίσεις στο CPT [t(45)= 2.070, p=.044]. Τόσο στην 
Ακολουθία Αριθμών, στις υποκατηγορίες: Συνολική Βαθμολογία και Εύ-
ρος ψηφίων, όσο και στην Ακολουθία Αντικειμένων, στις υποκατηγορίες: 
Συνολική Βαθμολογία, Αντιστοίχιση και Μνήμη, δεν υπάρχουν στατιστι-
κώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών. 

Σχετικά με το φαινόμενο “sacrifice speed over accuracy”, παρατηρή-
θηκε τόσο στο Flanker όσο και στο CPT ότι τα παιδιά της δεύτερης ηλι-
κιακής ομάδας θυσιάζουν περισσότερο από αυτά της πρώτης ηλικιακής 
ομάδας την ταχύτητα για χάρη της ακρίβειας [ tFLANKER (45)= 3.492, 
p=.001], [ tCPT (45)= 3.791, p=.001] (Πίνακας 3).

Πίνακας 3. Φαινόμενο “sacrifice speed over accuracy”

Μεταβλητή Ηλικιακή Ομάδα 1 Ηλικιακή Ομάδα 2

Μ.Ο. (Τ.Α.) Μ.Ο. (Τ.Α.)

Flanker .07 (.02) .05 (.02)

CPT .01 (.00) .01 (.00)

Η ηλικία (σε μήνες) προβλέπει το 29.6% της διακύμανσης των τιμών 
των σωστών απαντήσεων στο Flanker [F(1,44) =18.528, p=.000]. Επίσης 
προβλέπει το 28.6% της διακύμανσης των τιμών του Μ.Ο. του χρόνου 
αντίδρασης στη δοκιμασία Flanker [F(1, 44) =17.592, p=.000]. Ωστόσο, 
βρέθηκε ότι δεν προβλέπει το Μ.Ο. χρόνου απόκρισης στο CPT, αλλά 
προβλέπει το 14.6% της διακύμανσης των τιμών όσον αφορά τις σωστές 
απαντήσεις στο CPT [F(1, 44)= 6.915, p=.012]. Όσον αφορά τη Συνολική 
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Βαθμολογία στην Ακολουθία Αριθμών, η ηλικία προβλέπει το 38.4% των 
τιμών της [F(1, 44) = 27.410, p=.000]. Στη δοκιμασία Ακολουθίας Αντικει-
μένων, δεν προβλέπει ούτε τη Συνολική Βαθμολογία ούτε τις τιμές της 
υποδοκιμασίας της Αντιστοίχισης. Η ηλικία προβλέπει στην Ακολουθία 
Αντικειμένων το 11.3% της διακύμανσης των τιμών της υποδοκιμασίας της 
Μνήμης [F(1, 44)= 5.613, p=.022], καθώς και το 22.1% του Εύρους των 
ανακαλούμενων ψηφίων στη δοκιμασία Ακολουθίας Αριθμών [F(1, 44)= 
12.479, p=.001].

4. Συζήτηση 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, παρατηρείται ανάπτυξη 
των εκτελεστικών λειτουργιών με την ηλικία. Ειδικότερα, όσον αφορά τις 
λειτουργίες της αναστολής, της ταχύτητας αντίδρασης και επεξεργασίας 
πληροφοριών και της προσοχής βρέθηκε, μέσω της δοκιμασίας Flanker, 
ότι τα παιδιά 5 έως 6 ετών έχουν καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τα 
μικρότερα. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με πορίσματα ανάλογων ερευνών, 
στις οποίες αναφέρεται ότι η ικανότητα επιτυχούς αναστολής διαφέρει 
ανάλογα με την ηλικία (Thierry, 2004). Παρατηρήσαμε επίσης, ότι αρκετά 
παιδιά προτού αποκριθούν κινητικά πιέζοντας το σωστό κουμπί αντίδρα-
σης, συχνά αναφέρουν φωναχτά και δείχνουν με το χέρι τους την κατεύ-
θυνση του στόχου. 

Παρ’ ότι θα αναμέναμε να παρατηρηθούν ανάλογες ηλικιακές διαφο-
ρές στη δοκιμασία CPT όσον αφορά την αναστολή, την ταχύτητα αντί-
δρασης και επεξεργασίας πληροφοριών και την προσοχή, κάτι τέτοιο δεν 
διαπιστώθηκε. Τέλος, σε μία γενική σύγκριση του χρόνου αντίδρασης στο 
Flanker και στο CPT, βρέθηκε ότι τα παιδιά όλων των ηλικιών ήταν πιο 
γρήγορα στο CPT.

Όσον αφορά τη λειτουργία της εργαζόμενης και βραχύχρονης μνήμης, 
που εξετάστηκε μέσω του Detroit test, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά ηλικί-
ας 5 έως 6 ετών είχαν καλύτερες επιδόσεις στην υποδοκιμασία Μνήμης 
Αριθμών (φωνολογικό κύκλωμα), σε σύγκριση με τα παιδιά 4 έως 5 ετών. 
Παρόλο που αναμέναμε να υπάρξει ανάλογη επίδοση και στην υποδο-
κιμασία Μνήμης Αντικειμένων (οπτικοχωρικό σημειωματάριο), αυτή δεν 
εντοπίστηκε. Αυτό, ίσως, υποδεικνύει ότι η ανάπτυξη του φωνολογικού 
κυκλώματος διαφέρει από αυτήν του οπτικοχωρικού σημειωματάριου.

Σχετικά με τις διαφορές φύλου στην παρούσα έρευνα, δεν παρατη-
ρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγοριών και των 
κοριτσιών στις περισσότερες υποδοκιμασίες. Εξαίρεση αποτέλεσε ο χρό-
νος αντίδρασης στο Flanker, όπου παρατηρήθηκε ότι τα αγόρια ήταν πιο 
γρήγορα στις απαντήσεις τους, αλλά και στο CPT όπου τα αγόρια σημεί-
ωσαν περισσότερες επαναλαμβανόμενες λάθος κινητοποιήσεις. Τα αγό-
ρια έχουν την τάση να διαπράττουν περισσότερα σφάλματα επιμονής και, 
όπως υποστήριξε η Diamond, να μην ανέχονται μεγάλες καθυστερήσεις 
της ανταμοιβής (Wiebe et al., 2008), συγκριτικά με τα κορίτσια (Kimberly 
Andrews Espy et al., 2001).



261

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Στην έρευνά μας εντοπίστηκε, επίσης, το φαινόμενο “sacrifice speed 
over accuracy”, κατά το οποίο τα μεγαλύτερα ηλικιακά παιδιά θυσιάζουν 
την ταχύτητα για χάρη της ακρίβειας. Παρατηρήθηκε, δηλαδή ότι τα μι-
κρότερα παιδιά ήταν πιο παρορμητικά, δίνοντας έμφαση μόνο στην ταχύ-
τητα, δίχως η σωστή απάντηση να αποτελεί κύριο μέλημά τους.

Μέσα από τις δοκιμασίες που χορηγήθηκαν, εξήχθη το συμπέρασμα 
ότι η ηλικία σε μήνες προβλέπει ένα ικανοποιητικό ποσοστό της διακύ-
μανσης των τιμών στις περισσότερες δοκιμασίες, πλην του Μ.Ο. χρόνου 
αντίδρασης στο CPT και της Συνολικής βαθμολογίας και της Αντιστοίχι-
σης στην Ακολουθία Αντικειμένων. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ηλικία προ-
έβλεψε καλύτερα την επίδοση στη Συνολική βαθμολογία της δοκιμασί-
ας Ακολουθίας Αριθμών, με ποσοστό 38,49%. Αυτό συνεπάγεται ότι σε 
σύγκριση με την ανάπτυξη της αναστολής, της ταχύτητας επεξεργασίας 
πληροφοριών, της προσοχής και της μνήμης αντικειμένων, η μνήμη αριθ-
μών είναι αυτή που παρουσιάζει πιο εμφανή ανάπτυξη μεταξύ 4 έως 6 
ετών. Μάλιστα, όπως αναφέρουν και οι (Conway et al., 2002), η ικανότη-
τα αναπαράστασης μη λεκτικά αριθμών αναπτύσσεται αρκετά μεταξύ 3-6 
ετών, και φτάνει τον ύψιστο βαθμό στα 10 χρόνια. 

Τα πορίσματα της παρούσας μελέτης, λοιπόν, υποστηρίζουν την ύπαρ-
ξη των εκτελεστικών λειτουργιών στην προσχολική ηλικία και τη ραγδαία 
ανάπτυξή τους, κατά την αναπτυξιακή αυτή περίοδο. Τα ευρήματα αυτά 
πιστεύουμε ότι σε ένα θεωρητικό επίπεδο συνεισφέρουν στη διασαφήνι-
ση των εννοιών αυτών.

Πρόταση για μελλοντικές έρευνες θα ήταν, καθώς δεν έχουν διεξα-
χθεί μέχρι σήμερα στον ελληνικό χώρο αρκετές έρευνες εκτελεστικών 
λειτουργιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, να εξαχθούν μελέτες με με-
γαλύτερο δείγμα. Επίσης, να χορηγούνται περισσότερα εργαλεία εκτίμη-
σης των εκτελεστικών λειτουργιών, με σκοπό την απόκτηση πιο σφαιρι-
κής και εμπεριστατωμένης εικόνας. Μία τέτοια ερευνητική κατεύθυνση 
μπορεί να δώσει νέα διάσταση στις γνώσεις μας περί της νευροψυχολο-
γικής ανάπτυξης στην πορεία της ζωής.
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Περίληψη 
Το άρθρο αυτό στοχεύει στην ανάλυση της θεωρίας της Πολλαπλής Νο-
ημοσύνης και στην ανάδειξη της σχέσης που φαίνεται να έχει με την 
εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με την ανωτέρω θεωρία, που διατυ-
πώθηκε το 1983, η νοημοσύνη διαιρείται σε εννέα τομείς. Το γεγονός 
αυτό επηρεάζει άρδην τον ρόλο του σχολείου και κατ’ επέκταση την εκ-
παίδευση, φέρνοντας στο φως την ανάγκη για 
πολυεπίπεδη και ολόπλευρη ανάπτυξη του μα-
θητή. Βάσει αυτού, η μάθηση μετατρέπεται σε 
μια πολυθεματική διαδικασία, η οποία αξιοποι-
εί στο έπακρο τις αισθήσεις. Η υιοθέτηση των 
αρχών της Πολλαπλής Νοημοσύνης είναι ικανή 
να βοηθήσει τον μαθητή/τρια, προκειμένου να 
βελτιώσει τις ικανότητες του και τα μελλοντικά 
επαγγελματικά του προσόντα, ενώ παράλληλα 
ενισχύει ποιοτικά την εκπαίδευση.

Abstract 
This article aims to analyze of the theory of Multiple Intelligence and 
to highlight the relationship that it seems to have with the educational 
process. According to the above theory, formu-
lated in 1983, intelligence is divided into nine 
types. This fact influences the role of the school 
to great extent and consequently the education, 
bringing to light the need for multi-level and 
comprehensive student’s development. Based 
on this, learning becomes a multi-subject pro-
cess, which makes a good use of the senses. 
The adoption of the principles of Multiple Intel-
ligence is able to help the student, in order to 
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improve his skills and future professional qualifications, while enhancing 
the quality of education at the same time.

Εισαγωγή 
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η ανάδειξη της θεωρίας των πολλα-
πλών τύπων νοημοσύνης. Παράλληλα, επιχειρείται η ανάλυση της έντα-
ξης της εν λόγω θεωρίας στο πεδίο της εκπαίδευσης και των επιπτώσεών 
της στην οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας. Συνεπώς, καλούμαστε 
να δώσουμε απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

•	 Τι σημαίνει ο όρος νοημοσύνη;
•	 Τι υποστηρίζει η θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης;
•	 Ποιοί είναι οι τύποι Νοημοσύνης;
•	 Ποιά είναι η σημασία της θεωρίας για τη μάθηση;
•	 Πώς αντικατοπρίζεται στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας;

Ξεκινώντας, οι βασικοί τύποι μάθησης βασίζονται στην οπτική, ακου-
στική και κινητική ικανότητα. Είναι, λοιπόν, κατανοητό πως η μάθηση συ-
ντελείται μέσω των αισθήσεων, με το άτομο να επιστρατεύει συνήθως μία 
από αυτές. Βάσει αυτής της παραδοχής, η βιβλιογραφία φέρνει στο προ-
σκήνιο τη μελέτη των διαφορετικών τύπων μαθησιακής ικανότητας,1 που 
εκτείνονται τόσο σε ενδοπροσωπικό, όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο. 
Γύρω από αυτή τη θεώρηση, διεξήχθησαν αρκετές έρευνες με σκοπό να 
υποστηρίξουν την άποψη ότι η νοημοσύνη δεν έχει ενιαία διάσταση. Μά-
λιστα, ο Gardner2 ήταν εκείνος που το 1999 ισχυρίστηκε πως ο εγκέφαλος 
δεν εκτελεί διάφορες λειτουργίες με τον ίδιο τρόπο και ισχύ, ανεξάρτητα 
από το γνωστικό περιεχόμενο. Επιπλέον, ανέφερε πως υπάρχουν πολλοί 
διακριτοί τρόποι μάθησης, τονίζοντας πως η γνώση θα πρέπει να παρέ-
χεται πολυεπίπεδα και να αξιολογείται με ποικίλα μέσα. Το 1983 πρότεινε 
μια νέα οπτική της νοημοσύνης που επηρέασε τα σχολικά προγράμματα 
σπουδών. Εκτός των άλλων, υποστήριξε πως η νοημοσύνη συνδυάζει τις 
ικανότητες, τόσο του σώματος, όσο και της σκέψης (Willingham, 2004). 
Συνεπώς, στη θεωρία του για την Πολλαπλή Νοημοσύνη, επέκτεινε την 
έννοια της νοημοσύνης, προκειμένου να περιλαμβάνει τομείς, εκτός της 
μαθηματικής και γλωσσικής ικανότητας, όπως η μουσική, οι χωρικές σχέ-
σεις και οι διαπροσωπικές γνώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, διατυπώθηκαν 
οκτώ διαφορετικοί τύποι νοημοσύνης.

Η αξία της θεωρίας της Πολλαπλής Νοημοσύνης, παραμένει αναλεί-
ωτη ακόμη και σήμερα, ενώ καθορίσε τον τρόπο διάδοσης της μάθη-
σης, επιβάλλοντας τροποποιήσεις στις απόψεις και τη δομή, που διέπουν 

1.   Μαθησιακή ικανότητα: αναφέρεται στις δεξιότητες του ατόμου κατά τη διαδικασία 
πρόσληψης γνώσης και της οικοδόμησής της πάνω σε προϋπάρχουσες εμπειρίες.

2.   Howard Gardner είναι αμερικανός ερευνητής, καθηγητής Ιατρικής και Νευρολογί-
ας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, καθηγητής μάθησης στο 
Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, γνωστικός και αναπτυξιακός ψυχολόγος. Θεωρείται ο 
πατέρας της Πολλαπλής Νοημοσύνης. 
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τα προγράμματα σπουδών ανά την υφήλιο. Δεδομένης της σχέσης της 
Πολλαπλής Νοημοσύνης με τη μάθηση, η θεωρία του Gardner συνδέε-
ται άρρηκτα με την εκπαίδευση. Μάλιστα, οδήγησε στον εκσυγχρονισμό 
των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας, σύμφωνα με τους οποίους η 
γνώση παρεχόταν με τον ίδιο τρόπο σε διαφορετικούς μαθητές/τριες. 
Αυτή, ακριβώς, η σύνδεση θεωρίας και μάθησης απασχόλησε σε μεγάλο 
βαθμό τη βιβλιογραφία. Ταυτόχρονα, πολλοί επιστήμονες προσπάθησαν 
να προτείνουν τρόπους ένταξης της θεωρίας στο σχολείο, με στόχο τη 
βελτίωση της διδασκαλίας και την επίτευξη θετικών μαθησιακών αποτε-
λεσμάτων από μεγάλο ποσοστό μαθητών/τριών.

Η υιοθέτηση της θεωρίας της Πολλαπλής Νοημοσύνης, αλλά και των 
αρχών της, επιτάσσει τον έλεγχο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήμα-
τος. Με άλλα λόγια, πρέπει να διαπιστωθεί αν το ελληνικό σχολείο είναι 
κατάλληλα οργανωμένο, έτσι ώστε να στηρίξει την ένταξη της εν λόγω 
θεωρίας και να καλλιεργήσει πολυεπίπεδα τον μαθητικό πληθυσμό. Στην 
περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν ισχύει, είναι απαραίτητη η αναπροσαρμο-
γή του αναλυτικού προγράμματος, καθώς κάθε επιδίωξη για «ίσες ευκαι-
ρίες» στους/στις μαθητές/τριες κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ουτοπική. 

2. Αποσαφήνιση όρων 

2.1. Ο όρος Νοημοσύνη 
Ο όρος Νοημοσύνη έχει απασχολήσει τη βιβλιογραφία ήδη από τον 19ο 
αιώνα, όταν αναδείχθηκε η ανάγκη παροχής εκπαίδευσης σε άτομα με 
νοητική υστέρηση. Ωστόσο, δεν έχει διατυπωθεί ένας γενικά αποδεκτός 
ορισμός, καθώς διαφορετικοί άνθρωποι επιδεικνύουν στοιχεία «εξυπνά-
δας3» σε διαφορετικούς τομείς. Σε γενικές γραμμές, η νοημοσύνη αφορά 
τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το άτομο τις πληροφορίες, που ήδη 
κατέχει, και όχι τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις. Δεδομένων των πολλών 
προσπαθειών για την αποσαφήνιση του όρου, οι ειδικοί συναινούν στο 
γεγονός πως κάθε όρισμος συμπεριλαμβάνει τις απόψεις της κοινωνίας 
αλλά και της επιστήμης κάθε εποχής.

Μέσα από τη μελέτη διαφόρων ερευνών, είναι κατανοητό πως οι ει-
δική ορίζουν τη νοημοσύνη διαφορετικά. Συγκεκριμένα, ο Wescler υπο-
στήριξε πως πρόκειται για την ικανότητα του ατόμου να ενεργεί με βάση 
τους στόχους του, να σκέφτεται λογικά και να αντιμετωπίζει επιτυχώς το 
περιβάλλον του, ενώ αντίθετα ο Terman ισχυρίστηκε πως πρόκειται για 
την ικανότητα αφηρημένης σκέψης (Hayes, 1998). Σύμφωνα με το λεξικό 
του Cambridge, η νοημοσύνη είναι η ικανότητα για μάθηση, κατανόη-
ση και έκφραση γνώμης, ενώ το λεξικό Merriam-Webster πρόσθεσε την 
ικανότητα για αντιμετώπιση νέων ή δύσκολων καταστάσεων. Ενδεικτικά, 

3.   Σημαντικό να αναφερθεί είναι η διαφορά μεταξύ εξυπνάδας και ευφυΐας. Η ευφυ-
ΐα αναφέρεται στην πληθώρα των γνώσεων που μπορεί να αποθηκεύσει στον νου 
του το άτομο. Αντιθέτως, η εξυπνάδα αναφέρεται στις γνώσεις που ήδη κατέχει το 
άτομο.
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αναφέρεται ο ορισμός του Hofstadter ο οποίος ισχυρίστηκε πως η νοη-
μοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα: 

•	 για ευελιξία στην αντιμετώπιση διάφορων καταστάσεων
•	 για ιεράρχηση των δεδομένων με βάση τη σπουδαιότητά τους
•	 για κατανόηση ασαφειών μέσα από τα συμφραζόμενα
•	 για την εύρεση όμοιων στοιχείων σε διαφορετικές καταστάσεις
•	 για την εύρεση διαφορών σε όμοιες καταστάσεις.

2.2. Ο όρος «Πολλαπλή Νοημοσύνη» 
Το 1904 ο Alfred Binet και οι συνεργάτες του ανέλαβαν να διερευνήσουν 
τις συνθήκες που αυξάνουν τον κίνδυνο αποτυχίας σχετικά με τη μαθη-
σιακή διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, διεξήχθησαν τα πρώτα νοητικά 
τεστ, κάνοντας έτσι την νοημοσύνη εύκολα μετρήσιμη με αριθμούς. Στα 
χρόνια που ακολούθησαν, έγινε μια σειρά ερευνών γύρω από τον όρο 
νοημοσύνη, με πολλές από αυτές να συμφωνούν στην ύπαρξη πολλών 
διαστάσεων σε αυτή. Χαρακτηριστική είναι η έρευνα του Thorndike, ο 
οποίος επεσήμανε πως η νοημοσύνη διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες 
(Καραπέτσα, 1988 σελ. 180-181): 

•	 στην αφηρημένη, δηλαδή στην ικανότητα χρήσης του γλωσσικού 
και συμβολικού κώδικα,

•	 στην πρακτική, η οποία αναφέρεται στην ενασχόληση του ατόμου 
με την τεχνική επεξεργασία των υλικών και

•	 στην κοινωνική, η οποία επηρεάζει τη διαπροσωπική επικοινωνία.

Περίπου ογδόντα χρόνια μετά από τα πρώτα τεστ, ένας ψυχολόγος του 
Harvard, o Howard Gardner εξέτασε την ήδη υπάρχουσα άποψη για την 
νοημοσύνη, τονίζοντας τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα της. Θεωρούσε, πως 
δεν αφορά μόνο τη γνώση ή τη σκέψη. Αντιθέτως, ισχυρίστηκε πως η νοη-
μοσύνη αντικατοπτρίζει την ορθή χρήση του σώματος και των δεξιοτήτων 
της σκέψης, όσον αφορά τον κοινωνικό τομέα (Willingham, 2004). Μάλι-
στα, κυκλοφόρησε ένα δικό του βιβλίο με τίτλο «Frames of Mind», μέσα 
στο οποίο έκανε λόγο για τουλάχιστον επτά τύπους νοημοσύνης. Ωστόσο, 
το 1999 προσέθεσε έναν όγδοο τύπο, ενώ έκανε νήξη και για ένατο.

3. Οι τύποι Νοημοσύνης κατά τον Gardner 
Ο Gardner ήταν βέβαιος πως ο νους δεν είναι μια ενιαία οντότητα και 
πως υπάρχουν διαφορετικές μορφές νοημοσύνης, με ξεχωριστή θέση 
στον εγκέφαλο. Βάσει αυτού, η νοημοσύνη εκτείνεται σε ευρύ φάσμα 
ικανοτήτων από τις λογικο-μαθηματικές και τις γλωσσικές έως τη μουσική 
και την κιναισθητική (Gardner, 1983, 1993, Checkley, 1997). Οι τύποι νοη-
μοσύνης που πρότεινε ο Gardner είναι οι εξής (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Κύπρου, 2000, Armstrong 2000):

•	 η γλωσσική νοημοσύνη: η εξέχουσα πτυχή της νοημοσύνης 
(Gardner, 1983:79) ικανότητα να χειρίζεσαι αποτελεσματικά τις λέ-
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ξεις προφορικά ή γραπτά, το συντακτικό, τη φωνολογία, αλλά και 
βαθύτερες διαστάσεις της γλώσσας, όπως η ρητορική. Σχετίζεται 
με την ικανότητα παραγωγής λόγου, με το λεκτικό χιούμορ και την 
επιτυχή εκμάθηση ξένων γλωσσών. Σημαντική πτυχή του εν λόγω 
τύπου είναι η άρρηκτη σύνδεσή του με τη μνημονική δεξιότητα 
αποθήκευσης και ανάλυσης πληροφοριών, αλλά και με τη μετα-
γλωσσική ικανότητα, που επιτρέπει στο άτομο να μελετά και να 
προβληματίζεται για την ίδια τη φύση της γλώσσας.

•	 Η χωρική νοημοσύνη: αφορά την αντίληψη του χώρου και τη δημι-
ουργία νοητικών αναπαραστάσεων από κάθε οπτική γωνία. Συνδέ-
εται με την ικανότητα προσανατολισμού και ενέχει την ορθή οπτι-
κή αντίληψη. Σαν αποτέλεσμα αυτού, το άτομο με ανεπτυγμένη 
τη χωρική ικανότητα είναι σε θέση να αναγνωρίζει πρόσωπα μετά 
από μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας, ενώ διαθέτει εξελιγμέ-
νη αφηρημένη και μεταφορική σκέψη. Παρ’ όλα αυτά, οι ανωτέρω 
ικανότητες δε σχετίζονται μόνο με επαγγέλματα οπτικοχωρικής 
φύσεως, αλλά η σημασία τους παραμένει ισχυρή και σε δεξιότητες 
της καθημερινότητας, όπως τα ταξίδια. Τέλος, η νοημοσύνη αυτού 
του είδους οδηγεί σε εξοικείωση με τις ιδιότητες των αντικειμένων, 
όπως χρώμα, σχήμα, μορφή και στις μεταξύ τους σχέσεις.

•	 Η λογικο-μαθηματική νοημοσύνη: πρόκειται για την ικανότητα 
αποτελεσματικής διαχείρισης αριθμών και παραστάσεων και στην 
εις βάθος αντίληψη των αριθμητικών σχέσεων. Το άτομο, που δια-
θέτει την εν λόγω νοημοσύνη, παρουσιάζει ανεπτυγμένη την ικα-
νότητα επίλυσης προβλημάτων, ενώ χειρίζεται επαρκώς σύνθετες 
λογικές διαδικασίες. Τέτοιες διαδικασίες είναι η κατηγοριοποίηση, 
η συσχέτιση και η γενίκευση. Η λογικο-μαθηματική νοημοσύνη επι-
τρέπει την ευχέρεια στην αναλυτική σκέψη και την απρόσκοπτη 
αποθήκευση λεπτομερειών στη μνήμη.

•	 Η προσωπική νοημοσύνη, που χαρακτηρίζεται από τους ερευνη-
τές ως συναισθηματική νοημοσύνη (Mayer & Salovey, 1993. Bar-
On, 2000. Goleman, 1998). Η νοημοσύνη αυτού του είδους αφο-
ρά στην αντίληψη των συναισθημάτων τόσο του ίδιου του ατόμου, 
όσο και του περίγυρού του, αλλά και στην ανάλογη εκδήλωση συ-
μπεριφοράς (Mayer & Salovey, 1993). Ο τύπος αυτός χωρίζεται σε 
δύο κατηγορίες:
	− Η διαπροσωπική νοημοσύνη: αφορά την ικανότητα αποδοχής, 

κατανόησης και ανταπόκρισης του ατόμου απέναντι στην ψυ-
χική κατάσταση, τη διάθεση και τη συμπεριφορά των γύρω του. 
Μέσω αυτής της ικανότητας, το άτομο είναι σε θέση να επικοι-
νωνεί με τον περίγυρό του και να συνεργάζεται αποτελεσματι-
κά μέσα από ομαδικές διαδικασίες. Επίσης, μπορεί να επιλέγει 
ορθούς τρόπους αντιμετώπισης κοινωνικών καταστάσεων και 
να αποκωδικοποιεί τις εκφράσεις του προσώπου και το χρώμα 
της φωνής των άλλων.

	− Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη: αναφέρεται στην ικανότητα του 
ατόμου να αντιλαμβάνεται τα βαθύτερα αισθήματά του, γεγο-
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νός που θα τον οδηγήσει στην αυτογνωσία και την αυτοεκτίμη-
ση. Ουσιαστικά, μέσω αυτού του τύπου νοημοσύνης, το άτομο 
διαθέτει μία ακριβή εικόνα του εαυτού του και των παραμέτρων 
που συντελούν σε αυτή. Είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα ταλέ-
ντα, τις αδυναμίες του και τα κίνητρά του. Η άψογη γνώση του 
βαθύτερου «εγώ» αποτελεί αρωγό στη διαμόρφωση της προ-
σωπικότητας και στην προσαρμογή της συμπεριφοράς, ανάλο-
γα με τις εξωτερικές συνθήκες (Goleman, 1998).

•	 Η κιναισθητική ή σωματική νοημοσύνη: αναφέρεται στις κινητικές 
δεξιότητες του ατόμου, το οποίο είναι ικανό να δημιουργεί και να 
εκτελεί άρτια σειρά κινητικών μοτίβων και να χειρίζεται με επιτυ-
χία διάφορα αντικείμενα. Πρόκειται για μία σύνδεση χωρικής και 
λεκτικής νοημοσύνης, γεγονός που εξηγεί την εύκολη κατανόη-
ση αφηρημένων θεωριών, σχετικών με τη δύναμη και το σώμα. Σε 
αυτό το είδος νοημοσύνης, ο Gardner (1983) τονίζει τη σύνδεση 
του νου με το σώμα. Επίσης, ανέφερε πως η κιναισθητική νοημο-
σύνη σχετίζεται με δεξιότητες, όπως ο συντονισμός, η ισορροπία, 
η ευλυγισία και η ταχύτητα.

•	 Η μουσική νοημοσύνη: αφορά την ικανότητα σύνθεσης και εκτέλε-
σης μουσικών κομματιών, αλλά και της διάκρισης μεταξύ των ήχων 
και της ποιότητας του τόνου (Gardner, 1983). Το άτομο επαναλαμ-
βάνει με άνεση μορφές, μετασχηματισμένες σε νοητικές εικόνες, 
ενώ αντιλαμβάνεται αντιστοιχίες και σχέσεις μεταξύ στοιχείων, με 
στόχο την υλοποίηση μιας αρχικής ιδέας.

•	 Οι δύο τελευταίοι τύποι νοημοσύνης προστέθηκαν αργότερα από 
τον ίδιο τον Gardner και είναι οι εξής:

•	 Η νατουραλιστική νοημοσύνη: επιτρέπει την κατανόηση των φυσι-
κών φαινομένων και μορφών, τις αλλαγές που παρουσιάζουν αλλά 
και τις ομοιότητές τους, με στόχο την ταξινόμησή τους. Επιπλέον, 
το άτομο παρουσιάζει εξοικείωση με τη χλωρίδα και την πανίδα. 
Σημαντικό να αναφερθεί είναι πως οι κάτοικοι αστικών περιοχών 
είναι δυνατόν να έχουν ανεπτυγμένη νατουραλιστική νοημοσύνη, 
γεγονός που τα καθιστά ικανά να διακρίνουν διαφορές ανάμεσα 
σε άψυχα αντικείμενα.

•	 Η υπαρξιακή νοημοσύνη ή όπως τη χαρακτήρισε ο Gardner, «η νο-
ημοσύνη των πολλών ερωτημάτων»: αναφέρεται στην τάση του 
ατόμου να ερευνά και να ανακαλύπτει τον κόσμο. Πολλοί φιλό-
σοφοι διέθεταν την εν λόγω νοημοσύνη, η οποία τους οδήγησε 
στην αποτελεσματική ερμηνεία των πολιτισμών και των εκάστοτε 
αντιλήψεων. Ωστόσο, ο ίδιος ο Gardner (2006a) δεν αποδίδει σε 
αυτόν τον τύπο τον όρο νοημοσύνη. Όπως υποστήριξε, τα στοιχεία 
που υπάρχουν δεν αποδεικνύουν τη σύνδεση της υπαρξιακής νοη-
μοσύνης με τον εγκέφαλο, πράγμα που συμβαίνει με τους υπόλοι-
πους οκτώ τύπους.
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4.  Η πολλαπλή Νοημοσύνη στη μάθηση και την 
εκπαίδευση 

Η διεθνής βιβλιογραφία και οι έρευνες, που έχουν διεξαχθεί στο πεδίο 
της εκπαίδευσης, έχουν αποδείξει πως οι μαθητές/τριες διαθέτουν και 
τους εννέα τύπους νοημοσύνης. Ωστόσο, όπως υποστήριξε ο Gardner, τα 
παιδιά εμφανίζουν κλίση προς ορισμένους τύπους. Σαν αποτέλεσμα αυ-
τού, το άτομο αναπτύσσει τρόπους αποτελεσματικής μάθησης, οι οποίοι 
σχετίζονται με διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης, πριν από τη σχολική 
ηλικία.

Τα ανωτέρω ευρήματα συνετέλεσαν στην καλλιέργεια της άποψης, ότι 
κάθε μαθητής/τρια επιστρατεύει διαφορετικές διαδικασίες και τύπους 
νοημοσύνης, προκειμένου να φτάσει στη μάθηση. Γι’ αυτόν ακριβώς τον 
λόγο, τονίζεται ρητά πως η μαθησιακή διαδικασία δεν πρέπει να περιο-
ρίζεται στη χρήση ενός τρόπου διδασκαλίας. Αντιθέτως, ενδείκνυται η 
ενσωμάτωση πληθώρας στρατηγικών, με σκοπό την παροχή ίσων ευκαι-
ριών μάθησης σε όλους τους/τις μαθητές/τριες. Παρακάτω αναλύονται 
ενδελεχώς οι στρατηγικές μάθησης, έτσι όπως διαμορφώνονται ανάλογα 
με τον εκάστοτε τύπο νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, τα άτομα με ανεπτυγμένη γλωσσική νοημοσύνη επι-
τυγχάνουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα μέσα από την ανάγνωση, 
τη γραφή και τη ύπαρξη λέξεων, τόσο σαν ακουστικό ερέθισμα, όσο και 
σαν εικόνα. Απολαμβάνουν ιδιαίτερα να λένε ιστορίες και να παίζουν 
παιχνίδια λέξεων, ενώ παρουσιάζουν ιδιαίτερες ικανότητες στην πειθώ. 
Συνεπώς, η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να χρησιμοποιεί ποικιλία βι-
βλίων, γραφικής ύλης, ημερολόγια, ενώ σημαντική είναι η συζήτηση με 
επιχειρήματα.

Όσον αφορά τη λογικο-μαθηματική νοημοσύνη, η οικοδόμηση των 
πληροφοριών διευκολύνεται με τη βοήθεια της επαγωγικής4 και απαγω-
γικής5 λογικής. Ο πιο καθοριστικός τρόπος πρόσληψης της γνώσης φαί-
νεται να είναι η κατηγοριοποίηση των δεδομένων και ακόμη περισσότερο 
η μελέτη των συσχετίσεών τους. Τα άτομα μαθαίνουν μέσω των υποθέσε-
ων, καθώς και μέσω της σχέσης αιτίου και αποτελέσματος. Τέλος, ιδιαίτε-
ρα αποδοτικές είναι οι επισκέψεις σε χώρους επιστημονικού ενδιαφέρο-
ντος, όπως μουσεία και πλανητάρια.

Η χωρική νοημοσύνη σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με νοερές αναπα-
ραστάσεις. Τα άτομα με ανεπτυγμένη τη νοημοσύνη του χώρου μπορούν 
εύκολα να ενισχύσουν τη διαδικασία της μάθησης, μέσω εικόνων και 
φωτογραφιών, ενώ λατρεύουν τα σχέδια, τα σκίτσα και την οπτικοποίη-
ση των υλικών. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ενεργοποίηση της φα-
ντασίας των εν λόγω ατόμων, με σκοπό την νοητική αναπαράσταση της 

4.   Επαγωγική μέθοδος ή επαγωγική λογική αποκαλείται η αναφορά από κάτι ειδικό 
προς κάτι γενικό, από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο και το άγνωστο. Αποτελεί, 
δηλαδή, μία γενίκευση από την εμπειρία.

5.   Η απαγωγική ή παραγωγική λογική αναφέρεται στην κίνηση από κάτι γενικό σε κάτι 
ειδικό. Σχετίζεται, λοιπόν, στην εξαγωγή συγκεκριμένων συμπερασμάτων από μία 
γενική θεωρία.
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γνώσης και της αποτύπωσής της σε εικόνες και χρώματα. Φυσικά, υπάρ-
χουν δραστηριότητες που ενισχύουν τη διαδικασία της μάθησης, όπως η 
τέχνη, η επίλυση παζλ, οι ταινίες, καθώς και η ενασχόληση με παιχνίδια 
τύπου Lego6.

Εν συνεχεία, η προσωπική νοημοσύνη σχετίζεται με τη σχέση του ατό-
μου με τους γύρω του, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Συγκεκριμένα, 
η διαπροσωπική νοημοσύνη αφορά την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και 
γνώσεων μεταξύ ατόμων. Συνεπώς, η μάθηση συντελείται μέσω της συ-
νεργασίας σε ομάδες. Το γεγονός αυτό, επιτάσσει την ανάγκη για ύπαρξη 
φίλων και κοινωνικών συγκεντρώσεων. Τα άτομα με ανεπτυγμένη δια-
προσωπική νοημοσύνη μπορούν να σχυσχετίζουν και να συγκρίνουν τις 
πληροφορίες, που λαμβάνουν. Όσον αφορά την ενδοπροσωπική νοημο-
σύνη, η διαδικασία της μάθησης επηρεάζεται και οργανώνεται με γνώ-
μονα τα προσωπικά «θέλω» του ατόμου. Με άλλα λόγια, οι στόχοι, τα 
ενδιαφέροντα και τα συναισθήματα αποτελούν τις συνθήκες εκείνες, που 
αναπτύσσουν την αγάπη αυτών των ατόμων προς την ονειροπώληση, τη 
στοχοθέτηση και την εσωτερική αναζήτηση. Τα άτομα αυτά χρειάζονται 
χρόνο για να εργαστούν μόνα τους πάνω σε δραστηριότητες ατομικού 
επιπέδου, ενώ πολλές φορές η εύρεση μιας προσωπικής γωνίας εργασί-
ας αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο μάθησης.

Μελετώντας την κιναισθητική νοημοσύνη, κατανοούμε πως το σώμα 
του ατόμου μετατρέπεται σε άξονα, γύρω από τον οποίο λαμβάνει χώρα 
η κατανόηση του κόσμου. Η κιναισθητική νοημοσύνη βοηθά τα άτομα 
να συλλέγουν πληροφορίες μέσα από την κίνηση στο χώρο και την αλ-
ληλεπίδραση με αυτόν. Καθοριστικό ρόλο παίζουν οι αισθήσεις, ειδικό-
τερα εκείνη της αφής. Τα άτομα αυτά λατρεύουν το χορό, το τρέξιμο, 
τα αθλήματα και την έκφραση μέσω των χεριών. Σημαντικό να τονιστεί 
είναι πως η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκρι-
μένα στοιχεία, προκειμένου να συντελέσει στη μάθηση των ατόμων με 
κιναισθητική νοημοσύνη. Τέτοια στοιχεία είναι η δραματοποίηση, τα παι-
χνίδια ρόλων, τα αθλητικά παιχνίδια και γενικότερα η μάθηση βασισμένη 
σε απτικές δραστηριότητες.

Οι μαθητές/τριες που διαθέτουν ισχυρή μουσική νοημοσύνη μπορούν 
να εισπράττουν γνώση με τη βοήθεια του ρυθμού και της μελωδίας. Ανά-
μεσα στις αγαπημένες ενέργειες αυτών των ατόμων είναι η παραγωγή 
ήχων με το στόμα, που μπορεί να εκτείνεται από το τραγούδι μέχρι το 
σφύριγμα και το βουητό. Επίσης, αναπαριστούν ήχους και ρυθμούς με 
τα χέρια ή τα πόδια, ενώ επιστρατεύουν την αίσθηση της ακοής. Όλα 
τα παραπάνω, οδηγούν στην ανάγκη αυτών των ατόμων να ασχολούνται 
με τη μουσική, τόσο σε επίπεδο σπιτιού, όσο και μέσα στην τάξη. Είναι 
σημαντικό να ενθαρρύνεται η ενασχόληση με κάποιο μουσικό όργανο 
και να παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος, ώστε να μπορούν οι μαθητές να 
τραγουδούν, συμπεριλαμβάνοντας στα τραγούδια τους την νέα γνώση.

6.   Τα παιχνίδια τύπου Lego θεωρείται πως παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη 
της φαντασίας και της δημιουργικότητας του παιδιού και κατ’ επέκταση στην ολό-
πλευρη καλλιέργειά του.
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Η νατουραλιστική νοημοσύνη, η οποία προστέθηκε αργότερα από τον 
ίδιο τον Gardner, συνδέεται με τη φύση και με τις μορφές που εκείνη πα-
ρουσιάζει. Τα άτομα, που έχουν εξελίξει την νατουραλιστική νοημοσύνη, 
έχουν πολύ στενή σχέση με τα ζώα, αγαπούν τα φυτά και την κηπουρική. 
Πρόκειται για ευαισθητοποιημένους πολίτες σε οικολογικό επίπεδο, που 
ενδιαφέρονται για την διάσωση του πλανήτη και των ζώων, που απει-
λούνται με εξαφάνιση. Η εκπαίδευση οφείλει να παρέχει σε αυτούς τους 
μαθητές τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με τη φύση και ειδικότερα 
με τα ζώα. Επίσης, θα μπορούσαν να τους δίνονται εργαλεία για την διε-
ρεύνηση της φύσης, όπως μικροσκόπια. 

Τέλος, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τους τρόπους μάθησης, που 
σχετίζονται με τον τελευταίο τύπο νοημοσύνης, την υπαρξιακή νοημο-
σύνη. Σε γενικές γραμμές, η βιβλιογραφία υποστηρίζει πως αυτού του 
είδους η νοημοσύνη επαφίεται στο ίδιο το άτομο και στην εσωτερική του 
διερεύνηση. Σημαντικός παράγοντας της νοημοσύνης αυτής είναι το συ-
ναίσθημα. Το άτομο καλείται να συνθέσει έναν συνδυασμό εμπειριών και 
πεποιθήσεων, έτσι ώστε να αντιληφθεί και να νοηματοδοτήσει την προ-
σληφθείσα γνώση.

5.  Η θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης στο ελ-
ληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Στα χρόνια που μεσολάβησαν από τη διατύπωση της θεωρίας της Πολ-
λαπλής Νοημοσύνης έως και σήμερα, η βιβλιογραφία ασχολήθηκε σε 
μεγάλο βαθμό με την αναζήτηση της σχέσης της με την εκπαίδευση. Σω-
ρεία ερευνών προσπάθησε να φέρει στο φως στοιχεία, που να αποδει-
κνύουν την υιοθέτηση της εν λόγω θεωρίας από διαφορετικά αναλυτικά 
προγράμματα ανά τον κόσμο. Με άλλα λόγια, μέσα από τη μελέτη των 
εκάστοτε εκπαιδευτικών συστημάτων ανέλαβαν να διαπιστώσουν αν και 
κατά πόσο υποστηρίζονται οι αρχές της Πολλαπλής Νοημοσύνης, με στό-
χο την ολόπλευρη καλλιέργεια των μαθητών/τριων.

Ανάλογες έρευνες συμπεριέλαβαν μελέτη του ελληνικού εκπαιδευτι-
κού συστήματος. Σε γενικές γραμμές, η πλειοψηφία των ερευνών συμ-
φωνεί όσον αφορά την προσκόλληση των ελληνικών σχολείων σε δύο 
μόνο τύπους νοημοσύνης. Αυτοί είναι η γλωσσική και η λογικο-μαθηματι-
κή νοημοσύνη (Φλουρής και Νταλλή, 2019). Χαρακτηριστική είναι η έρευ-
να των Φλουρή και Ιβριντέλη σχετικά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα7 των 
Κοινωνικών Σπουδών της χώρας μας. Το πιο σημαντικό εύρημα της εν 
λόγω μελέτης, ήταν η προσκόλληση των αναλυτικών προγραμμάτων σε 
μία προσέγγιση διαχωρισμού των μαθημάτων. Συγκεκριμένα, παρά την 
ήδη προϋπάρχουσα άποψη για διαθεματική επεξεργασία της γνώσης, τα 

7.   Αναλυτικό πρόγραμμα: είναι η συνήθως γραπτή διατύπωση μιας διδακτικής πρότα-
σης και των χαρακτηριστικών που τη διέπουν. Η ανάλυση ενός αναλυτικού προγράμ-
ματος περιλαμβάνει τους στόχους, το περιεχόμενο, η μέθοδος και οι στρατηγικές 
που χρησιμοποιεί και ο τρόπος αξιολόγησης.



272

TΕΥΧΟΣ 8 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

ελληνικά σχολεία επέμεναν να παρουσιάζουν τα διάφορα μαθήματα ως 
ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα, ελλείψει οποιασδήποτε συσχέτισης με-
ταξύ τους. Φυσικά, τέτοιες πρακτικές δεν καλλιεργούν πρόσφορο έδα-
φος για την πολυεπίπεδη αντίληψη της γνώσης και κατ’ επέκταση για την 
ολόπλευρη ανάπτυξη του/της μαθητή/τριας.

Αναλυτικά, η παραπάνω έρευνα κατέδειξε την αξιοποίηση της λογι-
κο-μαθηματικής νοημοσύνης σε ένα σημαντικό ποσοστό (48,3%) έναντι 
των υπόλοιπων τύπων. Στην τελευταία θέση της κατάταξης βρέθηκε η κι-
ναισθητική νοημοσύνη με ποσοστό 0,1%. Επίσης, το μάθημα που φάνηκε 
να συμπεριλαμβάνει διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης σε μεγαλύτερη 
ποσότητα, ήταν η Ιστορία. Αντιθέτως, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 
ήταν εκείνη που δεν συγκέντρωσε υψηλό ποσοστό ενεργοποίησης δια-
φορετικών τύπων νοημοσύνης. Τόσο στην Ιστορία, όσο και στην Κοινω-
νική και Πολιτική Αγωγή, κυρίαρχη αναδείχθηκε η λογικο – μαθηματική 
νοημοσύνη.

6. Συμπεράσματα 
Σκοπός του παρόντος άρθρου ήταν η παρουσίαση της θεωρίας της Πολ-
λαπλής Νοημοσύνης, έτσι όπως εκείνη διατυπώθηκε από τον Αμερικα-
νό ερευνητή, Gardner. Είναι, όμως, σημαντικό να τονιστεί πως η εργασία 
αυτή στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε βιβλιογραφικές πηγές και δεν αποτελεί 
προϊόν έρευνας.

Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση των εννέα τύπων 
νοημοσύνης, που ο ίδιος ο Gardner πρότεινε. Παράλληλα, έγινε αναφο-
ρά στην επίδραση των τύπων αυτών στη διαδικασία της μάθησης, αλλά 
και στα στοιχεία εκείνα που κρίνονται αναγκαία για την εξοικείωση των 
μαθητών/τριων με την πρόσληψη γνώσης. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσίασε η μελέτη της σύνδεσης της ανωτέρω θεωρίας με το ελληνι-
κό εκπαιδευτικό σύστημα.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως η ιδέα της Πολλαπλής Νοημοσύνης και της 
πολυδιάστατης αξιοποίησης της κατά την εκπαιδευτική διαδικασία δεν εί-
ναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ελλάδα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
τα ελληνικά σχολεία έχουν υιοθετήσει έναν αμετάβλητο προσανατολισμό 
προς τους παραδοσιακούς τρόπους παροχής της γνώσης. Φυσικά, για 
να μπορέσει το σχολείο να οργανωθεί βάσει της θεωρίας του Gardner, 
πρέπει να αφήσει πίσω του καθετί παραδοσιακό και κυρίως αξιοποιήσει 
διαθεματικές μεθόδους διδασκαλίας. Μάλιστα, ο ίδιος ο Gardner (1993) 
πρότεινε πως ένα τέτοιο σχολείο οφείλει να λειτουργεί σε δύο μοντέλα. 
Το ένα μοντέλο θα στηρίζεται στη μουσειακή εκπαίδευση και το δεύτερο 
θα αφορά τον συνηθισμένο τρόπο εκπαίδευσης. Τέλος, ένας αποτελε-
σματικός τρόπος διδασκαλίας είναι οι ομαδικές εργασίες ή projects. Οι 
δραστηριότητες αυτές υποστηρίζουν την άποψη για διαθεματική επεξερ-
γασία της γνώσης και συντελούν στην ολόπλευρη καλλιέργεια του/της 
μαθητή/τριας.
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Περίληψη 
Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα παρατηρούνται μεγάλες κοινωνι-
κές αλλαγές, εξαιτίας του έντονου μεταναστευτικού ρεύματος, με απο-
τέλεσμα τη σταδιακή μετατροπή της ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτι-
σμική. Η ένταξη παιδιών παλιννοστούντων, μεταναστών και προσφύγων 
έχει προκαλέσει μια αναπόφευκτη αναπροσαρμογή της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας της χώρας. Το σχολείο καλείται να διαχειριστεί την πολυπο-
λιτισμικότητα αυτή, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες, 
που διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα. Σκοπός της παρού-
σας εργασίας είναι η παρουσίαση της εκπαίδευ-
σης των μειονοτικών ομάδων και της ιστορία της 
στην Ελλάδα του 20ού αιώνα. Εξετάζεται με κρι-
τικό τρόπο η εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας 
για εκπαίδευση των μειονοτικών ομάδων καθώς, 
επίσης, οι πολιτικές του «λόγου» και των «πρα-
κτικών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με 
το ζήτημα της διαμόρφωσης μιας κοινής ευρω-
παϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για τις πολιτισμι-
κές μειονότητες.

Αbstract 
Over the decades, there have been major social changes in Greece, due 
to the intense migration flow, resulting in the gradual transformation of 
Greek society into a multicultural one. The inclusion of children of return-
ees, immigrants and refugees has resulted into inevitable adjustments to 
the country’s educational process. In order to cope with the new condi-
tions constituting the Greek reality/everyday context, school is called to 
manage this multiculturalism. The purpose of this paper is to present 
the education of minority groups and its history in 20th century Greece. 
Greece’s educational policy for minority groups is also being critically 
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examined, as well as the European Union’s “dis-
course” and “practice” policies regarding the 
formation of a common European educational 
policy for cultural minorities.

1. Εισαγωγή 
Η μετανάστευση και οι μετακινήσεις των πληθυσμών, εξαιτίας των οι-
κονομικών και κοινωνικών δυσκολιών, αποτελούν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα των νέων κοινωνιών. Η χώρα μας δε θα μπορούσε να μην 
επηρεαστεί από τις αλλαγές αυτές. Τα τελευταία τριάντα χρόνια (από 
τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης έως την Αραβική άνοιξη των χωρών 
της μεσογείου) η Ελλάδα μετατρέπεται σταδιακά σε χώρα υποδοχής πα-
λιννοστούντων, μεταναστών και προσφύγων, καθιστώντας αναπόφευκτα 
την ελληνική κοινωνία πολυπολιτισμική (Δαμανάκης, 1998).

Αναπόφευκτα, αυτή η νέα πραγματικότητα της πολυπολιτισμικότητας, 
που διαμορφώνεται, έχει αντίκτυπο και στον χώρο της εκπαίδευσης. Το 
σύγχρονο σχολείο καλείται να εντάξει στους κόλπους του ένα ετερόκλι-
το πλήθος μαθητών/τριών και να διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό πλαί-
σιο για την επιτυχή εκπαιδευτική και κοινωνική τους πορεία (Palaiologou, 
2012). Απώτερος στόχος αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η ομα-
λή ένταξη και ενσωμάτωση των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στη 
σχολική πραγματικότητα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε ένα πλαί-
σιο συνεργατικών, αλληλεπιδραστικών σχέσεων σεβασμού και αποδοχής 
της διαφορετικότητας καθώς, επίσης, και της ενδυνάμωσης των πολιτι-
σμικών ταυτοτήτων όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία 
(Cummins, 2005). 

Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται η σημαντικότητα της διερεύνησης 
της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής για εκπαίδευση των μειονοτικών 
ομάδων και της ιστορία της στην Ελλάδα. Κρίνεται απαραίτητο να κατα-
γραφούν και να αξιολογηθούν οι πολιτικές της χώρας μας που εφαρμό-
στηκαν για τους μαθητές/τριες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Ταυτόχρο-
να θα διερευνηθούν οι πολιτικές του «λόγου» και των «πρακτικών» της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με το ζήτημα της διαμόρφωσης μιας 
κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για τις πολιτισμικές μειονό-
τητες. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δείξουν αν και κατά πόσο το 
θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας ανταποκρίνεται στους στόχους και τις 
προκλήσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Key words: 

intercultural education,  
minority groups,  

educational policy,  
critical review
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2.  Η εκπαίδευση των αλλοδαπών και των παλιν-
νοστούντων μαθητών στην Ελλάδα 

Η μέριμνα του ελληνικού κράτους για την εκπαίδευση, αρχικά των πα-
λιννοστούντων και στη συνέχεια των αλλοδαπών μαθητών/τριών, ξεκινά 
από τις αρχές του 1970 (Νικολάου 2008, σελ. 39). Παρόλα αυτά η αποτυ-
χία των υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών μέτρων, μέχρι τη δεκαετία 
του 1990 όπου κυριαρχεί η «υπόθεση του ελλείμματος» και η ομοιομορ-
φία της ταυτότητας, είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία εντόνων επικρί-
σεων της εφαρμοζόμενης εκπαιδευτικής πολιτικής. Απάντηση σε αυτό 
το εκπαιδευτικό αδιέξοδο έδωσε η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η οποία 
επιλέγεται ως η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική για την εκπαίδευση των 
μαθητών με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά (Damanakis, 2005, 
σελ. 81). 

Η πορεία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, όπως προ-
κύπτει από τη σχετική νομοθεσία, μπορεί να διακριθεί σε τέσσερις περιό-
δους (Πίνακας 1) (Νικολάου, 2008, σελ. 39):

Πίνακας 1. Περίοδοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσής

Περίοδος Χαρακτηριστικά της περιόδου

1η Περίοδος

Δεκαετία του 1970
Τα πρώτα βήματα για την εκπαίδευση παλιννοστούντων 
και αλλοδαπών μαθητών/τριών. Κύριο χαρακτηριστικό η 
αποσιώπηση των σχολικών προβλημάτων.

2η Περίοδος

1980-1996

Παρουσιάζεται ραγδαία δημογραφική μεταβολή στην κοι-
νωνία, εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης μεταναστών (ομο-
γενών Ποντίων και Βορειοηπειρωτών). Ιδρύονται Τάξεις 
Υποδοχής (Τ.Υ.), Φροντιστηριακά Τμήματα (Φ.Τ.) και Σχο-
λεία Υποδοχής Παλιννοστούντων.

3η Περίοδος

1996-2016

Η απαρχή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 
με τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου (Ν. 2413/96) και 
τον εκσυγχρονισμό των Τ.Υ. και των Φ.Τ., και την ίδρυση 
Ι.Π.Ο.Δ.Ε.

4η Περίοδος

2016-έως σήμερα

Από το 2014 σημειώνεται ραγδαία αύξηση μεταναστών 
και προσφύγων στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα την αναγκα-
στική υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
απευθύνονται στα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Ο 
ν. 4415/16 αναφέρεται στη «δόμηση των σχέσεων μεταξύ 
διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων με σκοπό την άρση 
των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού».
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Η πρώτη περίοδος χαρακτηρίζεται από την αποκληρωτική και προκλη-
τική αποσιώπηση των σχολικών προβλημάτων των παλιννοστούντων μα-
θητών. Η ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα επαφίεται στους ίδιους 
τους μαθητές και στις οικογένειές τους. Κατά τη δεύτερη περίοδος, η 
οποία ξεκινά στις αρχές του 1980, έχουμε την εφαρμογή των πρώτων προ-
γραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ως αποτέλεσμα της αναγνώρι-
σης των προβλημάτων που προέκυψαν εξαιτίας της ανεπαρκούς γνώσης 
της γλώσσας των παιδιών των παλιννοστούντων μαθητών/τριών. Στόχος 
των προγραμμάτων ήταν η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε τάξεις 
υποδοχής για την καταπολέμηση του γλωσσικού ελλείμματος των μαθη-
τών/τριών, ώστε να ενταχθούν γρηγορότερα στις εκπαιδευτικές μονάδες 
(Κανακίδου & Παπαγιάννη, 2009, σελ. 84· Κλαφορίδης, 2014, σελ. 210).

Η τρίτη περίοδος αρχίζει με την ψήφιση του Ν. 2413/96, ο οποίος θέτει 
τα θεμέλια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Εγκαινιάζεται 
μια νέα περίοδος της χώρας μας στην εκπαιδευτική πολιτική, θέτοντας 
τις βάσεις μιας ουσιαστικής αντιμετώπισης των διαφόρων πολιτισμικών 
ομάδων και της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών ένταξής τους στην εκπαι-
δευτική διαδικασία και στην κοινωνία γενικότερα (Παλαιολόγου & Ευαγ-
γέλου, 2011). Το ζήτημα της ισότητας των ευκαιριών καθώς, επίσης, και 
το ζήτημα της ομαλής εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης των μαθη-
τών διαφορετικών εθνοτήτων, αποτελεί για το κράτος βασικό στόχο της 
εκπαιδευτικής πολιτικής του (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 2009, σελ. 84· 
Μάρκου 1995, σελ. 165-166· Κλαφορίδης, 2014, σελ. 210).

Οι ασάφειες της προηγούμενης νομοθεσίας, η αποτυχία της εκπαι-
δευτικής και κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών μαθητών/τριών, ο κοι-
νωνικός αποκλεισμός και η περιθωριοποίησή τους, σε συνδυασμό με την 
αύξηση των προσφυγικών ροών από το 2014 και της πολιτικής αλλαγής 
που συντελέστηκε στη χώρα μας το 2015, συνέτειναν στην ανάγκη εφαρ-
μογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών (Palaiologou, 2016). Ο ν. 4415/16 
ορίζει πλέον με σαφήνεια την έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
αποδεχόμενος ουσιαστικά την πολυτισμικότητα και την αναγκαιότητα της 
συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των πολιτισμικά διαφορετικών μα-
θητών/τριών για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και την ομαλή ένταξή 
τους στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Η τέταρτη περίοδος διαπολιτι-
σμικής εκπαίδευσης στη χώρα μας έχει ήδη ξεκινήσει.

3.  Οργανωτική δομή και νομοθετικό πλαίσιο της 
Ελλάδας για την διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Η ολοένα συνεχιζόμενη αύξηση της εισροής μεταναστευτικών ομάδων, 
είχε ως αποτέλεσμα τη στροφή της μονοπολιτισμικής εκπαιδευτικής πο-
λιτικής, που ακολουθούσε η χώρα μας, με το δόγμα της δεκαετίας του 
1970 «ένα έθνος, μια γλώσσα, μια θρησκεία» για τη «μεγαλύτερη εθνική 
και πολιτισμική ομογενοποίηση», σε μια πολυπολιτισμική. Αρχικά, με δει-
λά βήματα και υπό την εμφανή αμφισβήτηση από την ελληνική κοινωνία, 
θα παρθούν οι πρώτες αποφάσεις, έως ότου ακολουθήσει ένα πλήθος 
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από νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να συγκροτηθεί το θεσμικό πλαίσιο της 
ένταξης των παιδιών αυτών στην ελληνική εκπαίδευση (Χρηστίδου-Λιο-
ναράκη, 2001, σελ. 49).

Η αποτυχία των αφομοιωτικών μέτρων, που εφαρμόστηκαν τη δεκαε-
τία του 1970, οδήγησε σε έντονες επικρίσεις και σε αδιέξοδα της εκπαι-
δευτικής πολιτικής. Το γεγονός αυτό απέφερε την αναγκαστική εισαγωγή 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην ελληνική εκπαιδευτική διαδικασία. 
Το Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα 
για τη θεσμική θωράκιση και κατοχύρωση της εκπαίδευσης των ατόμων 
με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Το κυριότερο νομοθετικό πλαίσιο της δια-
πολιτισμικής εκπαίδευσης, μπορεί να συνοψισθεί στον παρακάτω Πίνακα 
2 (Δαμανάκης, 1998· Νικολάου, 2008, σελ. 39). 

Πίνακας 2. Νομοθετικό πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Ν. πλαίσιο Χαρακτηριστικά του ν. πλαισίου

Δεύτερη περίοδος (1980-1996)

N. 1404/83 

Ιδρύονται «σε δημόσια σχολεία … τάξεις υποδοχής και φρο-
ντιστηριακά τμήματα για την ομαλή προσαρμογή στο εκπαι-
δευτικό σύστημα της χώρας παλιννοστούντων μαθητών/
τριών». 

Ν. 1894/90 

Δημιουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημά-
των έπειτα από απόφαση των τοπικών αρχών (Νομαρχείων). 
Διδάσκεται μόνο η ελληνική γλώσσα, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η μητρική γλώσσα και ο πολιτισμός των διαφορετι-
κών μαθητών.

Π.Δ. 435/84 & 
Π.Δ. 369/85

Ίδρυση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εννέα Σχολείων Απο-
δήμων για την εκπαίδευση ελληνοπαίδων μαθητών από αγ-
γλόφωνες, γερμανόφωνες και γαλλόφωνες χώρες. 

Ν. 1865/89

Τα Σχολεία Αποδήμων μετονομάζονται σε Σχολεία Παλιννο-
στούντων. Στόχος τους είναι η παροχή δίγλωσσης εκπαίδευ-
σης και διατήρηση του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθη-
τών, ώστε να ενταχθούν στο κανονικό σχολείο. 

 Τρίτη περίοδος (1980-1996)

Ν.2413/96

Δημιουργία Διαπολιτισμικών Σχολείων, για την εκπαιδευτι-
κή και κοινωνική ένταξη, την αποτροπή του εκπαιδευτικού 
αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης των αλλόγλωσσων 
μαθητών/τριών. 

Υ.Α. Φ10/20/
Γ1/708/1999

Δημιουργία του τελικού πλαισίου των τάξεων υποδοχής και 
φροντιστηριακών τμημάτων, ώστε να συμβαδίζει με τη δι-
απολιτισμική εκπαίδευση. Οι μαθητές/τριες υποστηρίζονται 
στην ελληνική γλώσσα και δεν υπάρχει πρόβλεψη διδασκα-
λίας της μητρικής τους. Στόχος τους είναι και πάλι η ενσω-
μάτωση των μαθητών/τριών στην εκπαίδευση, απέχοντας 
πολύ από τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
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Τέταρτη περίοδος (2016-σήμερα)

Ν. 4415/16

Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύ-
γων (Δ.Υ.Ε.Π.). Για το διδακτικό έτος 2016-17, λειτουργούν 
για πρώτη φορά, οι Δ.Υ.Ε.Π. Ζ.Ε.Π. στις οποίες εφαρμόζεται 
η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα, με στόχο 
την εκπαιδευτική στήριξη των προσφυγόπουλων και τη με-
τέπειτα ένταξή τους στο ελληνικό σχολείο. Τον Ιανουάριο 
του 2018 το Υπουργείο παιδείας ανακοίνωσε την εφαρμο-
γή του προγράμματος «Μάθημα Γλώσσας και Πολιτισμού 
για Πρόσφυγες και Μετανάστες 15+» με στόχο την ένταξη 
5000 μαθητών/τριών προσφύγων στην ελληνική κοινωνία.

Από τον παραπάνω Πίνακα 2, διαπιστώνουμε πως από το 1996 και 
έπειτα έχουν γίνει σημαντικά βήματα στη χώρα μας προς την κατεύθυν-
ση της εκπαιδευτικής πρόνοιας για τους μαθητές/τριες με πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες. Παρόλα αυτά οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή 
των Ζ.Ε.Π. (2010) και Δ.Υ.Ε.Π. (2016) πάλι δεν προωθούν απόλυτα τη δια-
πολιτισμική εκπαίδευση. Παρόλο που η διδασκαλία της ελληνικής γλώσ-
σας γίνεται ως δεύτερη, η αγνόηση του πολιτισμού τους είναι εμφανής, 
με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική ένταξη των προσφύγων μαθητών/τριών 
να γίνεται σε μικρή κλίμακα. Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως 
της μη ένταξή τους σε τάξεις υποδοχής (με τους γονείς να κρατούν μια 
αρνητική στάση απέναντι στον θεσμό), της έλλειψης υφιστάμενων τά-
ξεων, ειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών και 
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού (Σγούρα κ.ά., 2018, σελ. 108). Όλα τα 
παραπάνω είναι προκλήσεις, της τέταρτης περιόδου, που καλείται το εκ-
παιδευτικό σύστημα της χώρας μας να λύσει. 

4.  Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαπο-
λιτισμική εκπαίδευση 

Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη βρέθηκε μπροστά σε μια «νέας μορφής 
παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας», που απαιτεί επαναπροσδιορισμό στό-
χων και διαμόρφωση νέων τάσεων, που σε πρώτο χρόνο θα ευνοούσε 
τον ορισμό ενός πλήρους μεταναστευτικού σχεδίου δράσης. Στόχος του 
σχεδίου είναι η ανάπτυξη εκείνων των πολιτικών που θα ευνοήσουν την 
ένταξη των μεταναστών/προσφύγων στην κοινωνία κάθε μέλους-κρά-
τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την παράλληλη ισχύ ίσων δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων έναντι των μελών-κρατών της παραμονής τους (Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018). Καταλύτης για την επίτευξη του παραπάνω 
στόχου αναμφισβήτητα είναι η εκπαίδευση. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον Radaelli, (όπου αναφ. 
στο Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014, σελ. 53), τα όργανα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαπολιτισμική 
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εκπαίδευση καθώς, θέματα, που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία, 
τοποθετούνται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

Εξετάζοντας διαχρονικά τις εκπαιδευτικές πολιτικές του «λόγου» και 
των «πρακτικών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διακρίνεται μια σημαντική αλ-
λαγή πλεύσης κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες. Αρχικά, τις δεκαετίες 
του 1970 και 1980, επικρατούσε η «πολυπολιτισμική» εκπαιδευτική πολιτι-
κή, που είχε ως στόχο τη διευκόλυνση της επιστροφής των παιδιών/μα-
θητών/τριών στη χώρα προέλευσής τους. Η εκπαιδευτική διαδικασία είχε 
χαρακτήρα ειδικής, διαχωριστικής εκπαίδευσης και περιελάμβανε ξεχω-
ριστά σχολεία. Ακολούθως, όταν τη δεκαετία του 1990 διαπιστώθηκε πως 
λίγοι από τους μετανάστες επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους, 
ο στόχος άλλαξε. Η πολιτική ήταν προσανατολισμένη προς την ένταξη 
των μειονοτικών, πολιτισμικά, ομάδων στις τοπικές κοινωνίες, είτε με την 
αφομοίωση, είτε με τη μερική διατήρηση της πολιτισμικής τους ταυτότη-
τας. Η ενίσχυση των μητρικών και μειονοτικών γλωσσών, η διαπολιτισμική 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η μείωση της σχολικής διαρροής είναι προ-
τεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εφαρμόζει στον 21ο αιώνα 
μια «διαπολιτισμική» εκπαιδευτική πολιτική (Νικολάου, 2008). 

Οι κυριότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, μπορεί να συνοψισθούν στον παρακάτω Πίνακα 3 (Eurydice, 
2004· Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008· Νικολάου, 2008):

Πίνακας 3. Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαπολιτισμική  
εκπαίδευση

Έτος Ο «λόγος» της (Ε..Ε.) για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση

1977 
Κοινοτική Οδη-
γία

Οδηγία της (Ε.Ο.Κ.), για τη διδασκαλία, εκτός από την κυρί-
αρχη γλώσσα του μέλους-κράτους, της γλώσσας και τα στοι-
χεία του πολιτισμού της χώρας προέλευσης του μαθητή/τρι-
ας. Παρόλα αυτά δεν είναι ένας γενικευμένος κανόνας και 
υπάρχουν πολλές αποκλίσεις από κράτος σε κράτος. 

1999 
Συνθήκη του 
Άμστερνταμ

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διαθέτει μια κοινή πολιτική όσον 
αφορά τα θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Η εκπαίδευση 
των μεταναστών είναι μια σημαντική πτυχή της πολιτικής για 
κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

2000 
Σύνοδος  
Κορυφής της 
Λισαβόνας

Η (Ε.Κ.) έθεσε ως στόχο: «[…] να γίνει η πιο ανταγωνιστική 
και η πιο δυναμική οικονομία της γνώσης σε παγκόσμιο επί-
πεδο, ικανή για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, που θα συ-
νοδεύεται από την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της απα-
σχόλησης και τη μεγάλη κοινωνική συνοχή […]».

2002
Συμβούλιο της 
Ευρώπης

Ξεκινάει το πρόγραμμα «Η νέα πρόκληση της Διαπολιτισμι-
κής Εκπαίδευσης», με στόχο την αύξηση της επίγνωσης της 
ανάγκης για συμπερίληψη δια θρησκευτικού διαλόγου ως 
στοιχείο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
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2003 
Σύνοδος της 
Θεσσαλονίκης 

Επιβεβαιώνεται η σημασία της εκπαίδευσης και της γλωσσι-
κής κατάρτισης, με κύριο στόχο την κατοχύρωση ίσων δικαι-
ωμάτων των παιδιών των νομίμως διαμενόντων μεταναστών, 
με των παιδιών των υπηκόων της (Ε.Κ.). Ωστόσο αρκετά μέ-
λη-κράτη δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα σε νόμιμους και πα-
ράνομους μετανάστες. 

2004 
Ευρωπαϊκή  
Επιτροπή

Δημοσιεύεται η μελέτη «Eurydice, 2004, L’ intιgration sco-
laire des enfants immigrants en Europe», με στόχο τη διερεύ-
νηση και σύγκριση των διαπολιτισμικών προσεγγίσεων στα 
σχολεία των μελών-κρατών της (Ε.Κ). Σχεδόν όλα τα κράτη 
την υιοθέτησαν τη διαχείριση της ετερότητας στα εκπαιδευ-
τικά τους συστήματα. 

2005 
Συμβούλιο της 
Ευρώπης

Υλοποιείται το πρόγραμμα «Πολιτικές και Πρακτικές για τη 
Διδασκαλία Κοινωνικο-πολιτισμικής Πολυμορφίας», με στόχο 
να προτείνει την καθιέρωση κοινών ευρωπαϊκών αρχών για 
τη διαχείριση της διαφορετικότητας στο σχολείο.

2007 
Σύνοδος  
Υπουργών  
Παιδείας

Αίτημα για λήψη μέτρων για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, 
για θέματα κοινωνικο-πολιτισμικού αποκλεισμού, ανάπτυξη 
βασικών δεξιοτήτων για κοινωνική συνοχή, περιλαμβανομέ-
νων της διαπολιτισμικότητας, της πολυγλωσσίας και της ιθα-
γένειας.

2008 
Κοινή Έκθεση 
Ευρωπαϊκό  
Συμβούλιο  
Λευκή Βίβλος 
Πράσινο Βιβλίο

Κοινή Έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος «Εκπαί-
δευση και Κατάρτιση 2020», για τη μειονεκτική θέση των παι-
διών μεταναστών. 
Λευκή Βίβλος, για το Διαπολιτισμικό διάλογο, σύμφωνα με 
την οποία η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 
κράτος δικαίου, πρέπει να ενισχυθούν, και οι διαπολιτισμικές 
αξίες πρέπει να διδαχθούν και να καλλιεργηθούν.
Το έτος 2008 ανακηρύσσεται ως «Έτος Διαπολιτισμικού Δι-
αλόγου» (European Parliament and Council of the European 
Union), και υιοθετείται η Πράσινη Βίβλος «Μετανάστευση και 
Κινητικότητα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τα Εκπαιδευτικά 
Συστήματα της ΕΕ». 

2013  
Ευρωπαϊκή  
Επιτροπή

Σύμφωνα με μελέτη, τα παιδιά των μεταναστών έχουν μεγα-
λύτερη πιθανότητα να καταλήξουν σε «φτωχά» σχολεία. Επί-
σης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στοχοθετημένη 
υποστήριξη μέσω της εκπαίδευσης για τα παιδιά των μετανα-
στών, όπως εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και συστηματι-
κή συμμετοχή των γονέων και των κοινοτήτων προκειμένου 
να βελτιωθεί η ένταξή τους (IP/13/323).

2018  
Ευρωπαϊκό  
Συμβούλιο 

Τα μέλη κράτη θα πρέπει να σεβαστούν τα προσωπικά γλωσ-
σικά χαρακτηριστικά κάθε ατόμου, συμπεριλαμβανομένου 
του σεβασμού της μητρικής γλώσσας ατόμων που ανήκουν σε 
μειονότητες ή/και προέρχονται από οικογένειες μεταναστών 
και της εκτίμησης για την επίσημη (-ες) γλώσσα (-ες) της χώ-
ρας ως κοινού πλαισίου για συνεργασία (2018/C 189/01).
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Παρά τις ενοποιητικές εκκλήσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, για στροφή προς τη διαπολιτισμικότητα, εξαιτίας των ολοένα και 
αυξανόμενων ροών μεταναστών και προσφύγων, οι ευρωπαϊκές χώρες 
έχουν ακόμα αυτονομία στον τομέα της εκπαίδευσης (Νικολάου, 2008· 
Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014, σελ. 53). Η χώρα μας, με την έντα-
ξή της στην Ευρωπαϊκή οικογένεια αλλά και εξαιτίας της γεωγραφικής 
θέσης που κατέχει δεν θα μπορούσε να μην ακολουθεί τη διαπολιτισμι-
κότητα. 

5. Συμπεράσματα 
Η χώρα μας πλέον συγκροτείται με ιδιαίτερα εθνοτικά, θρησκευτικά και 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Είναι πλέον μια διαπολιτισμική χώρα στην 
οποία η συμφιλίωση και η υιοθέτηση με τη διαπολιτισμικότητα αποτελεί 
βασικό ζήτημα διάπλασης του μαθητικού δυναμικού. Η παρουσία μαθη-
τών/τριών, από διαφορετικούς πολιτισμούς και εθνότητες, απαιτεί την 
επαναξιολόγηση του εκπαιδευτικού μοντέλου της χώρας μας (Κιούση, 
2007, σελ. 12· Καλοφορίδης, 2014, σελ. 212).

Απάντηση στα προβλήματα που προκύπτουν στο νέο διαπολιτισμικό 
περιβάλλον που διαμορφώνεται, καλείται να δώσει το σχολείο. Πλήθος 
νομοθετικών ρυθμίσεων και αποφάσεων συνθέτουν το πλαίσιο της δι-
απολιτισμικής εκπαίδευσης της χώρα μας, οι οποίες αναμφισβήτητα εκ-
φράζουν τις διαφορετικές φιλοσοφίες των εκάστοτε κυβερνήσεων, για 
την ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων στην ελληνική κοινω-
νία. Παρόλο που είναι εμφανής η απόσταση μεταξύ νόμου και πρακτικής, 
η διαπολιτισμική εκπαίδευση στη χώρα μας πέρασε, όσο ποτέ άλλοτε, 
από τη θεωρία στην πράξη. Ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμός μετα-
ναστών και προσφύγων που καταφθάνουν στη χώρα μας, τα τελευταία 
χρόνια, λειτούργησε καταλυτικά στον τρόπο προσέγγισης της γνώσης 
και της μετάδοσης αυτής σε ένα πολυπολιτισμικό μαθητικό πληθυσμό 
(Palaiologou, 2012, σελ. 57). 

Κλείνοντας, δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο διάλογος και ο προβλημα-
τισμός σχετικά με τη διαχείριση της ετερότητας όχι μόνο στη χώρα μας 
αλλά και στην Ευρώπη παραμένει ανοικτός και γόνιμος. Στη σημερινή 
εποχή όπου μια μεγάλη μερίδα Ελλήνων αλλά και Ευρωπαίων πολιτών 
εξακολουθεί να δοκιμάζεται από αντιπαραγωγικές εθνοκεντρικές ιδέες 
και θρησκευτικές προσεγγίσεις, που επιφέρουν διαμάχες και έντονες 
αντιδράσεις, η επιστροφή στις πανανθρώπινες αξίες του πολιτισμού απο-
τελεί τη μοναδική οδό για ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Στην προσπά-
θεια αυτή η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο 
σύνθεσης της διαφορετικότητας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία (Νικο-
λάου, 2008· Καλοφορίδης, 2014, σελ. 282). 
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Περίληψη 
Η Κοινωνική Εργασία είναι ένα ανθρωποκεντρικό επάγγελμα, το οποίο 
μελετά το άτομο και τον τρόπο που αυτό ζει και συμπεριφέρεται στο 
περιβάλλον του. Για την εφαρμογή της χρησιμοποιεί τρείς κλασσικούς 
ανθρώπινους σχηματισμούς, τη δυάδα, την ομάδα και την κοινότητα. Οι 
βασικές αξίες της είναι κοινές και για τις τρεις μεθόδους της, όπως και ο 
επιδιωκόμενος σκοπός.

Η μέθοδος της Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες (ΚΕΟ), εστιάζει την 
προσοχή της στις ανάγκες του ατόμου ενώ διατηρεί το ενδιαφέρον της 
για τους περιορισμούς, τις ανάγκες και τις ικα-
νότητες της ομάδας στην οποία ανήκει το άτο-
μο, ως μέλος της. Για τον κοινωνικό λειτουργό 
σε ρόλο συντονιστή, η ομάδα αποτελεί το μέσο 
και το πλαίσιο της εργασίας του.

Οι ομάδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της προσωπικής και κοινωνικής ζωής και δημι-
ουργούνται με στόχο να εξυπηρετήσουν πολ-
λούς και διαφορετικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο 
της βιωματικής ομάδας συμμετέχουν τόσο τα 
μέλη όσο και ο συντονιστής. Πρόκειται για ένα 
είδος γνώσης που ανακαλύπτεται σταδιακά και ένα βίωμα το οποίο αυτο-
πραγματώνεται κατά τη διαδικασία.

Abstract 
Social work with groups is a primary modality of social work in bringing 
about positive change. The purpose of social work is improvement in the 
relationship between individuals and their environments. This purpose 
encompasses the achievement of positive changes in the psychosocial 
functioning of people and in the environmental conditions to reduce ob-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
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stacles and provide opportunities for more pro-
ductive social living. 

The present article is about Social Work with 
Groups and specifically the method which indi-
viduals in groups are helped by a social worker 
who guides their interaction through group ac-
tivities. They relate each other and experience 
growth opportunities in accordance with their 
needs and capacities. Group members have 
benefits from cooperative learning, that en-

hances the total output of the activity. The aim to cater the individual dif-
ferences, develop skills such as communication skills, collaborative skills, 
critical thinking skills, generic knowledge and socially acceptable atti-
tudes or to generate conforming standards of behavior and judgement, 
a “group mind”.

Κοινωνική Εργασία με Ομάδες (ΚΕΟ) 
H Κοινωνική Εργασία με Ομάδες αποτελεί ένα σύστημα παροχής βοή-
θειας σε άτομα που είναι οργανωμένα σε ομάδες όσο και τις ίδιες τις 
ομάδες. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας σειράς εξελίξεων που συνδέ-
θηκαν με τις προσπάθειες εμπνευσμένων ατόμων και οργανώσεων, σε 
περιόδους σοβαρών οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών μεταβο-
λών (Κατσορίδου, 2006). Έχει τις ρίζες τις στη δεύτερη φάση ανάπτυ-
ξης της Κοινωνικής Εργασίας, ως ένα σύστημα και διαδικασία παροχής 
βοήθειας (Καλλινικάκη, 1998). Στην πρακτική της, η ΚΕΟ και ο ρόλος που 
αναλαμβάνει ο κοινωνικός λειτουργός διαμορφώνονται και διαφοροποι-
ούνται ανάλογα με το είδος της ομάδας και τον σκοπό της ενώ καθορίζε-
ται από την ιδεολογία και τους στόχους της εκάστοτε υπηρεσίας από την 
οποία παρέχεται (Καλλινικάκη, 2011). Οι σημαντικότεροι στόχοι της, είναι 
η ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των ατόμων, η ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και 
η ενθάρρυνσή για την αντιμετώπιση καθημερινών καταστάσεων (Καλλι-
νικάκη, 1998).

Σύμφωνα με τη θεωρία του Αριστοτέλη, ο άνθρωπος είναι φύσει κοι-
νωνικό ον, δηλαδή η κοινωνική φύση του ατόμου το θέτει ενταγμένο σε 
ομάδες, όπως η οικογένεια, η παρέα των ομιλήκων, το σχολείο κ.ά. Βιβλι-
ογραφικά, ως ομάδα ορίζεται το σύνολο ατόμων, δυο ή περισσοτέρων, τα 
οποία έχουν ένα τουλάχιστον κοινό γνώρισμα και αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους σε έναν συγκεκριμένο χώρο για μια χρονική περίοδο, στη διάρκεια 
της οποίας αναπτύσσουν ένα σταθερό πρότυπο σχέσεων αλληλεπίδρα-
σης, ένα σύνολο ρόλων και επιδιώκουν ένα τουλάχιστον κοινό στόχο. 
Ομάδα επίσης μπορεί να θεωρηθεί ολόκληρη η κοινωνία, η οποία αποτε-
λείται από μικρότερες υπο-ομάδες (Wilson & Ryland, 1949).

Η ανάγκη του ανθρώπου να συμμετέχει σε ομάδες εκδηλώνεται από 
την παιδική κιόλας ηλικία και συνεχίζει σε όλη τη ζωή. Τα άτομα δημι-

Key words: 

Social Work with Groups,  
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ουργούν ομάδες κάθε φορά για διαφορετικούς λόγους, όπως ομάδες 
προσωπικής ανάπτυξης, μελέτης, ή θρησκευτικές ομάδες. Μπορεί να 
είναι φυσικές ή τεχνητές, ανοιχτές ή κλειστές, προσωπικής ανάπτυξης, 
δράσης έργου, πρωταρχικές, αντιπροσωπευτικές, μεγάλες, μικρές, ενδι-
αφερόντων, τυπικές ή άτυπες (Παπαδοπούλου, 2009). Κάθε ομάδα έχει 
ορισμένη διάρκεια ύπαρξης, συγκεκριμένα στάδια τα οποία διανύει, σκο-
πούς και στόχους, ορισμένο μέγεθος, προσέγγιση και αποτελεσματικό-
τητα (Ναυρίδης, 2005). O Foulkes (1948) μίλησε για την ομάδα ως όλον, 
σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν ζωντανό οργανισμό ο οποίος δια-
φέρει από τα άτομα που τον συνθέτουν.

Η λειτουργία της ομάδας αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή λει-
τουργία για κάθε μέλος, αφού κάθε μέλος, έχει τη δυνατότητα να ανα-
πτύξει χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του μέσα από τη συνεργα-
σία του με τα άλλα μέλη. Το αίσθημα του ανήκειν σε μια ομάδα με κοι-
νούς στόχους βοηθά το άτομο να εκφράσει συναισθήματα, να μοιραστεί 
εμπειρίες, να εμπιστευτεί, να λάβει μια υγιή ανατροφοδότηση. Αποκτούν 
ή αναπτύσσουν σταδιακά την ικανότητα να σέβονται τα υπόλοιπα μέλη, 
τη διαφορετικότητά τους, να έχουν διαφορετική άποψη την οποία εκφρά-
ζουν μέσα από μια διαδικασία υγιούς διένεξης (Mατσαγγούρας, 1995). 
Το συναίσθημα οτι ανήκει κάπου αναπτύσσεται βαθμιαία σε κάθε μέλος, 
οτι δηλαδή αποτελεί μέλος ενός συνόλου. Πρόκειται για τη συνείδηση 
μέλους και υποδηλώνει το δεσιμο της ομάδας, έναν ισχυρό σύνδεσμο 
μεταξύ τους. Η συνείδηση μέλους αποτελεί ένα συναισθηματικό βίωμα 
που αφορά τα άτομα-μέλη και τις επιδιώξεις τους (Αρχοντάκη, Φιλίππου 
2003· Παπαδοπούλου, 2009). 

Κάθε άτομο επιδιώκει να καλύψει τις ανάγκες εκείνες που σύμφω-
να με την πυραμίδα αναγκών του Maslow ονομάζονται «ανώτερες» και 
αναφέρονται στην ανάγκη για αγάπη, ασφάλεια, εκτίμηση, αποδοχή, την 
ανάπτυξη του αισθήματος του «ανήκειν» σε μια ομάδα, με ανώτερη ανά-
γκη την αυτοπραγμάτωση. Η αποδοχή του ατόμου από την ομάδα αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής του και την ψυχι-
κή του υγεία. Το στοιχείο αυτό να εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο κατά την 
περίοδο της εφηβείας (Yalom, 2006). 

Τα μέλη μέσω της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, διδάσκονται από τις 
εμπειρίες των άλλων, ενώ ταυτόχρονα διδάσκουν μέσα από τα προσωπι-
κά τους βιώματα. Αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη του αισθήματος αυτο-
βοήθειας, μια κινητήρια δύναμη που καθιστά ικανό κάθε άτομο να αναζη-
τά βελτίωση, ένα στοιχείο το οποίο συνδέεται με την αξία της επιστήμης 
της Κοινωνικής Εργασίας. Μέσω αυτής της διαδικασίας, το άτομο κάνει 
χρήση της ατομικής του ελευθερίας (Καλλινικάκη, 1998). Έτσι, νιώθουν 
ότι παράγουν έργο, εκπαιδεύονται, αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες τις 
οποίες μπορούν να εφαρμόσουν και στην καθημερινότητα τους (Παπα-
δοπούλου, 2006).

Η «διεργασία» της ομάδας αφορά τις ενέργειες που επιφέρουν την 
αλλαγή σε μια ομάδα, δηλαδή το σύνολο των πράξεων, των αντιδράσε-
ων και των συμπεριφορών που δοκιμάζει μια ομάδα για να επιτύχει τους 
στόχους της (Douglas 1997). Παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη να γίνουν 
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«μάρτυρες» του εαυτού τους, να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της συμπε-
ριφοράς τους λαμβάνοντας ανατροφοδότηση και να αναπτύξουν αυτο-
παρατήρηση. Μέσα από τις ομαδικές διεργασίες επιχειρείται η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων, διεκδί-
κησης στόχων, επιθυμιών και απόψεων (Κανδυλάκη, 2008).

Η θεωρία του Carl Rogers, γνωστή ως προσωποκεντρική ή Ροτζεριανή 
θεωρία, έχει προσφέρει πλούσιο υλικό για την έννοια της αυτοπραγμά-
τωσης. Βασική κρίνεται η έννοια της ανάπτυξης, κατά την οποία το άτο-
μο έχει την ικανότητα να αναπτύσσει έμφυτα τις λειτουργίες εκείνες οι 
οποίες θα το οδηγήσουν στην αυτονομία, την αυτοπραγμάτωση και την 
αυτορρύθμιση. Σύμφωνα με την προσωποκεντρική προσέγγιση, ιδιαίτερα 
σημαντικός θεωρείται ο τρόπος με τον οποίο το άτομο κατασκευάζει τη 
δική του αλήθεια, δηλαδή πώς γίνεται αντιληπτή η πραγματικότητα από 
το ίδιο το άτομο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνει και επεξεργά-
ζεται τις καταστάσεις γύρω του (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2003).

Αναφορικά με τις βιωματικές ομάδες, ο Rogers υποστήριξε οτι σκο-
πός είναι να δηλωθεί η ομαδικότητα και η εις βάθος συνάντηση σε προ-
σωπικό επίπεδο που σημειώνεται στο εσωτερικό των ομάδων, τις οποίες 
ονόμασε «ομάδες συνάντησης». Θεώρησε σημαντική τη διατήρηση του 
ενδιαφέροντος της ομάδας στο εδώ και τώρα, όπως και τη δημιουργία 
διευκολυντικού κλίματος. Ένα κλίμα ασφαλείας, μέσω του οποίο θα εκ-
φραστούν ελεύθερα τα συναισθήματα κάθε άτομου-μέλους προς τα υπό-
λοιπα μέλη και το συντονιστή.

Βασικός σκοπός της ομάδας είναι η ανάπτυξη και βελτίωση στοιχεί-
ων της προσωπικότητας του ατόμου, ώστε να καταφέρει να προσαρμο-
στεί και να διαχειριστεί ιδιαίτερες καταστάσεις που προκείπτουν από τις 
συνεχείς μεταβολές του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Ο σκο-
πός αυτός της ομάδας, αποτελεί και τον απώτερο σκοπό της Κοινωνι-
κής Εργασίας, η οποία κινείται τόσο στο χώρο της πρόληψης όσο και της 
αντιμετώπισης δύσλειτουργικών καταστάσεων αναζητώντας ανάπτυξη, 
κοινωνική αλλαγή και επανασχεδιαμό σε ατομικό, ομαδικό και κοινωνικό 
επίπεδο (Καλλινικάκη, 1998). Από την εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασί-
ας με Ομάδες (ΚΕΟ), φαίνεται να εκπληρώνονται βασικοί στόχοι, όπως η 
κοινωνική μάθηση και η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη με την απόκτηση δεξι-
οτήτων επικοινωνίας, μεσω της βιωματικής διαδικασίας.

Μέσω των βιωματικών ομάδων, επιδιώκεται ένα είδος παρέμβασης, το 
οποίο δανείζεται την φιλοσοφία της από τις υπαρξιστικές-ανθρωπιστικές 
θεωρίες της Κοινωνικής Εργασίας. Το θεωρητικό υπόβαθρο αυτών των 
θεωριών είναι η ενίσχυση και παρότρυνση του ατόμου ως εξυπηρετού-
μενος, να αποκτήσει αυτοεπίγνωση και να δώσει νόημα σε γεγονότα ή 
καταστάσεις που συμβαίνουν τόσο γύρω του όσο και στον ίδιο . Η ομα-
δική εργασία επηρεάστηκε θεωρητικά από την υπαρξιακή-ανθρωπιστική 
θεωρίες της Κοινωνικής Εργασίας και ιδιαίτερα από την ανθρωποκεντρι-
κή συμβουλευτική προσέγγιση. Η υπαρξιστική θεώρηση αναγνωρίζει τον 
σημαντικό ρόλο που έχει η συνύπαρξη του ατόμου με το περιβάλλον του, 
με τέτοιο τρόπο ώστε να καταρρίπτονται τυχόν άγχη και φόβοι του (Καλ-
λινικάκη, 1998, Κανδυλάκη, 2008). 
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Στα πλαίσια της ομαδοαναλυτικής προσέγγισης, η λειτουργία ομάδων, 
η έκφραση συναισθημάτων και ανάπτυξη της δεξιότητας της ενσυναί-
σθησης αποτελεί μέρος των ενεργειών της συγκεκριμένης διαδικασίας. 
H συζήτηση διευκολύνει τα μέλη των ομάδων να εκφραστούν συναισθη-
ματικά και επιπλέον να μάθουν με βιωματικό τρόπο για τη δυναμική και 
την τεχνική συντονισμού των ομάδων. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυ-
νατότητα να εξοικειωθούν στις ομαδικές διαδικασίες και να επεξεργα-
στούν διάφορα ζητήματα και προβληματισμούς της καθημερινότητας στο 
«εδώ και τώρα» με ασυνείδητο τρόπο, μέσα από τη διεργασία της ομάδας 
(Ναυρίδης, 2005). Σταδιακά, αναγνωρίζονται δυνατότητες οι οποίες θα 
ενεργοποιήσουν το άτομο να αντιμετωπίσει τυχόν δυσκολίες. Τα ιδανικά 
και οι αξίες ενός ατόμου βοηθούν στο να αποκτήσει δύναμη και να προ-
χωρήσει στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των ζητημάτων, επομένως οι 
προβληματισμοί επανεξετάζονται υπό νέα συνθήκη. Το άτομο μεταβαίνει 
από την αρνητική κατάσταση σε μια νέα που το ενθαρρύνει να αναπτύξει 
περαιτέρω τις δυνάμεις του (Κατσορίδου, 2006, Κανδυλάκη, 2008).

Το συμβόλαιο της ομάδας, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για την ομά-
δα, δημιουργεί μια νέα κατάσταση, επιθυμητή από όλα τα μέλη και το 
συντονιστή και δημιουργείται από την πρώτη συνάντηση. Αφορά τη δια-
μόρφωση και αποτύπωση στόχων, κανόνων, τη διατύπωση των κριτηρίων 
των μελών, την επιλογή των μέσων, το τρόπο λειτουργίας της ομάδας, το 
κλείσιμο και την αξιολόγησή της. Το παραπάνω προϋποθέτει ότι στα μέλη 
υπάρχει ή καλλιεργείται το κίνητρο για την αλλαγή και υπάρχει γνώση και 
συμφωνία μεταξύ συντονιστή και ομάδας, για τον επιδιωκόμενο σκοπό 
(Κατσορίδου 2006).

Ο ρόλος του συντονιστή, είναι αυτός ο οποίος κατευθύνει τα μέλη της 
ομάδας, επεξηγεί, παρατηρεί την πορεία και εξέλιξη της ομάδας. Μπορεί 
να είναι δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή 
και ο άλλος παρατηρητή. Αυτό καθορίζεται ανάλογα τα προσδοκόμενα 
αποτελέσματα, την πορεία, την εξέλιξη και τις ανάγκες της ομάδας. Ο 
συντονιστής αξιοποιεί ορισμένες τεχνικές όπως η αποδοχή και η βίωση 
αρνητικών συναισθημάτων, η υποστήριξη, ενίσχυση αυτοεκτίμησης μέσα 
απο την αναγνώριση των προσπαθειών του μέλους από τα άλλα μέλη, η 
διερεύνηση, η δοκιμή και υιοθέτηση τρόπων συμπεριφοράς, η παρακο-
λούθηση της τήρησης των κανόνων (Ναυρίδης, 2005· Καλλινικάκη, 2011).

Η ομάδα λειτουργεί με συγκεκριμένη δομή και ο συντονιστής αποτελεί 
ισότιμο μέλος της αλλά είναι και διευκολυντής-διαχειριστής των δυνα-
μικών που αναπτύσσονται. Η διεργασία που πρέπει να εξετάζεται στην 
πορεία και εξέλιξη της ομάδας είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των με-
λών αλλά και μεταξύ μελών και συντονιστών, η επικοινωνία, η ανάληψη 
ρόλων, η λήψη αποφάσεων η συνοχή, η διαμόρφωση του σκοπού της 
ομάδας και η αλλαγή. Ο συντονιστής είναι συμμετέχων, ενεργός παρατη-
ρητής, εμψυχωτής, σύμβουλος, περιοριστικός, μεσολαβητής και φορέας 
νέων αξιών, δεξιοτήτων και στάσεων (Παπαδοπούλου, 1993, Καλλινικάκη 
1998).

Σύμφωνα με τον Dunphy (1972), αναλύοντας την ομάδα ως κοινωνικό 
σύστημα, διαπιστώνουμε τον ιδιαίτερα σημαντική θέση που κατέχει το 
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άτομο στο πλαίσιο της ομάδας και ο ρόλος κατ’ επέκταση που αναλαμβά-
νει. Ο ρόλος του μέλους, αφορά τη συμπεριφορά που υιοθετείται, όταν 
συντρέχουν παρόμοιες συνθήκες. Πρόκειται για το σύνολο των ενεργει-
ών, πράξεων και στάσεων, οι οποίες αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη 
θέση του ατόμου-μέλους, ως αποτέλεσμα της διαπλοκής των σχέσεων 
μεταξύ ατόμου-ομάδας και ατόμου-εξωτερικού περιβάλλοντος (Κατσο-
ρίδου, 2006). Το μέλος μέσα από τον ρόλο, επιδιώκει να καλύψει ορι-
σμένες από τις ανάγκες του, ατομικές ή κοινωνικές ή αναζητά διέξοδο 
από ζητήματα που το απασχολούν. Κάθε άτομο αναλαμβάνει κάποιο ρόλο 
στο πλαίσιο της ομάδας και αυτό επηρεάζει τη δυναμική και την εξέλι-
ξή της. Οι ρόλοι που αναδεικνύονται στο πλαίσιο μιας ομάδας, μπορεί 
να είναι παραγωγικοί, ανασταλτικοί, ακόμη και αποδιοργανωτικοί. Υπάρ-
χουν ρόλοι ανάπτυξης, οι οποίοι συμβάλουν στην εξέλιξη της ομάδας, 
όπως ρόλοι συντονισμού που αφορούν την κατεύθυνση των απαραίτη-
των ενεργειών για την επίλυση ενός προβλήματος, ή ατομικοί ρόλοι, που 
αποβλέπουν στην ικανοποίηση προσωπικών αναγκών (Ναυρίδης, 2005· 
Κατσορίδου, 2006). 

Πιο συγκεκριμένα, ρόλοι που αναδύονται από τη διεργασία μπορεί να 
είναι ο ηγέτης, ο ειδικός στο θέμα, ο αξιολογητής, ο βοηθός, ο συνεχώς 
ερωτών, ο εμψυχωτής, ο γελωτοποιός, ο δούλος, ο αποδιοπομπαίος τρά-
γος ή εξιλαστήριο θύμα. Ρόλοι οι οποίοι προάγουν θετική κοινωνική επιρ-
ροή, όπως αυτός που δίνει/ζητά μια πληροφορία, ο γαλήνιος, αυτός που 
προωθεί την αλληλεγγύη, ο σύμβουλος, κ.ά, εν αντιθέσει με τους ρόλους 
αρνητικής επιρροής, δηλαδή αυτός που εκφράζει θυμό, αυτός που αμφι-
σβητεί, αυτός που εκδηλώνει ένταση ή αρνητισμό (Kayes, 2001).

Κατά την πορεία και εξέλιξη της ομάδας, επιδιώκεται η δημιουργία 
για έναν ενδιάμεσο χώρο, μεταξύ της θεωρίας και της πραγματικότητας 
των συμμετεχόντων, όπου μαζί με τον συντονιστή συν-κινούνται, ανακα-
λύπτουν, δημιουργούν στο εδώ και τώρα. Η διεργασία της ομάδας, είναι 
εξελισσόμενη με στάδια διαμόρφωσης, στην οποία ο συντονιστής κα-
λείται να κατανοήσει τι συμβαίνει, πώς λειτουργεί, συμβάλλοντας στην 
ομαλή ομαδική διαδικασία με επωφελή τρόπο για τα μέλη της (Wetherell, 
2004). Παράλληλα, επιδιώκει τη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφα-
λούς περιβάλλοντος για τα μέλη, αναδιατυπώνει και αποσαφηνίζει τα 
σχόλια των μελών, προσφέρει ερεθίσματα για συζήτηση, διατηρεί ουδέ-
τερη στάση, ενώ δείχνει κατανόηση στα συναισθήματα τους (Blanchet, & 
Trognon, 1997, Καλλινικάκη, 2011). Η δυναμική της ομάδας, αποτελεί ένα 
είδος διεργασίας στην οποία ο ρόλος του συντονιστή είναι καθοριστικός, 
καθώς έχει την ευθύνη για την αξιοποίησή της προς όφελος των μελών 
(Yalom, 2006). Η βιωματική ομάδα, από τη στιγμή που δημιουργείται μέ-
χρι το τέλος της, διανύει διάφορα στάδια, δεν είναι στατική. Η εξέλιξη της 
ομάδας, χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στάδια:

1.  Το αρχικό στάδιο, στο οποίο τα μέλη συναντώνται για πρώτη φορά 
και αναπτύσσονται διάφορα συναισθήματα, όπως αμηχανία, φόβος 
αλλά και προσδοκίες. Δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη οικειότητα μετα-
ξύ τους, με το χώρο αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας. 
Στο σημείο αυτό ο συντονιστής επιδιώκει να δημιουργήσει ένα κλίμα 
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ασφάλειας, σεβασμού και εμπιστοσύνης για την ομαδική εμπειρία. 
Τα κυριότερα σημεία του πρώτου σταδίου, είναι η γνωριμία μεταξύ 
των μελών, η έκφραση των αναγκών, η αποσαφήνηση των στόχων 
και ο καθορισμός κανόνων της ομάδας.

2.  Το στάδιο ανάπτυξης, όπου παρατηρείται αύξηση αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ των μελών της ομάδας. Τα μέλη αισθάνονται πιο οικεία με-
ταξύ τους, συζητούν προσωπικούς προβληματισμούς και εμπειρίες, 
εκφράζουν συναισθήματα και επιθυμίες. Εδώ ο συντονιστής συμ-
βάλλει στο να επικεντρώνεται η ομάδα το θέμα κάθε συνάντησης 
αξιοποιώντας τα ερεθίσματα από αυτό και την ανατροφοδότηση 
από την ομάδα.

3.  Το τελικό στάδιο, το οποίο αφορά το τέλος, την ολοκλήρωση, το 
κλείσιμο της ομάδας. Τα μέλη της ομάδας έρχονται αντιμέτωπα με 
συναισθήματα αποχωρισμού, κάνοντας παράλληλα αξιολόγηση της 
ομάδας αλλά και αυτοαξιολόγηση. Πρόκειται για έναν εσωτερικό 
απολογισμό σχετικά με την εμπειρία της ομάδας και την επίτευξη 
του σκοπού. Το τρίτο και τελικό στάδιο της ομάδας αποτελεί ανα-
πόσπαστο κομμάτι της πορείας κάθε ομάδας. Σε αυτό το στάδιο ο 
συντονιστής αναλαμβάνει διευκολυντικό ρόλο όσον αφορά την έκ-
φραση των συναισθημάτων των μελών, ώστε να συνειδητοποιήσουν 
και να εκτιμήσουν την πορεία τους (Ναυρίδης, 2005· Κατσορίδου, 
2006).

Μια βασική παράμετρος της σύνθεσης της ομάδας, είναι το μέγεθός 
της (Mindell, 2002). Μία πολυπληθής ομάδα είναι πολύ πιθανό να αποδει-
χθεί δυσκίνητη ως προς την εξέλιξή της. Επομένως, τρία ή περισσότερα 
μέλη μπορούν να αποτελέσουν μία ομάδα, αρκεί ο αριθμός τους να μην 
παρεμποδίζει την ανάπτυξη της μεταξύ τους στενής σχέσης ή ενός ορι-
σμένου τύπου ολοκλήρωσης (Κατσορίδου, 2006· Παπαδοπούλου, 2009). 
Η βιωματική ομάδα παρέχει στο κάθε άτομο-μέλος της τη δυνατότητα 
κατανόησης του εαυτού, βλέποντας παράλληλα μέσα από τα μάτια των 
άλλων μελών. Συνειδητοποιούν με βιωματικό τρόπο ότι και οι άλλοι βιώ-
νουν ανάλογες δυσκολίες και εκφράζουν τα ίδια συναισθήματα (Κανδυ-
λάκη, 2008· Καρατζόλας κ.ά, 2006). 

Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν το ρόλο που αναλαμ-
βάνουν στο πλαίσιο της ομάδας και να συνειδητοποιήσουν πώς τα βιώ-
ματα από την οικογένειά τους συμβάλουν στην ανάπτυξη και διαμόρφω-
ση της προσωπικότητάς τους (Blanchet & Trognon, 1997).

Η Κοινωνική Εργασία με Ομάδες βοηθά το άτομο να αναγνωρίζει τη 
μοναδικότητά του αλλά και τη συμβολή του στο όλον, δηλαδή την ομάδα. 
Σταδιακά αντιλαμβάνεται τις ομοιότητες που έχει με τον κόσμο γύρω του, 
και αναπτύσσει σχέσεις σε ένα διαφορετικό επίπεδο, βιώνει την αποδοχή 
από τους άλλους και τελικά την κάθαρση. Η ΚΕΟ στρέφει την προσοχή 
της στις ανάγκες του ατόμου, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί το ενδιαφέρον 
της για τους περιορισμούς, τις ικανότητες και τις ανάγκες της ομάδας 
στην οποία ανήκει το άτομο. Συχνά ο κοινωνικός λειτουργός αναπτύσσει 
μια άμεση επαγγελματική σχέση με άτομα του περιβάλλοντος ή και τις 
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πηγές της κοινότητας. Για τις επιδιώξεις του θα κάνει χρήση των γνώσε-
ων και από τις άλλες δυο μεθόδους Κοινωνικής Εργασίας, ΚΕΑ και ΚΕΚ, 
που αφορούν τη λειτουργικότητα του ατόμου, της ομάδας, της μεταξύ 
τους σχέσης αλλά και με το περιβάλλον. Κάθε μέθοδος εξαρτάται οργα-
νικά από την άλλη και η ταυτόχρονη αξιοποίησή τους αποτελεί ολοκλη-
ρωμένο τρόπο άσκησης της Κοινωνικής Εργασίας (Κατσορίδου, 2006).
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Περίληψη 
Στην παρούσα έρευνα διερευνάται η κατανόηση της έννοιας της γο-
νεϊκής συμμετοχής από τους εκπαιδευτικούς, οι τρόποι ενίσχυσής της, 
οι επιδιώξεις από την ανάπτυξής της, καθώς και τα εμπόδια που δρουν 
ανασταλτικά αλλά και οι τρόποι υπερνίκησής τους. Ως μέθοδος έρευνας 
επιλέχθηκε η ποιοτική, με εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη ανοι-
χτών ερωτήσεων και δείγμα 10 εκπαιδευτικών δημοτικών σχολείων στη 
Χίο σκόπιμης δειγματοληψίας. Η συνέντευξη οριοθετείται σε έξι άξονες 
με τέσσερις ερωτήσεις σε καθέναν. 

Βασικό εύρημα θεωρούμε τη θετική άποψη των εκπαιδευτικών για 
το σημαντικό ρόλο της γονεϊκής συμμετοχής. Συμφωνούν ότι η γονεϊ-
κή εμπλοκή βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας και του θετικού κλί-
ματος. Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη 
συμμετοχή αποτελούν το κοινωνικοπολιτιστικό 
υπόβαθρο της οικογένειας, η διαφοροποίηση 
στη δομή της και η εθνικότητα. Εμπόδια ανα-
σταλτικά είναι η δυσπιστία των γονέων για την 
επάρκεια των εκπαιδευτικών, το επίπεδο μόρ-
φωσής τους και η έλλειψη επικοινωνίας. Τέλος, 
η επιμόρφωση είναι τομέας που δύναται να 
αποτελέσει επικουρικό στοιχείο για την αποτε-
λεσματικότερη επικοινωνία.

Abstract 
The present study researches how teachers perceive the concept of pa-
rental involvement, the ways to reinforce it, what to expect from it, as 
well as the obstacles that act as a deterrent and the ways to overcome 
them. The method selected, is the qualitative one with the use of semi-
structured interview based on open-ended questions taken from a sam-
ple of 10 primary school teachers in Chios who were selected through 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ 
ΤΗΣ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ

Λέξεις κλειδιά: 
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deliberate sampling. The interview is set on 6 axes each consisting of four 
questions.

Our major finding is considered to be the positive view of teachers 
about the essential role of parental involvement. They agree that paren-
tal involvement is based on the principle of reciprocity and positive at-
mosphere. The key factors which may affect their participation are the 
socio-cultural background of the family, the differentiation of the family 

structure and their nationality. Some of the ob-
stacles to impede this process are the mistrust 
of parents for the adequacy of teachers, as well 
as the parents’ level of education and the pos-
sibility for lack of communication between par-
ents and teachers. Finally, relevant training is a 
precinct that can be a helpful element for more 
effective communication.

1. Εισαγωγή 
Όταν σκεφτόμαστε τα άτομα με ιδιαίτερη επιρροή στη μαθησιακή και εκ-
παιδευτική διαδικασία των μαθητών, εστιάζουμε κυρίως σε δύο ομάδες: 
τους δασκάλους και τους γονείς. Και οι δύο ομάδες προσπαθούν να προ-
ωθήσουν την ακαδημαϊκή επιτυχία μέσω αλληλεπιδράσεων με τα παιδιά, 
αλλά η διαδικασία για την επιτυχία σίγουρα διαφέρει μεταξύ των ομάδων. 
Η επικοινωνία και συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων θεωρείται δε-
δομένη παράμετρος για την πολυσύνθετη καλλιέργεια της προσωπικό-
τητας των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς παρέχουν ένα ζωτικό 
σύστημα υποστήριξης για να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτυχθούν. 
Όταν δάσκαλοι και γονείς είναι αναγκαίο να έχουν αποτελεσματική συ-
νεργασία και επικοινωνία, ώστε να επηρεάσουν θετικά τη μακροπρόθε-
σμη και πολυπαραγοντική επιτυχία κάθε μαθητή.

2. Θεωρητικό Πλαίσιο 
Η οικονομική, πολιτική και κοινωνική μεταστροφή που έχει παρατηρηθεί 
παγκόσμια έχει συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά στη σχέ-
ση σχολείου-οικογένειας και ιδιαίτερα στη συμμετοχή των γονέων στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους (Georgiou & Tourva, 2007). Οι Μπεαζίδου 
και Σπάθης (2009) σε έρευνα αναφέρουν ότι πολλοί φορείς εστιάζουν 
τις έρευνές τους στις επιδράσεις που ασκεί η επικοινωνία του σχολεί-
ου και γονέων τόσο στην κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές για 
τη σχολική τους επιτυχία όσο και στους τρόπους συμπεριφοράς τους. Η 
συμμετοχή των γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι συμβάλλει θετικά 
στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης των παιδιών (Epstein 1991) και πα-
ράλληλα αποδίδει αρκετά οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: 
γονείς, εκπαιδευτικούς, σχολείο (Hoover-Dempsey et al., 2002). Τόσο το 

Key words: 

parental involvement,  
views, teachers,  

primary education
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σχολείο, όσο και η οικογένεια είναι σημαντικοί παράγοντες για τη γνω-
στική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και αυτός είναι 
ο λόγος που η συνεργασία των δύο θεσμών αποτελεί επιτακτική ανάγκη 
(Redding, 2008). Η Μυλωνάκου-Κεκέ (2017) εστιάζει το ερευνητικό της 
ενδιαφέρον στις απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
για τη γονεϊκή συμμετοχή, καθώς και με παράγοντες που την δυσχεραί-
νουν. Η γονεϊκή εμπλοκή παρουσιάζει πολλά οφέλη, κυρίως όσον αφο-
ρά στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης των μαθητών, τη θετική στάση 
τους απέναντι στο σχολείο και την αφοσίωσή τους στη μάθηση (Shiffman, 
2013). Υπάρχουν, επίσης, ενδείξεις ότι η γονική δέσμευση επηρεάζει θε-
τικά άλλους παράγοντες που οδηγούν στην επίτευξη, όπως οι σχολικές 
φιλοδοξίες, κίνητρο για μάθηση και χρήση στρατηγικής μάθησης (Hoover 
et al.,2005). Αυτή η διαδικασία είναι αμφίδρομη: οι γονείς μπορούν να 
βοηθήσουν την εκμάθηση του παιδιού και παρέχουν στο σχολείο χρήσι-
μες πληροφορίες σχετικά με το πώς αυτό μαθαίνει και οι δάσκαλοι μπο-
ρούν να βοηθήσουν τους γονείς να κατανοήσουν τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την απόδοση του παιδιού τους ενημερώνοντάς τους για την 
πρόοδο του (Σταμάτης, 2005).

Οι Ματσαγγούρας και Πούλου (2009) έθεσαν ως πεδία της έρευνάς 
τους την ευθύνη εκπαιδευτικών και γονέων και τους τρόπους συνεργα-
σίας που αναπτύσσονται ανάμεσά τους. Ο Μπρούζος (2008) θέτει ως 
ερωτήματα της έρευνάς του τις δυσκολίες που υπάρχουν στη διεξαγωγή 
συναντήσεων με τους γονείς, την αναγκαιότητα της γονεϊκής εμπλοκής. 

Σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα, από τα αποτελέσματα ερευ-
νών προκύπτει η ανάγκη να διερευνηθεί η άποψη των εκπαιδευτικών για 
τη συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία και τους λόγους 
σπουδαιότητάς της. Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται αν όλα τα προανα-
φερθέντα προβλήματα και επιδιώξεις για τις σχέσεις και τη συνεργασία 
σχολείου-οικογένειας, θα μπορούσαν να ενισχυθούν μέσω μίας διαφο-
ρετικής προσέγγισης που θα προκύψει από τις θέσεις των εκπαιδευτικών.

2.1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί 
Ο όρος «γονεϊκή εμπλοκή» αφορά τη διαδικασία που καθιστά τους γονείς 
απλούς γνώστες των δρωμένων του σχολείου και μόνο στα όρια που θα 
καθορίσουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, δηλαδή σε ένα ρόλο απλού 
παρατηρητή. (Symeou, 2001). Ο ίδιος ερευνητής εκλαμβάνει τη «γονεϊκή 
συμμετοχή» ως ένα διευρυμένο σύστημα σχέσεων και πρακτικών μεταξύ 
γονέων κι εκπαιδευτικών, που χαρακτηρίζεται από ισοτιμία και ισονομία 
στον διαμοιρασμό υποχρεώσεων κι ευθυνών μεταξύ τους και τη δικαιο-
δοσία στις σχολικές υποθέσεις για την ολόπλευρη εξέλιξη της προσωπι-
κότητας των μαθητών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ρόλοι είναι διακρι-
τοί και εμφανίζουν ισονομία. Όταν εξασφαλίζεται η συμμετοχή γονέων 
ως μία συλλογική ενέργεια, θεωρείται ότι έχει φτάσει στο επίπεδο της 
«συνεργασίας». Σύμφωνα με το Διαμαντόπουλο (2002), η συνεργασία 
σχολείου και της οικογένειας έχει αφετηρία την κοινή προσπάθεια των 
δυο συνιστωσών να επικουρούν στην επιτυχή επίδοση του παιδιού κατά 
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την καθημερινή μαθησιακή διαδικασία που διεξάγεται στο σχολείο και 
επεκτείνεται σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις. 

Οι διαφορές στους ορισμούς είναι ελάχιστες και για το λόγο αυτό θα 
αποδίδονται στα πλαίσια αυτής της έρευνας με θετική σημασία, εφόσον η 
συνεργασία σχολείου-οικογένειας είναι σχέση αμφίδρομη με κοινό γνώ-
μονα την πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

2.2. Αναγκαιότητα Γονεϊκής Συμμετοχής 
Οι Greenwood & Hickman (1991) ερευνώντας  τις σχέσεις σχολείου-οι-
κογένειας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αναφορικά με την αξιοποίη-
ση της δυναμικής των γονιών δημιουργείται θετική επίδραση σε όλες τις 
παραμέτρους που εμπλέκονται στη σχολική διαδικασία, μαθητές, γονείς, 
εκπαιδευτικούς. Η διασφάλιση της αλληλοκατανόησης των συνεργαζό-
μενων πλευρών πραγματοποιείται με την άμβλυνση των αμοιβαίων προ-
καταλήψεων και παρερμηνειών (Γεωργίου, 2000· Μπρούζος, 1998) Πο-
λυάριθμες ερευνητικές μελέτες σχετικά με τη σημασία της επικοινωνίας 
σχολείου-οικογένειας υποδεικνύουν ότι η ενεργή συμμετοχή των γονέων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι επωφελής για όλα τα μέρη που ενδια-
φέρονται για τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών (Hoover-Dempsey 
et al., 2002). Το παιδί απολαμβάνει σπουδαίας σημασίας οφέλη, μιας και 
η συνεργασία και  η ύπαρξη καλών σχέσεων ανάμεσα σε γονείς και εκ-
παιδευτικών επικουρούν να δει θετικά το σχολείο, τους δασκάλους και τη 
μάθηση και να βελτιώσει την αυτοεικόνα του, τη συμπεριφορά και τα κί-
νητρά του για μάθηση (Epstein, 1995. Greenwood & Hickman, 1991). Σημα-
ντικά πλεονεκτήματα από αυτή τη συνεργασία αποκομίζουν και οι εκπαι-
δευτικοί, βελτιώνοντας την επαγγελματική τους αυτοπεποίθηση (Epstein 
1991) αλλά και οι γονείς, οι οποίοι αποκτούν θετική στάση προς το σχο-
λείο και εκτιμούν το έργο των εκπαιδευτικών (Symeou, 2002). Επιπλέον, 
όταν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων εφαρμόζουν δημιουργικές 
τεχνικές επικοινωνίας, οι γονείς αισθάνονται ευπρόσδεκτοι στο σχολείο 
και εμφανίζονται πρόθυμοι τόσο για συμμετοχή και συνεργασία όσο και 
για αποδοχή των καινοτομιών του (Athanasoula-Reppa et al., 2010).

3. Η Έρευνα 

3.1. Στόχος - Ερευνητικά Ερωτήματα 
Η έρευνα επικεντρώνεται στην αναζήτηση των παραμέτρων που επηρε-
άζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σημαντικότητα της γονεϊκής 
συμμετοχής και συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση των εμποδίων στη 
σχέση αμφοτέρων και την ανάγκη ανίχνευσης τρόπων αντιμετώπισης 
μέσω της εμπειρίας τους.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που ακολουθούν στοιχειοθετούν την έρευνα:
1.   Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την γονεϊκή 

συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία;
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2.  Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη σημαντικότητα 
της γονεϊκής εμπλοκής;

3.  Ποιους παράγοντες θεωρούν εμπόδια στη συνεργασία τους με τους 
γονείς;

4.  Ποιες παραμέτρους πιστεύουν ότι αποτελούν ενισχυτές για την επί-
λυση των προβλημάτων συνεργασίας; 

3.2. Μεθοδολογία 
Η έρευνα επιλέχτηκε να πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή της ποιο-
τικής μελέτης, αφού επιχειρείται η βιωματική προσέγγιση του θέματος 
μέσω της περιγραφής και κατανόησης των απόψεων των συμμετεχόντων. 
Στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ολιστικής κι αυθεντικής ανάλυσης μέσω 
της λεπτομερούς μελέτης όλων των πτυχών του θέματος. Επιπρόσθετα, η 
ποιοτική μέθοδος είναι πιο ευέλικτη, αφού επισφραγίζει μεγαλύτερο αυ-
θορμητισμό στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων στη μελέτη. 

Ένα ουσιώδες και καθοριστικό βήμα της ποιοτικής έρευνας είναι ο 
εντοπισμός και η επιλογή του δείγματος, καθώς πρέπει να είναι τυπικό 
για την εκ βάθους κατανόηση των απόψεων και στάσεών του. Το δείγμα 
καλύπτει συγκεκριμένα κριτήρια και έχει τη διάθεση κι επιθυμία συμμετο-
χής στην έρευνα. Προτιμήθηκε η τεχνική της σκόπιμης δειγματοληψίας, 
προκειμένου το δείγμα να είναι συναφές με τα ερευνητικά ερωτήματα. 
Επιλέχθηκαν δέκα δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικής αγω-
γής, έξι μόνιμοι με 25-30 χρόνια υπηρεσίας, και τέσσερις αναπληρωτές 
με 10-12 χρόνια, ισάριθμοι άντρες και γυναίκες, οι οποίοι υπηρετούν σε 
δημοτικά σχολεία της Χίου αστικής και ημιαστικής περιοχής. 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας επιλέχθηκε η συνέντευξη ημι-
δομημένης μορφής, προκειμένου να υπάρχει ελαστικότητα ως προς την 
μορφή των ερωτήσεων σε σχέση με τον ερωτώμενο ή τη σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν οι ερωτήσεις (Bryman, 2016). Η εφαρμογή της σχε-
τίζεται με την «εκ βαθέων» παρουσίαση των πεποιθήσεων των εκπαι-
δευτικών. Με ανοιχτές ερωτήσεις, μπορούν ελεύθερα να αναπτύξουν 
τη γνώμη τους με λεπτομέρεια, περισσότερη άνεση και οικειότητα, με 
την ερευνήτρια να οδηγείται στην εκμαίευση ειλικρινών απαντήσεων και 
αναζήτηση διευκρινίσεων για την εγκυρότερη ανάλυση των απόψεων. Η 
συνέντευξη περιέχει ερωτήσεις δομημένες σε τέσσερις κατηγορίες. Η 
πρώτη αφορά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη γονεϊκή συμμετο-
χή και προσεγγίζεται με τέσσερις ερωτήσεις. Η δεύτερη αναφέρεται στις 
απόψεις τους για τη σημαντικότητα της γονεϊκής συμμετοχής και πλαισι-
ώνεται από τρεις ερωτήσεις. Η τρίτη αναπτύσσει τους συντελεστές που 
εμποδίζουν τη γονεϊκή συμμετοχή και αναλύεται με επτά ερωτήσεις. Η 
τέταρτη κατηγορία αφορά τις πεποιθήσεις εκπαιδευτικών για τους διαύ-
λους επίλυσης των προβλημάτων-εμποδίων στην γονεϊκή συνεργασία με 
την υποβολή πέντε ερωτήσεων. 

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της έρευνας αναφέρεται τόσο στα δε-
δομένα που συλλέχτηκαν κατά τη διεξαγωγή της, όσο και στη μέθοδο 
σχεδιασμού της.
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Αρχικά η ορθότητα των θεωρητικών εννοιών και προσδιορισμών 
ελέγχθηκε και εξήχθη μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης των ερευ-
νών. Η εσωτερική συνοχή της έρευνας διασφαλίζεται με εφαρμογή των 
ορθών κανόνων εκπόνησης της έρευνας και της διατύπωσης ερευνητι-
κών ερωτημάτων. Η συνέντευξη πειθαρχεί στην επιστημονική δεοντο-
λογία. Πριν τη διεξαγωγή της, κάθε εκπαιδευτικός ενημερώνεται μέσω 
έντυπης επιστολής και υπογράφει τη φόρμα αμοιβαίας συμφωνίας, όπου 
παρουσιάζεται το θέμα της έρευνας και ο σκοπός. Παράλληλα εγγυάται 
την ανωνυμία και το δικαίωμα απάντησης όσων ερωτήσεων επιθυμούν ή 
ακόμα και αποχώρησης από τη διαδικασία. Ο τρόπος υποβολής των ερω-
τήσεων άπτεται ευγένειας και σεβασμού. Τέλος, για την αξιοπιστία των 
ευρημάτων της έρευνας επιλέγεται η «τριγωνοποίηση» των δεδομένων. 
Οι απαντήσεις ενός εκπαιδευτικού επιβεβαιώνονται με αυτές άλλου συμ-
μετέχοντα. Κάθε εύρημα της έρευνας προκύπτει από τουλάχιστον δύο 
πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο τα ευρήματα εξασφαλίζουν κα-
ταλληλότητα και επάρκεια και η έρευνα κρίνεται αξιόπιστη.

3.3. Αποτελέσματα Ανάλυσης Δεδομένων 

3.3.1. Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συνεργασία με γονείς 

Η επικοινωνία και η συνεργασία με το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι αποτελούν 
συνολική αντίληψη των ερωτηθέντων για τον όρο «γονεϊκή συμμετοχή». 
Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε μεγαλύτερο ποσοστό οι άντρες εμφανίζονται 
να επιθυμούν την συμμετοχή γονέων, αλλά σε βαθμό που δεν δημιουρ-
γεί πιέσεις και προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ε1:«Καλώ τους 
γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις ομαδικά κατά την επίδοση των 
ελέγχων προόδου κάθε τριμήνου.» Ε3: «Έχω ορίσει την πρώτη Δευτέρα 
κάθε μήνα για ενημέρωση…» Ε8: «…δεν επιδιώκω να μιλώ μαζί τους τηλε-
φωνικά, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις…»

Σε αντίθεση οι αναπληρωτές, γυναίκες κι άντρες, εμφανίζονται υπέρ-
μετρα ικανοποιημένοι σε περιπτώσεις γονέων που έχουν άποψη για τον 
τρόπο διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων ή τον τρόπο οργάνωσης 
μιας δραστηριότητας. 

Ε7:«…μου εξέφρασε την άποψή του ότι θα ήταν καλό να μην αναθέτω 
πολλές εργασίες μέσα στην εβδομάδα…» Ε6:«…μου είπε ότι θα μπορούσα 
να κάνω ένα πρόγραμμα περιπατητικής σε μονοπάτι κοντά στην πόλη…». 
Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ημιαστική περιοχή ανέφεραν ότι οι 
γονείς συμμετέχουν μόνο στις εορταστικές εκδηλώσεις των παιδιών και 
πολλοί λίγοι παρουσιάζονται στις συγκεντρώσεις. Ε2:«…δεν έρχονται στις 
ομαδικές συγκεντρώσεις, εκτός από τους γονείς που τα παιδιά τους δεν 
έχουν κανένα πρόβλημα…». Ε7: «…τους περισσότερους τους συναντώ 
στις γιορτές και τότε μπορεί να ρωτήσουν για την επίδοση των παιδιών 
τους..» Αναφερόμενοι στον λόγο και τον τρόπο επικοινωνίας οι εκπαιδευ-
τικοί συμφωνούν ότι οι γονείς εμφανίζονται στο σχολείο σε περίπτωση 
που παρουσιαστεί πρόβλημα, ενώ σπάνια τηλεφωνούν. Ε.5:«…σπανίως 
επισκέπτεται το σχολείο χωρίς να δημιουργεί προβλήματα…». Σχετικά με 
τη συνεργασία τους παρουσιάζεται από όλους θετική. Παρόλα αυτά δεν 
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έχουν αποφευχθεί προβλήματα που συνδέονται με την ελλιπή επικοινω-
νία και συνεργασία αλλά και την απαξίωση του δημόσιου σχολείου. Ε1:«…
μου τηλεφώνησε, όταν έμαθε από το παιδί του ότι μάλωσε με έναν συμ-
μαθητή του..», Ε9:« … δεν πίστευε καθόλου στην αξία της γονεϊκής συμμε-
τοχής και είχε απαξιώσει τελείως το δημόσιο σχολείο.»

3.3.2.  Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη σημαντικότητα της συμ-
μετοχής γονέων 

Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τη χρησιμότητά της σημα-
ντική, ώστε να έχει θετικές επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή και κοινωνική 
ανάπτυξη του παιδιού. Επίσης τονίζεται ο παράγοντας της ενίσχυσης του 
γονέα προς το παιδί. Ε2:«…έτσι τα παιδιά νιώθουν ότι έχουν συνεχώς 
στο πλευρό τους έναν σύμμαχο ο οποίος τους βοηθά και τους στηρίζει». 
Όσον αφορά τη σχέση της με τη σχολική επίδοση οι εκπαιδευτικοί ομό-
φωνα συμφώνησαν στην άμεση εξάρτησή τους. Τέλος, για την επίδραση 
της γονεϊκής συμμετοχής στον τρόπο διδασκαλίας, θεωρούν ότι η πα-
ροχή πληροφοριών στον δάσκαλο τον διευκολύνει στον εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό της διδασκαλίας με θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του 
παιδιού, γνωστικά και κοινωνικά. Επιπλέον, ένας εκπαιδευτικός αναφέρει 
την τόνωση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης του με την απορρέ-
ουσα ηθική ικανοποίηση από την εμπιστοσύνη του γονέα. Ε8: «Όταν ο 
δάσκαλος έχει την αμέριστη στήριξη του γονέα, γίνεται πιο αποδοτικός, 
λειτουργεί με περισσότερη αυτοπεποίθηση κι αυτοσεβασμό για το έργο 
του και απολαμβάνει ηθική ικανοποίηση…».

3.3.3. Εμπόδια ως προς την ανάπτυξη γονεϊκής συμμετοχής 

Το κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο και το επίπεδο μόρφωσης των γο-
νέων διαμορφώνει τον τρόπο και τον βαθμό της συμμετοχής τους στο 
σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί ισχυρίζονται ότι γονείς γηγενείς με μέτριο 
επίπεδο μόρφωσης και διαβίωσης νοιάζονται για την εκπαίδευση των 
παιδιών τους. Όμως γονείς αλλοδαποί, αλλόθρησκοι και χαμηλού βιο-
τικού επιπέδου, αλλά και μονογονεϊκές οικογένειες δε συμμετέχουν σε 
ικανοποιητικό βαθμό. Ε7:«…είναι μονογονεϊκή με προβλήματα διαβίωσης 
κι επικοινωνίας με όλη την τοπική κοινότητα». Ε3:«…κατάγονται από τη 
Συρία, δε γνωρίζουν την ελληνική, μόνο λίγα αγγλικά… σπάνια έρχονται 
να συζητήσουμε…». Επιπλέον γονείς με υψηλό βιοτικό και μορφωτικό επί-
πεδο απαξιώνουν το έργο του εκπαιδευτικού και την επιστημονική του 
κατάρτιση. Ε1:«…είτε στην περίπτωση υψηλού μορφωτικού επιπέδου, μπο-
ρεί να υπάρξει απαξίωση του εκπαιδευτικού». Εμπόδιο παρουσιάζεται η 
υποκειμενικότητα των γονέων σε περιπτώσεις που καλούνται να αντιμε-
τωπίσουν προβλήματα συμπεριφοράς ή επίδοσης των παιδιών τους. Η 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναφέρουν ότι οι γονείς, όταν καλούνται 
να συζητήσουν τέτοια θέματα, είναι αρχικά με θέση άμυνας. Μερικοί γο-
νείς δέχονται την κριτική των εκπαιδευτικών ως προς τις ελλείψεις των 
παιδιών, άλλοι πάλι εμφανίζονται καχύποπτοι και σκεπτικοί. Ε2:«…πάντα 
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στο σπίτι διαβάζει και δεν έχει δυσκολίες…». Ε9:« στο σπίτι δεν έχει κά-
ποιο πρόβλημα στο διάβασμα και στη γειτονιά παίζει με όλα τα παιδιά…». 
Τέλος, η έλλειψη χρόνου για την ελλιπή συμμετοχή γονέων αναφέρεται 
από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αστική περιοχή, ενώ οι εκ-
παιδευτικοί ημιαστικής περιοχής επισημαίνουν ότι συναντιούνται με τους 
γονείς σχεδόν καθημερινά κατά την αποχώρηση των παιδιών, οπότε σε 
περίπτωση που προκύπτει πρόβλημα έχουν τη δυνατότητα να συζητή-
σουν. Ε7:«…οι γονείς συνήθως οι μητέρες έρχονται σε καθημερινή βάση 
κατά την αποχώρηση των μαθητών κι έτσι μπορώ να τις ενημερώνω σε 
πιθανό πρόβλημα…». Ε1:«…είναι εργαζόμενοι και υπάρχει έλλειψη χρό-
νου, όχι όμως διάθεσης για συνεργασία..» 

3.3.4.  Ενισχυτές επίλυσης των προβλημάτων-εμποδίων της γο-
νεϊκής εμπλοκής 

Η στάση του διευθυντή θεωρούν ότι είναι καταλυτική για την υποστήριξη 
της γονεϊκής συμμετοχής. Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν τη θετική αντιμετώ-
πιση, την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και τη στήριξη που παρέχει τόσο 
στους εκπαιδευτικούς όσο και στους γονείς κατά τη συνεργασία τους. 
Ε2.:«…ο διευθυντής είναι πάντα πρόθυμος να επιλύσει τυχόν προβλήματα 
κατά τη συνεργασία με τους γονείς…», Ε9:«…η διευθύντρια έχει τη θέλη-
ση και τη διάθεση να εξηγήσει στον γονέα την εκπαιδευτική πολιτική της 
σχολικής μας μονάδας…» Η πλειοψηφία των ερωτώμενων υποστήριξε ότι 
η αρωγή που παρέχει ο συντονιστής εκπαίδευσης είναι λιγότερο επικου-
ρική στην υπερπήδηση των εμποδίων, σε αντίθεση με αυτή του ψυχολό-
γου ή του κοινωνικού λειτουργού που επισκέπτεται το σχολείο την οποία 
θεωρούν πολύ αποτελεσματική και χρήσιμη για την επίτευξη της σωστής 
λειτουργίας του σχολείου και την ενεργή συμμετοχή των γονιών. Ε1:« … δε 
ζητώ ποτέ τη συμβολή του σχολικού συμβούλου, εφόσον μπορώ να λύσω 
το πρόβλημα η ίδια σε συνεργασία με τον γονέα και τον διευθυντή…». 
Ε5:«…δε συνηθίζω να απευθύνομαι στον σχολικό σύμβουλο, γιατί θεωρώ 
ότι δεν είναι γνώστης των ιδιαιτεροτήτων των παιδιών ή των γονέων του 
σχολείου μου…». Ε9:«…έρχεται κάθε μήνα μια ομάδα από ψυχολόγο και 
κοινωνικό λειτουργό στο σχολείο και τους συμβουλεύομαι, γιατί γνωρί-
ζουν το πρόβλημα που δημιουργεί ο γονέας…». Ε4:«Ναι, υπάρχει βοήθεια 
από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό».

Σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών θεωρεί ότι κάποιο είδος επιμόρ-
φωσης σχετικά με τη γονεϊκή συμμετοχή μέσω διάφορων τρόπων θα 
ήταν ένας τρόπος που θα βοηθούσε τη γονεϊκή συμμετοχή. Οι μόνιμοι εκ-
παιδευτικοί παρουσιάζονται με αυτοπεποίθηση για την επιδεξιότητά τους 
στην αντιμετώπιση των δυσκολιών και δεν αποκλείουν μια μορφή επιμόρ-
φωσης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ότι οι γνώσεις τους χρειάζονται πάντα ανατροφοδότηση και 
δέχονται να επιμορφωθούν. Τα δεδομένα για τους λόγους που θα επηρέ-
αζαν τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε σεμινάριο αναδεικνύουν 
διαφορετικές απόψεις. Η αναζήτηση νέων τρόπων ενδυνάμωσης γονέ-
ων για την αρωγή τους στην εκπαίδευση των παιδιών, η ένταξη μετανα-
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στευόντων μαθητών ή μαθητών μειονοτήτων, η εξέλιξη στην καριέρα, η 
πρόκληση και η δια βίου μάθηση είναι οι παράγοντες που αναφέρθηκαν. 
Ε7:«Η αναζήτηση νέων τρόπων παρέμβασης, ώστε να είναι αποτελεσμα-
τικότεροι στην εκπαίδευση των παιδιών». Η πλειονότητα των δασκάλων 
συμπορεύονται στην αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης ως προς την 
παροχή γνώσεων. Θεωρούν ότι η επιμόρφωση είναι χρήσιμη, εφόσον πα-
ρέχει καινοτόμες γνώσεις και μεθόδους. Η δημιουργία θετικού κλίματος 
στο σχολείο βρίσκει όλους τους εκπαιδευτικούς σύμφωνους ως προς την 
αρμονική συνεργασία τους αλλά και την ψυχική ισορροπία των παιδιών. 
Ε4:«Όταν το παιδί συνειδητοποιεί ότι η συζήτηση με τον γονιό του έγινε 
με ηρεμία και ομαλότητα, έρχεται στην τάξη με όρεξη και είναι πιο συνερ-
γάσιμο με μένα αλλά και τους συμμαθητές του…». Ε6:«Ο γονιός δέχεται 
όποια πληροφορία του δίνω, χωρίς να έχει ενδοιασμούς, αφού πρώτα 
έχω εξασφαλίσει ένα ήπιο κλίμα κι έχω εξηγήσει τους λόγους που τον 
έχω καλέσει…».

4. Συμπεράσματα - Συζήτηση 
Η έρευνα καταδεικνύει την αναγκαιότητα της γονεϊκής συμμετοχής στην 
εκπαιδευτική κοινότητα σύμφωνα με προϋποθέσεις, μέσω των απαντήσε-
ων που δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς. Τα ευρήματα συμφωνούν με 
την έρευνα του Συμεού (2001), όπου οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι μέσω 
της εμπλοκής γονέων είναι πιθανό να υπάρξει και βελτίωση στις επιδό-
σεις του παιδιού. Επικρατεί όμως καχυποψία και δυσπιστία μεταξύ γονέ-
ων και εκπαιδευτικών και η μεταξύ τους επικοινωνία είναι επιφανειακή. 
Οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν την επικοινωνία, αλλά σε βαθμό ανταλλαγής 
πληροφοριών κι όχι στις λήψεις αποφάσεων (Μπρούζος, 1998). Η περιοχή 
που βρίσκεται σχολική μονάδα παίζει σημαντικό ρόλο στην συνεργασία. 
Στις ημιαστικές περιοχές υπάρχει πιο στενή και πιο συχνή επικοινωνία, οι 
σχέσεις γίνονται πιο οικείες και πιο ανθρώπινες (Συμεού, 2001).

Σημαντικό στοιχείο από τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων αποτελούν 
οι κοινωνικές προκλήσεις, οι οποίες επηρεάζουν την εκπαιδευτική ζωή. 
Οικογένειες χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερες δυσκολίες στην επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, σε 
αντίθεση με τις αστικές οικογένειες και βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία 
με τους Συμεού (2008), Μπεαζίδου και Σπάθη (2019). Η διαφορετικότητα 
στο μοντέλο της οικογένειας παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε θέμα-
τα συνεργασίας σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς. Οι διαφοροποιήσεις 
στην κοινωνική δομή της οικογένειας έχει επιπτώσεις και στις σχέσεις 
επικοινωνίας, όπως υποστηρίζουν οι Ματσαγγούρας και Πούλου (2009). 
Από τα αποτελέσματα αναδεικνύεται ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες 
αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα από τις παραδοσιακές, εφό-
σον εστιάζονται σε προβλήματα επικοινωνίας γενικότερα και όχι μόνο 
με δασκάλους, συμφωνώντας και πάλι με την έρευνα Μυλωνάκου-Κε-
κέ (2017). Επιπρόσθετα οι σχέσεις εκπαιδευτικών-οικογενειών επηρεά-
ζονται από την εθνικότητα των μαθητών τους. Οι δυσχερείς σχέσεις με 
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τους μετανάστες γονείς ισχυροποιούν την έλλειψη ποιοτικής και πρα-
κτικής συνεργασίας μαζί τους όπως προκύπτει και από την έρευνα των 
Ματσαγγούρα και Πούλου (2009). Συνεπώς, οι πολιτισμικές διαφορές 
καθιστούν τη συνεργασία απαιτητικό και σύνθετο έργο και μπορούν να 
εμποδίσουν την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Η αμφισβήτηση 
από την πλευρά των γονιών για το ρόλο των εκπαιδευτικών αναδύθηκε 
από την έρευνα. Οι γονείς αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την επαγγελμα-
τική εμπειρογνωμοσύνη των δασκάλων με αποτέλεσμα τη δυσκολία στις 
μεταξύ τους επικοινωνιακές σχέσεις. Ακόμα, οι απαντήσεις στη μελέτη 
των Ματσαγγούρα και Πούλου είναι πλήρως συνυφασμένα με το αποτέ-
λεσμα ότι οι γονείς επιθυμούν την εμπλοκή τους στις εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες, σε μικρότερο βαθμό από όσο το επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί. 
Τα παιδιά αντιλαμβάνονται το θετικό κλίμα που δημιουργείται ανάμεσα 
στους γονείς και στους παιδαγωγούς και νοιώθουν ασφάλεια και άνεση 
να εκφράσουν ευκολότερα τα συναισθήματα τους. (Epstein et al.,2002). 

Όσοι έχουν παρακολουθήσει ήδη σχετικά σεμινάρια παρουσιάζονται 
περισσότερο αποτελεσματικοί στον έλεγχο και την αντιμετώπιση κρίσε-
ων και στην εφαρμογή τεχνικών επικοινωνίας και υποστήριξης με το οι-
κογενειακό περιβάλλον, όπως αναφέρει και η Μυλωνάκου-Κεκέ (2017). 
Συμφωνία με την ίδια έρευνα υπάρχει και στη μεγάλη επιθυμία από τους 
παλαιότερους εκπαιδευτικούς για συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια 
για τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Τέλος, εκφράζεται από πολ-
λούς δασκάλους η ανάγκη ενδοσχολικής επιμόρφωσης για επικαιροποίη-
ση και αναπλαισίωση των γνώσεών τους με τη διεξαγωγή επιμορφωτικών 
σεμιναρίων μέσα στις σχολικές κοινότητες (Ματσαγγούρας και Πούλου 
(2009), προκειμένου να έχουν ουσιαστική κι εποικοδομητική συνεργασία 
με τους γονείς. 

Η συγκεκριμένη μελέτη εμφανίζει κάποιους περιορισμούς, καθώς δεν 
μπορεί να έχει καθολική ισχύ αφού αφορά ένα μικρό αριθμό δείγματος 
σε μια γεωγραφική περιοχή. Μολαταύτα, διαπιστώνεται η ισχύς αποτελε-
σμάτων άλλων ερευνών κι επισφραγίζει το γεγονός ότι η γονεϊκή συμμε-
τοχή έχει μεγάλη κι εξελισσόμενη διαδρομή παγκοσμίως, ώστε να λει-
τουργήσει στο πλαίσιο της πολυσήμαντης σημαντικότητάς της.
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Περίληψη 
Οι νεότερες λογοτεχνικές θεωρίες αναδεικνύουν τον αδιάλειπτο διάλογο 
μεταξύ ομόχρονων και μη κειμένων ως θεμελιώδη διαδικασία για την πα-
ραγωγή νέων έργων, μέσω της ενεργητικής συμμετοχής αναγνωστών και 
συγγραφέων, οι οποίοι διαμορφώνουν τον εκάστοτε ορίζοντα προσδο-
κιών. Ιδιαίτερα η αρχαία ελληνική μυθολογική παράδοση παρέχει πλού-
σιο υλικό που μετεξελίσσεται με ποικίλους τρόπους στη σύγχρονη ευρω-
παϊκή δραματουργία. Η παρούσα εργασία προτίθεται να εμβαθύνει στη 
διαπίστωση αυτή, καθώς επιχειρεί να προσεγγίσει το θεατρικό του Ζαν 
Πωλ Σαρτρ οι Μύγες, με βάση βασικές έννοιες του ιδρυτή της Θεωρίας 
της Πρόσληψης H.R. Jauss (Krauss, 2004). Ειδικότερα, επικεντρώνεται 
στα σημεία τομής του έργου με τον αρχαίο μύθο των Ατρειδών, όπως 
αυτός αποκρυσταλλώθηκε στους τρεις μεγάλους τραγικούς, αλλά και τις 
σημαντικότερες αποκλίσεις του έργου από τις αρχαίες τραγικές εκδοχές 
του ίδιου μύθου. Ταυτόχρονα, επισημαίνονται οι 
τρόποι με τους οποίους η οπτική που υιοθετεί 
ο Σαρτρ –και κατ’ επέκταση ο «υπονοούμενος 
αναγνώστης» του– απέναντι στον αρχαίο μύθο 
καθορίζεται από τον διάλογο του έργου με τη 
φιλοσοφία του Υπαρξισμού, αλλά και με τις 
ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες συντέθη-
καν και ανέβηκαν στην σκηνή για πρώτη φορά  
Οι Μύγες.

Abstract 
The latest literary theories highlight the continuous dialogue between 
contemporary and non-contemporary texts as a fundamental process for 
the production of new works, through the active participation of readers 
and writers, who shape the horizon of expectations. More specifically, the 
ancient Greek mythological tradition provides rich material that evolves 
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in various ways in modern European drama. The present work intends 
to delve deeper into this finding, as it attempts to approach Jean-Paul 
Sartre’s play The Flies, based on basic concepts of the founder of the 
Theory of Reception H.R. Jauss (Krauss, 2004). In particular, it focuses 
on the intersections of the work with the ancient myth of the Atreides, 
as it was crystallized in the three great tragic poets, but also the most 
important deviations of the work from the ancient tragic versions of the 

same myth. At the same time, the ways in which 
Sartre’s view - and consequently his “implied 
reader” - towards the ancient myth - is deter-
mined not only by the dialogue of the work with 
the philosophy of Existentialism but also by the 
historical conditions in which The Flies were 
composed and performed for the first time.

Με τις Μύγες, ο Σαρτρ καταθέτει το 1943 μια αντιπροσωπευτική για 
τον ίδιο υπαρξιακή ερμηνεία του αρχαίου Μύθου, αφενός διατηρώντας 
την κλασικότροπη δραματική δόμηση του αρχέτυπου μύθου και το θεμε-
λιακό του σχήμα, με επίκεντρο σύμφωνα το έγκλημα της μητροκτονίας 
και αφετέρου επιχειρώντας μια σύμφυρση θεματικών «δανείων» από όλα 
τα ομόθεμα ή άλλα τραγικά πρότυπα, καθώς η «ιστορία» υπερβαίνει το 
ατομικό επίπεδο για να συμβολίσει κοσμικές πλευρές της ανθρώπινης 
μοίρας (Χατζηδημητρίου, 2011, σελ. 16). Σ’ αυτό το πλαίσιο, το πρόσχημα 
για άσκηση κριτικής στην πολιτική εξουσία παρέχουν η επιβολή του κα-
θεστώτος Vichy αλλά και το ζωηρό ενδιαφέρον των Γάλλων λογοτεχνών 
για τα θέματα της ελληνικής λογοτεχνίας (Χατζηδημητρίου, 2011, σελ. 16). 

Πιο συγκεκριμένα, οι σαφείς νύξεις στην παραπάνω πολιτική κατά-
σταση και τον ναζισμό καθιστούν το δράμα εξαιρετικά επίκαιρο, παρά το 
υπαρξιστικό του «βάρος», καθώς απευθυνόταν σε ένα κοινό, το οποίο 
ενδιαφερόταν περισσότερο για τις πολιτικές νύξεις και τον αντικομ-
φορμισμό που εξέφραζε, παρά για τα φιλοσοφικά ζητήματα που έθετε 
(Παπαδημητρίου, 2007, σελ. 22). Σύμφωνα με την McCall (1967, σελ. 16), 
στις Μύγες κυριαρχεί η αλληγορική διάσταση, κατά την οποία ο Αίγισθος 
αντιπροσωπεύει τον Πεταίν και η Κλυταιμνήστρα τον Γάλλο συνεργάτη 
του Γερμανού κατακτητή, ενώ ο Δίας, στον ρόλο των Γερμανών, εκφράζει 
τη ναζιστική ηθική που επιχειρήθηκε να επιβληθεί στους Γάλλους, πα-
ρουσιάζοντας την ήττα του ’40 ως θεόσταλτη τιμωρία για οι αμαρτίες 
του έθνους (Παπαδημητρίου, 2007, σελ. 22). Από την άλλη, η Ηλέκτρα, 
που καταλήγει να μοιάζει με την Κλυταιμνήστρα, εκφράζει τη μερίδα των 
Γάλλων, οι οποίοι αντιστέκονται στον ναζισμό χωρίς να αντιδρούν, συμβι-
βαζόμενοι με την κυρίαρχη εξουσία, τη στιγμή που Ορέστης ανήκει ξεκά-
θαρα στην αντίσταση (Παπαδημητρίου, 2007, σελ. 22). 

Ο μύθος των Ατρειδών χρησιμοποιείται, όπως αποκρυσταλλώθηκε στα 
έργα των τριών μεγάλων τραγικών, άλλοτε λίγο πολύ αυτούσιος, άλλοτε 
παραλλαγμένος και άλλοτε ριζικά αναδιαμορφωμένος, ενώ διευρύνεται 

Key words: 

Flies, the myth of Atreides,  
Theory of Reception,  

Existentialism
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και εμπλουτίζεται από τη φιλοσοφία του Υπαρξισμού, η οποία ανασημασι-
οδοτεί την αξιοποίηση των αποκλίσεων από το αρχαίο πρότυπο στη δρα-
ματουργική σύσταση, καθώς και στη θεματολογία και το ιδεολογικό περι-
εχόμενο. Έτσι, αν και συμπίπτει με τις Χοηφόρους του Αισχύλου, επιφυ-
λάσσει για τον Ορέστη μια «εσωτερική» μυθολογία που δεν παραπέμπει 
σε κανέναν αρχαίο τραγικό, αλλά εκφράζει τη σαρτρική κοσμοθεωρία, 
σύμφωνα με την οποία η ανθρώπινη μοίρα δεν είναι προκαθορισμένη, 
αλλά ταυτίζεται με την ελευθερία (Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, 1991, 
σ.σ. 58-59). Πρόκειται για μια κομβική έννοια, που διαχωρίζει και αποδε-
σμεύει το άτομο από την κατάστασή του, καθιστώντας το υπεύθυνο για 
τις επιλογές και τις αποφάσεις του, γεγονός που το επιφορτίζει με αγω-
νία, καθώς αντιλαμβάνεται τον παράλογο χαρακτήρα της ύπαρξής του. 

Προσαρμόζοντας τη δραματουργία του σ’ αυτό το στίγμα της εποχής, 
ο Σαρτρ επικεντρώνεται σε στοιχεία της ατομικότητας, εγκαταλείποντας 
τα παγκόσμια κριτήρια και ασκεί έντονη κριτική στο αστικό και το επικό 
θέατρο, δημιουργώντας το δικό του υπαρξιστικό δράμα, όπου ο άνθρω-
πος, με δεδομένη την απουσία του Θεού, εγκαθιδρύει με τις πράξεις του 
τις αξίες του κόσμου, ικανότητα που τον φέρνει αντιμέτωπο με την ευθύ-
νη των επιλογών του (Παπαδημητρίου, 2007, σελ. 23).

Στην εναρκτήρια σκηνή των Μυγών, όπως και στην Ηλέκτρα του 
Σοφοκλή, ο Ορέστης καταφθάνει στον γενέθλιο τόπο του, το Άργος, συ-
νοδευόμενος από τον Παιδαγωγό του. Η διαφοροποίηση του Σαρτρ είναι 
ότι ο ήρωας έρχεται από την Αθήνα, ενώ στους αρχαίους τραγικούς από 
τη Φωκίδα. Πρόκειται για μια εσκεμμένη απόκλιση, που αντιπαραθέτει 
το πεφωτισμένο, καλλιεργημένο «κλεινόν άστυ» σε μια πόλη πρωτόγονη, 
πνιγμένη στις μύγες και βυθισμένη στη θρησκόληπτη δεισιδαιμονία.

Στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή, η ηρωίδα αναφέρει (στ. 277-81) μια μη-
νιαία τελετή με την οποία η Κλυταιμνήστρα ευχαριστούσε τους Θεούς, 
προς ανάμνηση της δολοφονίας του Αγαμέμνονα. Στον Σαρτρ, η διά-
στροφη αυτή γιορτή μετασχηματίζεται στο ετήσιο πανηγύρι των νεκρών, 
που επίσης τελείται την επέτειο της δολοφονίας του βασιλιά και κατέχει 
πολύ σημαντικότερη θέση στη δραματική υπόθεση.

Επίσης, ο Δίας του Σαρτρ, ακολουθώντας μια παράδοση τελείως δι-
αφορετική από το ήθος της ελληνικής τραγωδίας, δηλαδή εκείνη της 
λατινικής και της νεώτερης ευρωπαϊκής κωμωδίας, πολύ απέχει από το 
ομηρικό και τραγικό αρχέτυπο του άτεγκτου αλλά ακριβοδίκαιου παντο-
κράτορα. Απεναντίας, λατρεύεται υπό τη μορφή φρικτού ειδώλου και εμ-
φανίζεται, μάλιστα, αυτοπροσώπως στη σκηνή, είτε για να επιβάλει την 
παρουσία του με γελοία ξόρκια και φαντασμαγορικά τεχνάσματα είτε για 
να προειδοποιήσει τον Αίγισθο και να εκφοβίσει τον Ορέστη, με παταγώ-
δη, όμως, αποτυχία. Ταυτόχρονα, η «εν σώματι» σκηνική του παρουσία 
και, μάλιστα, με τρόπο ελάχιστα κολακευτικό, εκπλήσσει τον αναγνώστη 
ή τον θεατή τον εξοικειωμένο με την αρχαία τραγωδία, όπου ο Ζευς είναι 
μια ύπαρξη τόσο όσια και υπερβατική, ώστε, σε αντίθεση με άλλους Θε-
ούς, δεν εμφανίζεται ποτέ επί σκηνής.

Στην τρίτη και τελευταία πράξη των Μυγών, ο Σαρτρ, μετατοπίζοντας 
το διακειμενικό σημείο αναφοράς του από τη σοφόκλεια Ηλέκτρα στις 
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αισχύλειες Ευμενίδες παρουσιάζει τα δύο αδέρφια ικέτες στο άγαλμα 
του Απόλλωνα, περικυκλωμένα από τις Ερινύες, που κοιμούνται βαθιά. 
Οι τελευταίες, στην προσπάθειά τους να σαγηνέψουν την ηρωίδα και να 
την πείσουν να παραδοθεί στο θανατηφόρο αγκάλιασμά τους, στήνουν 
κύκλιο χορό, ανάλογο με τον ύμνον δέσμιον των αισχυλικών ομολόγων 
τους (Αισχ. Ευμ. 306). Τελικά, εκείνη υποκύπτει και παραδίδεται μετανιω-
μένη στον Δια, τον επουράνιο πατέρα, εκλιπαρώντας τη συγγνώμη και 
την προστασία του. Στην έναρξη των Ευμενίδων, ενώ οι Ερινύες κοιμού-
νται στο άδυτο του δελφικού μαντείου (Ευμ. 46-7), εμφανίζεται το φάντα-
σμα της σκοτωμένης Κλυταιμνήστρας (Ευμ. 94) και τις επιπλήττει για την 
αδράνειά τους, εξαιτίας της οποίας ο μητροκτόνος Ορέστης, τον οποίο 
θα έπρεπε να καταδιώκουν, έχει δραπετεύσει από τους Δελφούς, όπου 
είχε ζητήσει άσυλο, και κατευθύνεται προς την Αθήνα, για να δικαστεί 
(και να αθωωθεί) από τον Άρειο Πάγο. Οι θεότητες αυτές αφυπνίζονται 
σταδιακά και απρόθυμα (Ευμ. 117), ώσπου συνειδητοποιούν με τρόμο πως 
το θήραμά τους ξέφυγε (Ευμ. 143). Στις Μύγες, αντίθετα, ξυπνούν μόνες 
τους και μάλιστα πριν τον Ορέστη και την Ηλέκτρα, που συνεχίζουν τον 
βαθύ τους ύπνο μέσα στον ναό του Απόλλωνα, όπου έχουν ζητήσει άσυ-
λο. Στις αισχυλικές Ευμενίδες, οι Ερινύες μουγκρίζουν και παραμιλούν, 
καθώς συνέρχονται σταδιακά από τον λήθαργό τους (Ευμ. 117-30), ενώ 
στις Μύγες η Ηλέκτρα είναι εκείνη που βγάζει κραυγές απελπισίας μέσα 
στον ύπνο της. Εξάλλου, το τραγούδι που ψάλλουν οι Ερινύες του Σαρτρ 
στην πρώτη σκηνή της τρίτης πράξης παραπέμπει κατευθείαν στα χορο-
τράγουδα των Ερινύων στις Ευμενίδες (307 κ.εξ.)-στον ύμνον δέσμιον, 
το τραγούδι που με τη μαγική του δύναμη δένει, δεσμεύει και παραλύει 
τον νου των θυμάτων. Άλλωστε, και στην πρώτη σκηνή της τρίτης πράξης 
οι Ερινύες «χορεύουν πολύ αργά υπνωτίζοντας» την Ηλέκτρα.

Στις Μύγες, λοιπόν, οι όροι έχουν αντιστραφεί, αφού οι Ερινύες βρίσκο-
νται σε εγρήγορση, παραμονεύοντας τα θύματά τους πότε θα ξυπνήσουν. 
Βρίσκονται, με άλλα λόγια, σε πλεονεκτική θέση απέναντι στον Ορέστη και 
την Ηλέκτρα – αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στις Ευμενίδες, όπου με καθυ-
στέρηση ξεκινούν το κυνήγι του μητροκτόνου και, το κυριότερο, χάνουν, 
τελικά, τη δίκη στον Άρειο Πάγο. Στο θεατρικό του Σαρτρ, κερδίζουν διαρ-
κώς έδαφος, τουλάχιστον σε σχέση με την Ηλέκτρα, η οποία σταδιακά κυ-
ριεύεται από τύψεις και δεν κατορθώνει να αντισταθεί στην κυρίαρχη ηθι-
κή της ενοχής και της μετάνοιας. Φτάνει, μάλιστα, στο σημείο να αρνηθεί 
ότι επιθυμούσε κι εκείνη τον θάνατο της Κλυταιμνήστρας (Πράξη 3η, σκ. 1η). 

Στην τέταρτη σκηνή της δεύτερης πράξης του σαρτρικού έργου, η 
αναφορά του Ορέστη στην προσδοκώμενη εκφωνούμενη αλλά προτρο-
πή της Ηλέκτρας να χτυπήσει παραπέμπει στην περίφημη κραυγή της 
προς τον αδερφό της την ώρα της μητροκτονίας και στο δεύτερο δικό 
της χτύπημα.

Στις Ευμενίδες (στ. 64), ο Απόλλωνας υπόσχεται στον Ορέστη να του 
παρασταθεί κατά την καταδίωξή του από τις Ερινύες, ενώ στις Μύγες ο 
ήρωας υπόσχεται με τα ίδια λόγια να συνδράμει και να καθοδηγήσει την 
Ηλέκτρα στον δύσκολο δρόμο της προσωπικής ελευθερίας (3η Πράξη, 2η 
Σκηνή). 
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Για τον Ορέστη, ο ερχομός στο Άργος είναι το κορυφαίο στάδιο του 
αγώνα του για τη συγκρότηση της υπαρκτικής ταυτότητάς του. Βασανίζε-
ται από την αγωνία του ανήκειν, αφού τα ανέμελα παιδικά του χρόνια και 
η υποδειγματική του εκπαίδευση δεν αντισταθμίζουν τη θεμελιακή απο-
τυχία του να διεκδικήσει την απόλυτη και ολοκληρωτική συμμετοχή στην 
αγωνία της ύπαρξης. Στην ουσία, είναι άτομο χωρίς ρίζες, χωρίς αναμνή-
σεις που να του ανήκουν, χωρίς τα συστατικά στοιχεία του προσώπου. 
Έχει, με άλλα λόγια, παραδοθεί χωρίς αντίσταση στους περιορισμούς της 
καταστασιακότητας, αφού έχει αποδεχθεί αβασάνιστα τα εξωγενή, αντι-
κειμενικά δεδομένα που υπάρχουν ανεξάρτητα από αυτόν, χωρίς να απο-
τελούν δική του επιλογή και αφήνεται να καθοριστεί από αυτά. Πρόκειται 
για κλασικό παράδειγμα αυτού που ο Σαρτρ ονομάζει κακή πίστη, δηλαδή 
αποδοχή της καταστασιακότητας χωρίς προσπάθεια αμφισβήτησής της, 
χωρίς οποιαδήποτε απόπειρα του υποκειμένου να μηδενίσει τα δεδομένα 
της καταστασιακότητας.

Ο ήρωας συνειδητοποιεί όμως σταδιακά πως η ενδεχόμενη δολοφο-
νία του Αίγισθου και της Κλυταιμνήστρας θα του έδινε, τουλάχιστον, τη 
δυνατότητα να οικειοποιηθεί ένα αλλότριο πρόσωπο, αυτό του φασματι-
κού Ορέστη που στοιχειώνει τις ονειόροπολήσεις της Ηλέκτρας, οι οποί-
ες αποτελούν το ουσιαστικό και κρίσιμο έναυσμα που τον οδηγούν στη 
διεκδίκηση μιας υπαρκτικά γνήσιας ταυτότητας. Με άλλα λόγια, συγκρο-
τείται ως υποκείμενο μέσα από το Βλέμμα της αδερφής του, όπως ορίζει 
η βασική υπαρξιακή έννοια της διϋποκειμενικότητας. 

Ο φόνος του Αίγισθου και της Κλυταιμνήστρας αναδεικνύεται, τελικά, 
για τον Ορέστη σε κορυφαίο γύμνασμα ελευθερίας απέναντι στις δόλιες 
παροτρύνσεις του Δία να αποφύγει τη θεοστυγή πράξη, στις τύψεις και 
στον φόβο που παρεισφρέουν ύπουλα στην ψυχή της Ηλέκτρας μετά τη 
μητροκτονία, αλλά και στη θεάρεστη ηθική της μετάνοιας, η οποία βυθί-
ζει τον άνθρωπο στην παιδαριωδία της αποποίησης ευθυνών. Ο ήρωας 
υπερβαίνει την αγωνία και την ενοχή, για να διαπράξει το καταστατικό 
έγκλημα που συγκροτεί, επιτέλους, τη δική του ελεύθερη προσωπικότητα. 

Ο Ορέστης του Σαρτρ, λοιπόν, αναλαμβάνει πλήρως το φορτίο της 
ευθύνης, δίχως ελαφρυντικά. Αντιστέκεται, πάντως, στον πειρασμό της 
ενοχής και της μετάνοιας. Έτσι, είναι ο μόνος άνθρωπο που απομένει 
ελεύθερος στο τέλος των Μυγών, καθώς, ως διπλός φονιάς και μητροκτό-
νος, επωμίζεται θεληματικά την ευθύνη για τις αμαρτίες των Αργείων και 
φεύγει κυνηγημένο από τις Ερινύες, αλλά αφοσιωμένος στο πεπρωμένο 
που ο ίδιος έχει επιλέξει. Στον καταιγισμό των τύψεων που κινδυνεύει να 
παρασύρει την Ηλέκτρα αντιτάσσει την ηθική της υπαρξιακής ελευθερίας, 
αφού δεν αποποιείται την ευθύνη για την τρομερή πράξη της μητροκτονί-
ας, την αναλαμβάνει στο ακέραιο και ομολογεί μάλιστα πως τον κατατρύ-
χει η αγωνιώδη αναπόληση όσων έχουν διαπράξει. Απεναντίας, αποδέ-
χεται την πράξη αυτή ως υπέρτατο άθλημα ελευθερίας, ως κατακύρωση 
της ελευθερίας του να επιλέξει την ταυτότητα του μητροκτόνου, χωρίς να 
υποκύψει στην τρέχουσα ηθική των ενοχών και των τύψεων. 

Η κατάκτηση της προσωπικής ελευθερίας, ωστόσο, δεν είναι υπόσχε-
ση ανέφελης ευδαιμονίας, αλλά εξορία και καταδίκη, αφού ο ελεύθερος 
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άνθρωπος είναι «καταδικασμένος να εξουσιάζει τον εαυτό του». Πρό-
ταγμα, λοιπόν, του υπαρξισμού είναι η προσωπική επιλογή και η συνεπής 
βίωση ενός συνειδητά επιλεγμένου σχεδίου ζωής, Οι Μύγες θεωρήθηκαν 
καταγγελία του Ναζισμού, του καθεστώτος του Βισύ και των Γάλλων συ-
νεργατών των Ναζί. Τις αναγνώσεις αυτές ενθάρρυνε ο ίδιος ο Σαρτρ, ο 
οποίος δήλωσε σε συνέντευξή του ότι «οι Μύγες ότι οι Μύγες «προσπά-
θησαν να συμβάλουν […] στην εξάλειψη της νόσου της μετάνοιας, της 
εγκατάλειψης στην ντροπή που το Βισύ απαιτούσε» από τον γαλλικό λαό 
(Sartre, “Ce que fut la creation des Mouches”, La Croix, 20 Ιανουαρίου 
1951 (το παράθεμα από τη McCall (1969) 167 σημ. 18). Όπως πάλι ο ίδιος 
έχει γράψει στο μελέτημά του “Paris sous l’ Occupation” (Satre 1949), η 
πολιτική του καθεστώτος του Βισύ δεν εξαντλούνταν στη συνεργασία με 
τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής (ιδίως μετά την κατάρρευση της γαλλι-
κής «ελεύθερης ζώνης» τον Νοέμβριο του 1942). Αντίθετα, το καθεστώς 
πραγματοποίησε εκστρατεία προπαγάνδας, προσπαθώντας να υπονο-
μεύσει το ηθικό των Γάλλων και να προβάλει μια ισοπεδωτική ηθική ενο-
χών και τύψεων, καθώς και μια συκοφαντική εικόνα για τον χαρακτήρα 
των Γάλλων (Sartre 1949: 35, McCall 1969: 21-2) 

Συγκεκριμένα, το καθεστώς υπογράμμιζε πως ο γαλλικός λαός είναι 
επιπόλαιος, ανόητος, καυχηματίας, εγωιστής- και ότι τα ελαττώματα αυτά 
ήταν υπεύθυνα για την ήττα της Γαλλίας στον πόλεμο με τους Γερμανούς. 

Η νοσηρή τελετουργία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Αίγισθος στο Άρ-
γος των Μυγών-μια τελετουργία που καλλιεργεί, ακριβώς, τη συλλογική 
ενοχή και τις συλλογικές τύψεις-έχει αρκετές αντιστοιχίες με την πολι-
τική του καθεστώτος του Βισύ. Ωστόσο, η πλειονότητα των Αργείων δεν 
είναι κυριολεκτικά συνένοχοι στο έγκλημα της Κλυταιμνήστρας και του 
εραστή της· δεν είναι καν βέβαιο ότι το ενέκριναν. Επίσης, οι Αργείοι 
(ακόμη και η ίδια η Ηλέκτρα, εν τέλει) πέφτουν θύματα του επίσημου 
δόγματος, σύμφωνα με το οποίο όλος ο λαός μοιράζεται εξίσου τι συνέ-
πειες του «προπατορικού αμαρτήματος» (McCall, 1969, σελ. 63). Αυτή η 
νοσηρή ηθική της συλλογικής ενοχής επιτρέπει στους Αργείους να απο-
φύγουν την εσωτερική αναμέτρηση με την ατομική τους ευθύνη, μιας και 
είναι πιο εύκολο να μεταθέσουν στο βασιλικό ζεύγος την ευθύνη για την 
ύπαρξη και τον βαθμό της ενοχής τους, από την άποψη ότι κάποιος άλλος 
αποφασίζει γι’ αυτούς. Κάτι τέτοιο, βέβαια, εξυπηρετεί την επίσημη πο-
λιτική, καθώς συσκοτίζει τη διάκριση ανάμεσα στους πραγματικούς ενό-
χους (Κλυταιμνήστρα και Αίγισθο) και στον απλό λαό, ο οποίος έντεχνα 
εμπλέκεται σε ένα έγκλημα που δεν έχει διαπράξει. Έτσι, ενάντια στην 
κυρίαρχη κουλτούρα της συλλογικής ενοχής –η οποία είναι εν τέλει συλ-
λογική ανευθυνότητα–, ο Ορέστης αναλαμβάνει την ευθύνη της δικής 
του φονικής πράξης.

Μια από τις βασικές εκδοχές της (κατά Σαρτρ) «κακής πίστης» (mau-
vaise foi) είναι η εσφαλμένη πεποίθηση πως η καταστασιακότητα ορίζει 
και περιορίζει τις δυνατότητες του ατόμου να ξεφύγει από τη δεδομένη 
κατάστασή του, από τις διαπροσωπικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και πολι-
τικές και άλλες συνθήκες που υπαγορεύουν την ύπαρξή του. Απαραίτητη 
προϋπόθεση της υπαρκτικής γνησιότητας, κατά τον Γάλλο φιλόσοφο, εί-
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ναι ακριβώς η επίγνωση ότι είμαστε ελεύθεροι να υπερβούμε την κατα-
στασιακότητα. 

Ο «παράλογος άνθρωπος», σύμφωνα με τον Καμύ, δεν περιφρονεί τη 
λογική, αλλά ασπάζεται το μη λογικό, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει ελπίδα 
για τη συγκρότηση του αληθινού νοήματος. Βασική αρχή του υπαρξισμού 
του αποτελεί το παράδοξο σύμφωνα με το οποίο όποιος συνειδητοποιεί 
τον παραλογισμό της ανθρώπινης συνθήκης κατανοεί ότι είναι αδύνατον 
να συμβιβάσει την εγγενή ανθρώπινη επιθυμία για νόημα με τη θεμελιώ-
δη αδυναμία της επιβολής έλλογης τάξης στον παράλογο κόσμο. Αντιμέ-
τωπος με το παράδοξο αυτό, ο άνθρωπος μπορεί είτε να αποδράσει από 
τον κόσμο αυτοκτονώντας είτε να εξεγερθεί εναντίον του με το να οικει-
ωθεί «την απελπισμένη συνάντηση ανάμεσα στην ανθρώπινη αναζήτηση 
και τη σιωπή του σύμπαντος» (Καμύ, Ο επαναστατημένος άνθρωπος). 

Η διαχρονική μετεξέλιξη του ατρειδικού μύθου οφείλεται στη συνάρ-
τησή του με τις ιστορικές συνιστώσες της εποχής, στην οποία συντελεί-
ται η πρόσληψή του, και είναι αυτές που προσδιορίζουν την αξία του. Ο 
εικοστός αιώνας ενέταξε τον μύθο του Ορέστη και της Ηλέκτρας σε ένα 
πλέγμα ετερόκλητων ή και αντιφατικών συμφραζομένων, τα οποία αντι-
κατοπτρίζουν την επώδυνη ιστορική περιπέτεια αλλά και τα πανανθρώ-
πινα αγωνιώδη ερωτήματα της ύπαρξης (Χατζηδημητρίου, 2011, σελ. 10). 

Ο τίτλος του σαρτρικού έργου δεν παραπέμπει άμεσα στον μύθο της 
Ηλέκτρας, με αποτέλεσμα ο μυθολογικός προσδιορισμός να μην καθί-
σταται άμεσα σαφής, γιατί σκοπός του συγγραφέα είναι να περιγράψει 
τη δυσκολία των προσώπων να ζήσουν σ’ αυτή την κατάσταση των μυγών 
(Γκαστή, 2005, σελ. 108). Οι τελευταίες, σ’ αυτό το «θέατρο καταστάσε-
ων», αισθητοποιούν την ενοχή που βαραίνει ολόκληρη την πόλη για τον 
φόνο του Αγαμέμνονα και χρησιμεύουν ως σύμβολο του συλλογικού χα-
ρακτήρα της αμαρτιας (Γκαστή, 2005, σελ. 108). 

Συνοπτικά, η σύμφυρση θεματικών συστατικών και ηθολογικών σημά-
των των τραγικών προτύπων δίνει στον Σαρτρ τη δυνατότητα να κατανέ-
μει τις εμφάσεις με διαφορετικό τρόπο, εισάγοντας καινοτομίες που απο-
κλίνουν από τον ορίζοντα προσδοκιών του μυθολογικά ενήμερου θεατή. 
Συχνά, η αντιστροφή των μυθολογικών σημάτων των προτύπων συναρτά-
ται με την προσθήκη νέων ιδεολογικών στοιχείων στο αρχαίο μυθολογικό 
έρεισμα και συνεπάγεται την αμφισβήτηση και των ιδεολογικών σημάτων 
των λογοτεχνικών του προτύπων. Τέλος, η αμφισβήτηση του μηνύματος 
του μύθου ολοκληρώνεται και σε υφολογικό επίπεδο με τη σκόπιμη μίξη 
υψηλού και χαμηλού ύφους και με την ποικιλία τόνων εκφοράς του θεα-
τρικού λόγου, ώστε ο θεατής να μην αναζητά τη λύτρωση μέσα από τον 
θεϊκό παράγοντα (Γκαστή, 2005, σ.σ. 111-112). 

Ο υπαρξισμός τελικά είναι ένας αισιόδοξος τρόπος σκέψης και αντί-
ληψης, σύμφωνα με τον οποίο το ίδιο το άτομο είναι αυτό που δίνει νόημα 
στον κόσμο γύρω του, άρα είναι υπεύθυνο για τις επιλογές του και τον 
τρόπο που θα διαχειριστεί τις καταστάσεις. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, παρατηρείται και στη Γαλλία 
μια ολοένα εντεινόμενη ποινικοποίηση «σκοτεινών πτυχών» του παρελ-
θόντος, που μάλιστα δεν αφορά μόνο τραυματικά και επίμαχα ιστορι-
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κά γεγονότα και κυρίως τη συνέργεια του Καθεστώτος του Vichy στον 
εκτοπισμό και την εξόντωση ικανού αριθμού των Εβραίων της Γαλλίας, 
αλλά και τη σχέση του με τη συνέχεια των θεσμών και την πολιτικο-ιδεο-
λογική παράδοση της Τρίτης Δημοκρατίας (1871-1940) (Κόκκινος, 2009, 
σελ. 291). Έτσι, εξελίσσεται μια κοινωνικο-πολιτική και δικαστική διαμάχη 
πρωτίστως για το καθεστώς του Vichy και δευτερευόντως για τη γαλλική 
Εθνική Αντίσταση (Κόκκινος, 2009, σελ. 292). Για τους τρόπους αντιμε-
τώπισης του τραύματος του Vichy και του Ολοκαυτώματος στη γαλλική 
κοινωνία ο Henry Rousso έχει κατασκευάσει δύο συστήματα περιοδολό-
γησης. Το πρώτο επικαλείται μόνο την ιατρικο-ψυχαναλυτική μεταφορά 
του τραύματος και του συλλογικού συνδρόμου (Κόκκινος, 2009, σ.σ. 292-
293)1, στο δεύτερο γίνεται λόγος για μια ακολουθία τριών αντιθετικών 
ζευγμάτων που δεσπόζουν στο συλλογικό φαντασιακό του γαλλικού λαού 
(Κόκκινος, 2009, σ.σ. 293-294)2. Γενικότερα, τέθηκε επιτακτικά το ζήτημα 
της ιστορικής και ηθικής αποτίμησης του Καθεστώτος του Vichy, ενός ζη-
τήματος-ταμπού που παρεμπόδιζε την ιστορική αυτογνωσία του γαλλικού 
λαού (Κόκκινος, 2009, σ.σ. 302-303γ ). Πάντως, αν και ο Vichy θεωρείται 
μια ανωμαλία που δεν εκφράζει τη Γαλλία, έχει διατυπωθεί η άποψη πως η 
αντίσταση εκ μέρους του γαλλικού λαού δεν αποτελεί παρά έναν «μύθο», 
αφού η πλειονότητα παρέμεινε απαθής ελάχιστη προσπάθεια κατέβαλε 
για να αντισταθεί στο καθεστώς, κι αυτό γιατί, αν και πολλοί Γάλλοι ήταν 
κατά των Γερμανών, πολύ λίγοι ήταν κατά του Vichy και μόνο μετά το 1941 
συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητα της εκτόπισής του. 
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Περίληψη 
Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στο πλαί-
σιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαί-
δευσης και της Δια Βίου Μάθησης», στην κατεύθυνση «Πληροφορική 
και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» του τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής της σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επι-
στημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019. Βασικό σκοπό της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασί-
ας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των φοιτητών του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» του 
Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, σε σχέση με το αν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοι-
νωνίας (ΤΠΕ) μπορούν να σταθούν μόνες τους χωρίς χαρτί και μολύβι 
μέσα σε μια τάξη ενηλίκων. 

Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας τοποθετού-
νται στα ερευνητικά ερωτήματα και αφορούν α) 
το αν οι ΤΠΕ ως μέσο διδασκαλίας κι εκμάθη-
σης αυξάνουν τη διάθεση και το ενδιαφέρον των 
ενηλίκων για μάθηση, β) το αν ένα λογισμικό ση-
μειωματάριου μπορεί να αντικαταστήσει το πρό-
χειρο τετράδιο και γ) το αν ένα λογισμικό αξιο-
λόγησης μπορεί να παραγκωνίσει το άγχος των 
εκπαιδευομένων. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται 
για μια έρευνα ποιοτικής μορφής που χρησιμο-
ποιεί ως ερευνητικό εργαλείο τη συνέντευξη. 
Μάλιστα, ο τύπος της τηλεφωνικής συνέντευξης είναι αυτός που επιλέ-
χθηκε ως ειδικό εργαλείο της έρευνας, περιλαμβάνοντας κυρίως ερωτή-
σεις ανοιχτού τύπου. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η διαδικασία απομα-
γνητοφώνησης των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, αφού το διαθέσιμο υλικό 
μετατράπηκε σε κείμενο με τους κατάλληλους κωδικούς αντί για ονόματα. 
Επίσης, η ανάλυση και η επεξεργασία του υλικού πραγματοποιήθηκε με τη 
διαδικασία θεματικής ανάλυσης του περιεχομένου ανά ερώτηση.

Η ΤΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΙ:  ΑΠΟΨΕΙΣ  
ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΤΟΥ ΠΜΣ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ  
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

Λέξεις κλειδιά: 

τάξη χωρίς χαρτί,  
ΤΠΕ, ενήλικοι,  
διδασκαλία, μάθηση, 
λογισμικό σημειωματάριου  
(evernote.com),  
λογισμικό αξιολόγησης  
(kahoot)

Χριστίνα Πουλαδάκη
Παιδαγωγός
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Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται πως οι συμμετέχοντες 
στην πλειονότητά τους απέδωσαν ως βασικό και κυρίαρχο χαρακτηριστι-
κό της θέσης τους ότι είναι εύκολο και παράλληλα επιτυχές να ενταχθούν 
οι ΤΠΕ ως κύριο μέσο διδασκαλίας κι εκμάθησης μέσα σε μία τάξη ενη-
λίκων. Επίσης, παρουσίασαν την άποψη πως η διάθεση και το ενδιαφέρον 
των ενηλίκων για μάθηση αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό και πως το κέρδος 
τόσο του/ης εκπαιδευτικού όσο και των εκπαιδευομένων από τη χρήση 
των ΤΠΕ είναι μεγάλο. Όσον αφορά τη χρήση και τη λειτουργία του λογι-
σμικού evernote.com, οι μισοί από όλους τους συμμετέχοντες της έρευ-
νας είχαν τη γνώμη πως το λογισμικό αυτό σημειωματάριου μπορεί να 
αντικαταστήσει το πρόχειρο τετράδιο, ενώ οι άλλοι μισοί όχι. Επιπλέον, οι 
περισσότεροι από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν θετική άποψη προς το 
kahoot ως λογισμικό αξιολόγησης. Μάλιστα, υποστήριξαν ότι υιοθετεί τις 
έννοιες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης με έναν χαρακτήρα 
παιγνιώδη κάνοντάς το στους χρήστες οικείο και διασκεδαστικό. Ταυτο-
χρόνως, παρουσιάζουν το kahoot ως κρίσιμο συντελεστή για την αποφυ-
γή του άγχους αναφορικά με τον τομέα της αξιολόγησης. Συμπερασμα-
τικά, τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ενθαρρυντικά για την ένταξη 
των ΤΠΕ ως κύριο μέσο διδασκαλίας κι εκμάθησης μέσα σε μια τάξη 
ενηλίκων.

Abstract 
This Postgraduate Project (M.D.E.) was prepared in the framework of the 
Postgraduate Program “Education Sciences and Lifelong Learning”, in 
the direction of “Informatics and New Technologies in Education” of the 
Department of Educational and Social Policy of the school Humanities 
and Arts of the University of Macedonia during the academic year 2018-
2019. The main purpose of this dissertation is to investigate the views 

and attitudes of students of the Postgraduate 
Program “Lifelong Learning and Special Educa-
tion” of the Department of Education and Social 
Policy of the University of Macedonia, in relation 
to whether Information and Communication 
Technologies (ICT) can stand in a paperless and 
pencil-less adult classroom. 

The individual objectives of the research are 
set out in the research questions and concern: a) 
if ICT (as a teaching and learning tool) increases 
the mood and interest of adults in learning, b) if 
a notebook software can replace the draft note-
book and c) if an evaluation software can over-

ride the stress of learners. More specifically, it is a qualitative research 
using the interview as a research tool. In fact, the type of telephone inter-
view is the one chosen as a special research tool, including mainly open-
ended questions. The process of transcribing telephone interviews is also 

Key words: 

paperless classroom,  
ICT, adults,  

teaching, learning,  
notebook software  

(evernote.com),  
evaluation software  

(kahoot)
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considered particularly important, since the available material has been 
converted into text with the appropriate codes instead of names. Also, 
the analysis and processing of the material was carried out through the 
process of thematic analysis of the content per question.

The results of the research show that the majority of the participants 
attributed as basic and dominant feature of their opinion that it is easy 
and at the same time successful to integrate ICT as a main teaching and 
learning tool in an adult classroom. They also expressed the view that 
the disposition and interest of adults for learning is greatly increased and 
that the profit of both the teacher and the learners from the use of ICT is 
high. Regarding the use and operation of evernote.com software, half of 
all survey respondents had the opinion that this notebook software could 
replace the notebook, while the other half did not. In addition, most of all 
participants expressed a positive view of kahoot as an evaluation soft-
ware. Also, they expressed that it adopts the concepts of evaluation and 
self-evaluation in a playful way, making it to users familiar and entertain-
ing. At the same time, they present kahoot as a critical factor in avoiding 
stress in the field of evaluation. Therefore, the results of the research 
were encouraging for the integration of ICT as a main teaching and learn-
ing tool within an adult classroom. 

Α΄ Μέρος: Θεωρητικό Πλαίσιο 

1. Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 
Οι Νέες Τεχνολογίες, οι τεχνολογίες δηλαδή που σχετίζονται άμεσα ή 
έμμεσα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), διεθνώς αναφέρονται ως 
Informational and Communicational Technology (I.C.T.). Αντίστοιχα, στα 
ελληνικά χρησιμοποιείται ο όρος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών» (ΤΠΕ). Βέβαια, ο ακριβής καθορισμός του όρου δεν εί-
ναι εύκολος, καθώς μέσα σε αυτόν τον όρο περικλείονται οι όροι της 
επιστήμης της Πληροφορικής και της τεχνολογίας της Πληροφορικής 
(Anderson & Van Weert, 2002). Σύμφωνα με την UNESCO (2002), ορί-
ζονται ως εξής:

•	 Η επιστήμη της Πληροφορικής σχετίζεται με το σχεδιασμό, υλοποί-
ηση, αξιολόγηση, χρήση και συντήρηση συστημάτων επεξεργασί-
ας της πληροφορίας. Επίσης, βασίζεται στους υπολογιστές και τα 
λογισμικά τους.

•	 Η τεχνολογία της Πληροφορικής αφορά το σύνολο των υπολο-
γιστικών συστημάτων και των τεχνολογικών εφαρμογών γενικά 
στην κοινωνία.

Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν νέα δεδομένα και παρέχουν νέες 
ευκαιρίες για την εκπαίδευση ενηλίκων, αφού επικεντρώνονται στην προ-
σπάθεια για τη συμμετοχή όλο και μεγαλύτερου πληθυσμού σε εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες. Συμβάλλουν συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας 
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της διδασκαλίας και της μάθησης και ενθαρρύνουν τη συνεχή μάθηση 
και κατάρτιση στις ανώτερες ηλικιακές ομάδες κάνοντας τις απαραίτητες 
προσαρμογές στη μαθησιακή διαδικασία, ανάλογα πάντοτε με τις ιδιαι-
τερότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ενήλικα. Επιπλέον, οι νέες τεχνο-
λογίες παρέχουν τα κατάλληλα κίνητρα σε κάθε ενήλικα και βελτιώνουν 
τις ικανότητές του (αυτοβελτίωση), ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρ-
κώς αυξανόμενες απαιτήσεις της εργασίας και της κοινωνίας ευρύτερα 
(OECD, 2003).

Αναφορικά με τις προσεγγίσεις για την ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαί-
δευση Ενηλίκων, παρουσιάζονται με εικονική αναπαράστασης οι ακόλου-
θες τρεις (3): 

Εικόνα 1: Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η νέα τεχνολογία εισβάλλει συνέχεια στην τάξη σε μια προσπάθεια 
βελτίωσης της μαθησιακής εμπειρίας (Melhuish & Falloon, 2010). Πολλά 
σχολεία και πανεπιστήμια χρησιμοποιούν είτε υπολογιστές είτε φορητές 
συσκευές (tablets) με σκοπό να αυξήσουν τις ακαδημαϊκές ικανότητες/
επιδόσεις των μαθητών και των ενηλίκων. Τα κολλέγια και τα πανεπιστή-
μια ενισχύουν περισσότερο την έννοια μιας τάξης χωρίς χαρτί (paperless 
classroom) απ’ ό,τι τα σχολεία. Για να προχωρήσει η δημιουργία μιας αί-
θουσας χωρίς χαρτιά σύμφωνα με τον Ντικμπασάνη (2015), βασικές συ-
νιστώσες είναι οι ακόλουθες: α) το ηλεκτρονικό βιβλίο, β) το πρόχειρο, γ) 
η αξιολόγηση και δ) η διαχείριση της τάξης.

Β΄ Μέρος: Ερευνητικό Πλαίσιο 

2. Μεθοδολογία 
Στόχο της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων 
των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση και 
Ειδική Αγωγή» από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σχετικά με το αν οι ΤΠΕ μπορούν να στα-
θούν μόνες τους μέσα σε μια τάξη ενηλίκων (χωρίς χαρτί και μολύβι), 
αλλά και με το πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί ή όχι. Οι επιμέρους στόχοι 
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της έρευνας μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν στα παρακάτω ερευνη-
τικά ερωτήματα:

1.   Η χρήση των ΤΠΕ ως κύριο μέσο διδασκαλίας κι εκμάθησης μέσα 
σε μία τάξη ενηλίκων αυξάνει τη διάθεση και το ενδιαφέρον των 
ενηλίκων για μάθηση; 

2.  Ένα λογισμικό σημειωματάριου (π.χ. Εvernote.com) μπορεί να αντι-
καταστήσει το πρόχειρο τετράδιο;

3.  Ένα λογισμικό αξιολόγησης (π.χ. Kahoot) μπορεί να παραγκωνίσει 
το άγχος των εκπαιδευομένων;

Στον πρώτο άξονα διερευνάται η άποψη των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών σχετικά με το αν τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά εργαλεία (χρήση των 
εκπαιδευτικών εφαρμογών τόσο από τον/ην εκπαιδευτικό όσο και από 
τους εκπαιδευόμενους) συντελούν στην αύξηση του ενδιαφέροντος για 
μάθηση, αλλά και για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο δεύτε-
ρος άξονας βασίζεται στην στάση κυρίως των φοιτητών και φοιτητριών 
απέναντι σε ένα λογισμικό σημειωματαρίου, με άλλα λόγια, ποιες επιπλέ-
ον δυνατότητες πιστεύουν ότι μπορεί να προσφέρει σε ένα χρήστη ή ποια 
τα μειονεκτήματά του σε σχέση με το πρόχειρο τετράδιο. Ο τρίτος και 
τελευταίος άξονας αφορά ένα λογισμικό αξιολόγησης, το Kahoot, και αν 
αυτό έχει τη δυνατότητα να μειώσει το άγχος των ενηλίκων εκπαιδευομέ-
νων στη διαδικασία της αξιολόγησης. Παράλληλα, διερευνώνται το είδος 
της αξιολόγησης και οι επιπλέον δυνατότητες που προσφέρει το Kahoot 
τόσο στον καθένα ατομικά όσο και στην σχέση του με τους υπόλοιπους 
εκπαιδευόμενους. 

Στην παρούσα έρευνα δεν ενδείκνυται η ποσοτική μέθοδος, καθώς 
είναι δύσκολο να αποτυπωθούν οι απόψεις και οι στάσεις των φοιτητών 
σε απρόσωπες ερωτήσεις της ποσοτικής μεθόδου. Αξιοποιώντας την 
ποιοτική μέθοδο, που σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008) είναι ιδιαίτερα 
διαδεδομένη στον τομέα της εκπαίδευσης, επιδιώκεται η αμεσότερη επι-
κοινωνία μεταξύ ερευνητή και ερωτώμενου με βασικό σκοπό την εκμαί-
ευση απόψεων. Δηλαδή, ο ερωτώμενος έχει την ικανότητα να δώσει τις 
δικές του περιγραφές και ερμηνείες της κοινωνικής πραγματικότητας την 
οποία βιώνει (Ιωσηφίδης, 2003). Έτσι, η συγκεκριμένη μέθοδος κρίθηκε 
ως καταλληλότερη, αφού στόχος της έρευνάς μας είναι να εξηγήσει και 
να δώσει νόημα στα φαινόμενα, όχι να προβεί σε ποσοτική αποτύπωσή 
τους. Τέλος, επιλέχθηκε και λόγω του μικρού δείγματος βάσει του οποί-
ου θα υλοποιηθεί η έρευνά μας. Για τους παραπάνω λόγους, επιλέχθηκε 
ως ερευνητικό εργαλείο η συνέντευξη, στην οποία, σε αντίθεση με το 
ερωτηματολόγιο, ο/η ερευνητής/-τρια έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει 
συναισθήματα, απόψεις και στάσεις ακόμα και από τον τόνο της φωνής 
των συνεντευξιαζόμενων (Bell, 1997).

Ειδικότερα, ως ειδικό εργαλείο έρευνας επιλέχθηκε η τηλεφωνική συ-
νέντευξη για πολλούς λόγους. Αρχικά, είναι ευκολότερες στη διεξαγωγή 
και το ποσοστό των απαντήσεων συχνά είναι υψηλότερο από αυτό άλλων 
ερευνητικών τεχνικών, για παράδειγμα, των ερωτηματολογίων (Gall et 
al., 1996). Ένας άλλος λόγος είναι πως τα επανειλημμένα τηλεφωνήματα 
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κοστίζουν πολύ λίγο, συνεπώς μπορούν να γίνουν πολλές κλήσεις που 
αυξάνουν την αξιοπιστία και τον αριθμό των επαφών (Oppenheim, 1992). 
Ακόμη, μπορεί να υπάρξει πρόσβαση σε πολλές ομάδες ατόμων, γεγονός 
το οποίο είναι ευκολότερο σε σχέση με την οργάνωση συναντήσεων. 

Για τους ερωτώμενους φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων (Δια Βίου 
Μάθηση και Ειδική Αγωγή) οι ερωτήσεις της συνέντευξης ήταν οι ίδιες 
και με την ίδια χρονική σειρά. Στην αρχή, έπρεπε να συμπληρωθούν τα 
προσωπικά στοιχεία του κάθε ερωτώμενου, τα οποία προσδιοριζόντου-
σαν σε σχέση με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα και την εργασιακή κα-
τάσταση. Έπειτα, οι ερωτήσεις της συνέντευξης αποτελούνταν από δύο 
ενότητες. Την πρώτη ενότητα αποτελούσαν γενικές ερωτήσεις, ενώ τη 
δεύτερη ενότητα απάρτιζαν πιο ειδικές ερωτήσεις βασισμένες σε μία συ-
γκεκριμένη διδασκαλία που συμμετείχαν οι ερωτώμενοι. 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 33 φοιτητές του μεταπτυχιακού 
προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας. Το συγκεκριμένο δείγμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
δείγμα ευκολίας ή συμβατικό δείγμα, εφόσον η επιλογή των μελών του 
δείγματος έγινε με βασικά κριτήρια την ευκολία, τη διαθεσιμότητα και το 
σύντομο χρόνο συλλογής των δεδομένων. Πιο αναλυτικά, η ερευνήτρια 
μπορούσε να προσεγγίσει εύκολα τα μέλη του συγκεκριμένου προγράμ-
ματος, επειδή το μεταπτυχιακό αυτό ήταν δωρεάν σε αντίθεση με όλα 
τα υπόλοιπα και επειδή η ίδια φοιτούσε σε αντίστοιχο μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα του ίδιου τμήματος. Τέτοιου είδους δείγματα δεν αφορούν την 
τυχαιότητα ή την επιδίωξη της αντιπροσωπευτικότητας του πληθυσμού 
(Henry, 1990). Ακόμη, το δείγμα ευκολίας συμπεριλαμβάνεται στα δείγ-
ματα μη πιθανοτήτων, τα οποία στηρίζονται στην προσωπική κρίση του/
της ερευνητή/τριας αντί για κάποιας μορφής μηχανιστική διαδικασία για 
την επιλογή των μελών του δείγματος (Groves et al., 2009). 

Ειδικότερα, το δείγμα χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ανή-
κουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της κατεύθυνσης της Δια Βίου Μά-
θησης, ενώ στο δεύτερο μέρος της Ειδικής Αγωγής. Σε αυτό το σημείο 
πρέπει να τονιστεί ότι, από τους τριάντα (30) περίπου φοιτητές ανά κα-
τεύθυνση, δεκαεπτά (17) συμμετείχαν από την κατεύθυνση «Δια Βίου Μά-
θηση» και δεκαέξι (16) από την «Ειδική Αγωγή».

3. Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 
Σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από τις ερωτήσεις των συνε-
ντεύξεων, προέκυψε η επαλήθευση των τριών ερευνητικών ερωτημάτων. 
Αναφορικά με την πρώτη ερευνητική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία η 
χρήση των ΤΠΕ ως κύριο μέσο διδασκαλίας κι εκμάθησης μέσα σε μία 
τάξη ενηλίκων αυξάνει τη διάθεση και το ενδιαφέρον των ενηλίκων για 
μάθηση, είναι γεγονός πως επαληθεύτηκε. Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες 
και από τις δύο κατευθύνσεις (Δια Βίου Μάθηση & Ειδική Αγωγή) παρου-
σίασαν την ίδια θετική άποψη προς το ρόλο της τεχνολογίας στη μαθησι-
ακή διαδικασία. Πιστεύουν ότι ο ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδι-
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κασία είναι καθοριστικής σημασίας, επειδή διευκολύνει τόσο τη μάθηση 
όσο και τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και ενηλίκων εκπαιδευομένων. 
Μάλιστα, θεωρούν πως η χρήση των εκπαιδευτικών apps (εφαρμογών) 
με την εναλλαγή των εικόνων είναι κυρίως αυτό που αυξάνει τα κίνητρα 
των ενηλίκων εκπαιδευομένων για μάθηση. Παράλληλα, η ενσωμάτω-
ση εκπαιδευτικών εφαρμογών στη διαδικασία της μάθησης βοηθάει και 
στην εξοικείωση με τα σύγχρονα μέσα.

Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία ένα λογισμικό 
σημειωματαρίου και συγκεκριμένα το evernote.com μπορεί να αντικατα-
στήσει το πρόχειρο τετράδιο, επαληθεύτηκε. Οι δεκαεπτά (17) έναντι των 
δεκαέξι (16) ερωτηθέντων απάντησαν θετικά, στηρίζοντας τις απόψεις 
τους με κατάλληλα επιχειρήματα. Για τους περισσότερους από αυτούς 
ένα τέτοιο λογισμικό παρουσιάζει ποικίλες δυνατότητες που βοηθούν 
το χρήστη και τον διευκολύνουν ειδικά σε θέματα λειτουργικότητας (π.χ. 
ορθογραφικός έλεγχος). Επιπλέον, η παροχή μιας ποικιλομορφίας σημει-
ώσεων (συνδυασμός εικόνας-ήχου) αλλά και ο γρήγορος και εύκολος δι-
αμοιρασμός στοιχείων/πληροφοριών είναι από εκείνα τα χαρακτηριστικά 
που το ξεχωρίζουν.

Αναφορικά με την τρίτη ερευνητική υπόθεση, η οποία αναφέρεται σε 
ένα λογισμικό αξιολόγησης και συγκεκριμένα στο kahoot ως κρίσιμος 
συντελεστής για τον παραγκωνισμό του άγχους των ενηλίκων εκπαιδευ-
ομένων στον τομέα της αξιολόγησης, επαληθεύτηκε σε μεγάλο βαθμό. 
Όπως προέκυψε από την ανάλυση των απαντήσεων, ένα λογισμικό αξι-
ολόγησης όπως το kahoot μπορεί να περιορίσει το άγχος των εκπαιδευ-
ομένων. Οι πιο πολλές απαντήσεις αναφέρονταν στον παιγνιώδη χαρα-
κτήρα (ψευδώνυμο, χρόνος απάντησης, έντονα χρώματα, εικόνα, ήχος ή 
και video) που παρουσίαζε το λογισμικό. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη 
όλα τα χαρακτηριστικά του λογισμικού που προαναφέρθηκαν, οι ενήλικες 
θεωρούν πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερο λογισμικό που χαλαρώνει την 
αξιολόγηση και την κάνει μια πιο ευχάριστη και συγχρόνως δημιουργική 
μαθησιακή διαδικασία.

Επιπρόσθετα, από τα δεδομένα προκύπτουν κι άλλα συμπεράσματα 
τα οποία μπορεί να εξετάσει και να αναλύσει κανείς σε άλλες έρευνες. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, οι δεκατρείς 
(13) ενήλικες μεταπτυχιακοί φοιτητές της κατεύθυνσης «Ειδική Αγωγή» 
απάντησαν θετικά ως προς την αύξηση των κλιμάκων της διάθεσης και 
του ενδιαφέροντος των ενηλίκων για μάθηση μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, 
ενώ μόνο οι τρεις (3) από αυτούς είχαν διαφορετική άποψη. Από τους 
φοιτητές της κατεύθυνσης «Δια Βίου Μάθηση» οι δεκαέξι (16) από τους 
δεκαεπτά (17) αποκρίθηκαν επίσης θετικά. Σχετικά με το δεύτερο ερευ-
νητικό ερώτημα, για το αν το εκπαιδευτικό λογισμικό evernote.com μπο-
ρεί να αντικαταστήσει το πρόχειρο τετράδιο, οι επτά (7) φοιτητές της 
Ειδικής Αγωγής παρουσίασαν θετική άποψη, αντιθέτως με τους υπόλοι-
πους εννιά (9) οι οποίοι είχαν αρνητική. Από τους φοιτητές της «Δια Βίου 
Μάθησης», οι δέκα (10) ήταν απολύτως θετικοί για τις δυνατότητες του 
λογισμικού αυτού σε αντίθεση με τους άλλους επτά (7).
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Σχετικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, για το αν το εκπαιδευτικό λο-
γισμικό kahoot έχει την ικανότητα να περιορίσει το άγχος των ενηλίκων 
εκπαιδευομένων, οι περισσότεροι φοιτητές (εννέα έναντι των επτά) από 
την Ειδική Αγωγή παρουσίασαν την άποψη πως δεν είναι ικανό, καθώς η 
αξιολόγηση παραμένει αξιολόγηση. Στην άλλη κατεύθυνση, η πλειοψη-
φία (δεκατρείς έναντι των τεσσάρων) θεωρούν απολύτως ότι ένα τέτοιο 
λογισμικό προάγει τον παιγνιώδη χαρακτήρα της αξιολόγησης, επομένως 
μειώνει το άγχος των εκπαιδευομένων. Καταλήγοντας, συμπεραίνει κα-
νείς πως οι φοιτητές της κατεύθυνσης της Δια Βίου Μάθησης είναι πιο 
θετικοί προς τις ΤΠΕ γενικά αλλά και στην ένταξή τους σε τάξεις ενηλί-
κων, σε αντίθεση με τους φοιτητές της κατεύθυνσης της Ειδικής Αγωγής 
που είναι λίγο πιο συγκρατημένοι. Εν κατακλείδι, προτάσεις για άλλες 
έρευνες (ποσοτικές και ποιοτικές) θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι λό-
γοι των διαφορών των μεταπτυχιακών φοιτητών των δύο κατευθύνσεων 
(Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή) ως προς τη χρήση των ΤΠΕ σε μια 
τάξη ενηλίκων. 
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Πρόλογος 
Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να κάνει μια σύντομη παρουσίαση της δυ-
σφορίας ταυτότητας φύλου στην εφηβεία, καθώς επίσης και του τρόπου 
που αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί και να ξεπεραστεί. Είναι μια βιβλιο-
γραφική ανασκόπηση που βασίστηκε σε βιβλία, άρθρα αλλά και σε ιστο-
σελίδες ιατρών και ψυχολόγων. Η αφορμή για αυτήν την εργασία ήταν η 
απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στις 6 Ιουνίου του 2019 
να διαγράψει τη διεμφυλική δυσφορία από την αποδεκτή διεθνώς «Λί-
στα των Ψυχικών Διαταραχών». Γεγονός που καθιστά πλέον και επίσημα 
σαφές ότι οι «διεμφυλικοί» δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ψυχικά 
ασθενείς αλλά ως άτομα που υποφέρουν από μια έμφυλη διαταραχή, η 
οποία δεν πρέπει να επιφέρει κανέναν κοινωνικό στιγματισμό και απο-
κλεισμό. Γι’ αυτόν τον λόγο η δημιουργία αυτής της εργασίας θεωρήθηκε 
«αναγκαία» για να υπάρξει μια παρουσία και αποσαφήνιση της δυσφορί-
ας ταυτότητας φύλου, για να μπορέσουμε έτσι πλέον να την «απενοχο-
ποιήσουμε» και να την καταλάβουμε καλύτερα. Επίσης, επιλέχθηκε η πε-
ρίοδος της εφηβεία συγκεκριμένα διότι είναι μια ιδιαίτερη περίοδος της 
ζωής όλων των ανθρώπων, καθώς τότε γίνεται η μετάβαση στην ενήλικη 
ζωή και υπάρχει μία σύγχυση σε όλα τα κομμάτια της ζωής των εφήβων. 
Η μετάβαση αυτή μπορεί να γίνει πιο εύκολη αν υπάρχει αποδοχή του 
εαυτού μας από εμάς αλλά και από τα οικεία μας άτομα και για αυτό το 
λόγο είναι απαραίτητο να έχουμε τις γνώσεις που χρειάζεται για να μπο-
ρέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς με όποιο τρόπο μπορούμε.

Περίληψη 
Η διαμόρφωση της ταυτότητας του φύλου είναι μια διαδικασία που την 
περνάμε όλοι οι άνθρωποι. Για τη διαμόρφωσή της δεχόμαστε επιρροές 
από ένα σύστημα άγραφων κανόνων που υπάρχουν στην κοινωνία στην 
οποία ζούμε, για τις συμπεριφορές που θεωρούνται αρμόζουσες για τους 
άντρες και για τις γυναίκες. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει από τη βρεφι-
κή ηλικία και συνεχίζεται εφ’ όρου ζωής. Όμως σε μερικούς ανθρώπους 

ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ  
ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

Βασιλική-Ελπίδα Μπούσια
B.A. Εκπαιδευτικός, Π.Ε.60
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κατά την προεφηβεία και την εφηβεία αναπτύσ-
σεται ένα αίσθημα δυσφορίας για τις συμπερι-
φορές που περιμένουν οι άλλοι να αναπτύξουν 
λόγω του βιολογικού τους φύλου, εξαιτίας, δη-
λαδή, του γεγονότος ότι οι ίδιοι δεν νιώθουν ότι 
ανήκουν σε αυτό το φύλο αλλά στο αντίθετο. 
Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με αυτή την 
μερίδα ανθρώπων, με αυτούς που νιώθουν δυ-
σφορία για το φύλο τους, καθώς επίσης και με 

το τι μπορούν να κάνουν για να την ξεπεράσουν και να έρθουν εν τέλει 
σε αρμονία με αυτό που αισθάνονται. 

Abstract 
The formation of gender identity is a process that all people go through. 
For its formation, we are influenced by a system of unwritten rules that 
exist in the society in which we live for the behaviors that are considered 
appropriate for men and women. This process begins in infancy and con-
tinues throughout life. But some people during adolescence develop a 

feeling of discomfort about the behaviors that 
others expect to develop because of their bio-
logical sex, because they do not feel that they 
belong to this sex but on the contrary. In this 
article we will deal with this portion of people, 
those who feel uncomfortable about their gen-
der, as well as what they can do to overcome it 
and be able to come to terms with what they 
are feeling. 

1. Εισαγωγή 
Ο όρος «ταυτότητα» γενικότερα αναφέρεται στην αίσθηση ομοιότητας 
που έχει το άτομο με άλλους ως προς ένα συγκεκριμένο θέμα, Κάθε 
άτομο έχει περισσότερες από μία σημαντικές ταυτότητες, όπως είναι η 
εθνική και η θρησκευτική ταυτότητα και η ταυτότητα φύλου (Προκοπάκη, 
2017). Ταυτότητα φύλου ονομάζεται το ιδιαίτερο συναίσθημα που αποκτά 
ένα παιδί όταν συνειδητοποιεί ότι ανήκει στο ένα ή στο άλλο φύλο και 
διαμορφώνεται μέσω των επιρροών από την οικογένεια, την κοινωνία και 
τα υπόλοιπα παιδιά (Τρυφωνίδου- Θεοδοσίου, 2013). Η ταυτότητα φύλου 
ξεκινά να διαμορφώνεται νωρίς στη ζωή του παιδιού και συνεχίζεται κα-
θόλη την διάρκεια της (Κάκουρος, Μανιαδάκη, 2004). Η ταυτότητα του 
φύλου βασίζεται τόσο στα ανατομικά χαρακτηριστικά του φύλου, όσο και 
στα κοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδονται σε άνδρες και γυ-
ναίκες από το εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον. Επομένως, το βιολογικό 
φύλο αναφέρεται στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου τα 
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οποία καθορίζονται με τη γέννησή του, ενώ το κοινωνικό φύλο περιλαμ-
βάνει ένα σύνολο επίκτητων και πολιτισμικών ρόλων, δραστηριοτήτων και 
συμπεριφορών (Τρυφωνίδου-Θεοδοσίου, 2013). Ωστόσο, σε ορισμένες 
περιπτώσεις η αναγνώριση από το παιδί ότι ανήκει σε ένα από τα δυο 
φύλα δε σημαίνει και την ταυτόχρονη αποδοχή του. Στις περιπτώσεις αυ-
τές το παιδί αισθάνεται δυσφορία με το γεγονός ότι ανήκει στο φύλο 
αυτό και εκφράζει τόσο λεκτικά όσο και με την συμπεριφορά του την 
επιθυμία να ανήκει στο άλλο φύλο. Όταν η δυσφορία αυτή είναι έντονη, 
επίμονη στο χρόνο και εκδηλώνεται με γενικευμένο τρόπο στη συμπε-
ριφορά του παιδιού, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τη διάγνωση της 
δυσφορίας του φύλου (Κάκουρος, Μανιαδάκη, 2004). Εάν το άτομο δι-
αγνωστεί με δυσφορίας του φύλου, τότε οι θεραπευτικές παρεμβάσεις 
που θα ακολουθήσουν, μέχρι την χειρουργική επέμβαση που θα έχει ως 
αποτέλεσμα την ένταξη του ατόμου στο αντίθετο φύλο, είναι ποικίλες. 

Η πρώτη και σημαντικότερη θεραπευτική παρέμβαση είναι η ψυχοθε-
ραπεία, η οποία βοηθά το άτομο σε δύο βασικούς άξονες: αφενός στην 
κατανόηση των συναισθημάτων που βιώνει και την αποδοχή της νέας 
του διορθωμένης ταυτότητας και αφετέρου, στο οικογενειακό πλαίσιο, 
στην ομαλή μετάβαση του ατόμου στη νέα του ταυτότητα. Μέσα από τη 
κατανόηση και το θετικό κλίμα το άτομο μπορεί να προσαρμοστεί και 
να αναπτυχθεί με πολύ πιο ευνοϊκές προδιαγραφές. Επίσης, η ψυχοθε-
ραπεία πραγματοποιείται σε όλα τα στάδια θεραπευτικών παρεμβάσεων, 
όπως η καταστολή της εφηβείας, η ορμονοθεραπεία και οι πολλαπλές 
επεμβάσεις (Δούβρη, 2018). 

2. Δυσφορία του Φύλου 

2.1. Διαγνωστικά Κριτήρια 
Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταρα-
χών (DSM-V) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρίας, για τη διάγνωση 
αυτή απαιτούνται τουλάχιστο δύο από τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία 
πρέπει να βιώνονται για τουλάχιστον έξι μήνες σε εφήβους ή ενήλικες:

•	 έντονη επιθυμία το άτομο να υπάγεται στο αντίθετο φύλο, 
•	 έντονη επιθυμία το άτομο να αντιμετωπίζεται ως φύλο διαφορετι-

κό από το εκχωρημένο φύλο, 
•	 σημαντική ασυμφωνία μεταξύ του βιωμένου ή εκπεφρασμένου 

φύλου και των σεξουαλικών χαρακτηριστικών κάποιου,
•	 έντονη επιθυμία για τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά ενός φύλου 

εκτός από το εκχωρημένο φύλο,
•	 έντονη επιθυμία απαλλαγής από τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά 

ενός ατόμου λόγω της ασυμφωνίας με το βιωμένο ή εκπεφρασμέ-
νο φύλο του ατόμου,

•	 μια ισχυρή πεποίθηση ότι κάποιος έχει τις τυπικές αντιδράσεις και 
τα συναισθήματα ενός φύλου διαφορετικού από το εκχωρημένο 
φύλο 
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Η διάγνωση δεν μπορεί να τεθεί εάν το άτομο δεν έχει φθάσει στην 
ήβη (ICD10). Δεν πρέπει να συνυπάρχει οποιαδήποτε ερμαφροδιτική, 
γενετική, ή φυλοχρωμοσωματική ανωμαλία (ICD-10). 5 Η δυσφορία του 
φύλου διαφέρει από την διαταραχή της σεξουαλικής ωρίμανσης (F66.0 
κατά ICD-10), κατά την οποία το άτομο, συνήθως έφηβος, υποφέρει από 
αβεβαιότητα για την ταυτότητα φύλου του ή τον σεξουαλικό προσανατο-
λισμό του. Δε θα πρέπει να συγχέεται, επίσης, με φυσιολογικές συμπερι-
φορές που αποκλίνουν από το συνηθισμένο, όπως π.χ. δραστήρια κορί-
τσια «αγοροκόριτσα» ή ευαίσθητα αγόρια που αποφεύγουν το επιθετικό 
και τραχύ παιχνίδι. 

2.2. Κλινική Εικόνα 
Στα παιδιά η δυσφορία για το φύλο τους και η επίμονη ταύτιση με το 
αντίθετο φύλο εκδηλώνονται με ποικίλες συμπεριφορές. Το παιδί μπορεί 
να εκδηλώνει επανειλημμένα την επιθυμία να ανήκει στο αντίθετο φύλο. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να βιώνει φαντασιώσεις ότι ανήκει στο 
αντίθετο φύλο. Συνήθως το παιδί με δυσφορία του φύλου δηλώνει έντο-
νη επιθυμία να συμμετέχει σε στερεοτυπικά παιχνίδια και δραστηριότητες 
του άλλου φύλου, καθώς και προτίμηση σε συμπαίκτες του άλλου φύλου 
(Κάκουρας, Μανιαδάκη, 2004). Ορισμένα από τα συμπτώματα παίρνουν 
διαφορετική μορφή σε αγόρια και κορίτσια. Στα αγόρια παρατηρείται 
υπερβολική ταύτιση με τη μητέρα, έκδηλη θηλυπρεπή συμπεριφορά (π.χ. 
παιχνίδι με κούκλες), μικρό ενδιαφέρον σε χαρακτηριστικές δραστηριό-
τητες των αγοριών (π.χ. απαρέσκεια προς τα αθλήματα και τα βίαια παι-
χνίδια) και η συναναστροφή κυρίως με κορίτσια (Black, Andreasen, 2011). 
Σε κάποιες περιπτώσεις ισχυρίζονται ότι το πέος και οι όρχεις τους είναι 
αηδιαστικά ή ότι θα εξαφανιστούν (Κάκουρος, Μανιαδάκη, 2004). Στα 
κορίτσια παρατηρείται εμφανής αποστροφή στο συνηθισμένο γυναικείο 
ντύσιμο, επίμονη άρνηση των θηλυκών ανατομικών δομών, όπως ισχυρι-
σμός ότι έχει ή θα αποκτήσει πέος, άρνηση να ουρήσει σε καθιστή θέση, 
ισχυρισμός ότι δε θέλει να μεγαλώσουν οι μαστοί ή να αποκτήσει εμμη-
νορρυσία (Παπαϊωάνου ημερ/νια).

2.3. Επιδημιολογία 
Τα επιδημιολογικά στοιχεία που διαθέτουμε για τη συχνότητα εμφάνισης 
της δυσφορίας του φύλου στον παιδικό πληθυσμό είναι πολύ περιορισμέ-
να και από αυτό πιθανώς φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά σπάνια. Ενδεικτικά 
μπορούμε να αναφέρουμε ότι σε μια εξειδικευμένη κλινική στον Κανα-
δά σε διάστημα περίπου είκοσι χρόνων (1978-1997), παραπέμφθηκαν 277 
αγόρια και 45 κορίτσια, ηλικίας 3-12 ετών, με αυτή τη διαταραχή. Η αναλο-
γία αγοριών κοριτσιών είναι 6.2:1 και η μέση ηλικία είναι εφτά ετών (Κά-
κουρος, Μανιαδάκη, 2004). Στο DSM-5 αναφέρονται τα εξής ποσοστά 
επιπολασμού της: σε αρσενικά άτομα 0.005% έως 0.014%, και σε θηλυκά 
0.002% έως 0.003%.
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2.4 Αιτιολογία 
Οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί για τη διερεύνηση της αιτιολογίας της 
δυσφορίας του φύλου έχουν επικεντρωθεί σε δυο παράγοντες: τους 
βιολογικούς και τους ψυχοκοινωνικούς (Κάκουρος, Μανιαδάκη, 2004). 
Όσον αφορά τους βιολογικούς παράγοντες, τα παιδιά με δυσφορία του 
φύλου δεν παρουσιάζουν εμφανείς ορμονικές ή ανατομικές ανωμαλίες 
και έτσι φαίνεται ότι η επίδραση βιολογικών παραγόντων στην εμφάνισή 
της είναι ελάχιστη (Κάκουρος, Μανιαδάκη, 2004). Για τους ψυχοκοινω-
νικούς παράγοντες έχουν περιγραφεί αρκετοί που πιθανώς σχετίζονται 
με την εμφάνιση της δυσφορίας του φύλου, όπως α) παράγοντες που 
αφορούν σε χαρακτηριστικά του παιδιού (θηλυπρεπή/χαριτωμένη εμ-
φάνιση σε αγόρι, ντροπαλή ιδιοσυγκρασία κ.ά., β) χαρακτηριστικά των 
γονέων (ψυχοπαθολογία γονέων, ισχυρή προτίμηση για κορίτσι (πένθος 
φύλου), υπερβολική φυσική εγγύτητα μητέρας-αγοριού, απουσία αντρι-
κών προτύπων, κυριαρχική μητέρα), γ) βιώματα και περιβάλλον (πρώι-
μοι αποχωρισμοί, απόρριψη από συνομηλίκους, σωματική και σεξουαλική 
κακοποίηση, κοινωνική απομόνωση), δ) ενίσχυση πρώιμης «κοινωνικής 
μετάβασης» από την οικογένεια, ε) media: δε θα πρέπει να παραλείψου-
με τον ρόλο του μιμητισμού, ιδίως σε ευάλωτες ομάδες όπως είναι τα 
παιδιά με αυτισμό, που διευκολύνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
και τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα (Προκοπάκη, 2017). Σύμφωνα με το 
βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, υπάρχει ιδιοσυγκρασιακή προδιάθεση, που 
αλληλοεπιδρά με τους ως ανωτέρω παράγοντες. Ιδιαίτερο ρόλο παίζει ο 
συνδυασμός ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του παιδιού με ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά των γονέων (π.χ. άγχος στο παιδί και ψυχοπαθολογία στους 
γονείς) και με ειδικούς, παράγοντες (απουσία οριοθέτησης, φόβος της 
μητέρας για την ανδρική επιθετικότητα, εμφάνιση του παιδιού) που αλλη-
λοεπιδρούν σε μία κρίσιμη περίοδο, κατά τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης 
(Zucker and Bradley 1995).

3. Θεραπευτικές Παρεμβάσεις 
Η θεραπευτική αντιμετώπιση της διαταραχής αυτής έχει ως στόχο την 
παροχή κατευθυνόμενης βοήθειας στο άτομο ώστε να αποκτήσει με-
γαλύτερη σεξουαλική ισορροπία αλλά και αίσθηση ευχαρίστησης όσον 
αφορά τη δική του ταυτότητα φύλου. Αυτό μπορεί να αφορά την καθημε-
ρινότητα του, π.χ. το να ντύνεται και να ζει όπως το φύλο το οποίο θα επι-
θυμούσε να είναι ή σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να αφορά συστηματική 
ορμονοθεραπεία με σκοπό την αλλαγή της εξωτερικής του εμφάνισης. 
Σε κάποιες πιο ριζικές λύσεις, η προσπάθεια αλλαγής μπορεί να αφορά 
χειρουργική επέμβαση η οποία θα αλλάξει μόνιμα το ανατομικό φύλο. Εί-
ναι πολύ σημαντικό, επίσης, να υπάρχει παροχή εκτεταμένης μακρόχρο-
νης κλινικής εκτίμησης και συμβουλευτικής υποστήριξης από επαγγελ-
ματία ψυχικής υγείας. Με αυτό τον τρόπο το άτομο θα νιώσει ασφαλές, 
θα προετοιμαστεί ψυχολογικά για την αλλαγή αυτή και θα κατανοήσει 
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το βαθμό στον οποίο θέλει να επέλθει η προσωπική του αλλαγή https://
veresiesclinic.com/el/service/diataraxh-taytothtas-fyloy.

3.1. Ψυχοθεραπεία 
Για την αντιμετώπιση της δυσφορίας απαιτείται άμεση παρέμβαση. Όσο 
πιο νωρίς κατά την παιδική ηλικία εφαρμοστεί τόσο καλύτερη η πρόγνω-
ση. Στόχος της θεραπείας είναι η συναισθηματική ανακούφιση του παι-
διού, η μείωση της δυσφορίας και η αποδοχή του εαυτού και ταυτόχρονα 
η δόμηση της ταυτότητας του φύλου και η εξοικείωση με αυτό, ώστε το 
παιδί μεγαλώνοντας να μπορέσει να λάβει σημαντικές αποφάσεις που 
αφορούν το σώμα του και την ένταξή του στον κοινωνικό περίγυρο. Επί-
σης, βραχυπρόθεσμα η ψυχοθεραπεία στοχεύει στην μείωση ή εξαφάνι-
ση του κοινωνικού αποκλεισμού του παιδιού, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει 
και η θεραπεία της οικογένειας, ώστε να μπορέσουν όλα τα μέλη να απο-
δεχτούν και να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και να αποτελέσουν 
ένα ασφαλές πλαίσιο στήριξης για το παιδί (Κούρια, 2017). 

3.2. Ορμονική Αναστολή της Εφηβείας 
Μετά τη διαγνωστική (ψυχολογική) φάση, όπου εξερευνώνται η φύση και 
τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας του φύλου και της ψυχοκοινωνικής λει-
τουργίας του ατόμου, το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση των διαφυλικών 
εφήβων αποτελεί η καταστολή της εφηβείας με ειδικές ορμονικές πα-
ρεμβάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

•	 Έχει τεθεί η διάγνωση της δυσφορίας του φύλου.
•	 Η εφηβεία έχει αρχίσει (στάδιο 2-3, με βάση την κατάταξη Tanner). 
•	 Ο έφηβος έχει επιδείξει μακροχρόνια και έντονη δυσφορία.
•	 Τα συναισθήματα δυσφορίας εντάθηκαν με την έναρξη της εφη-

βείας.
•	 Αντιμετωπίστηκαν συνοδά ιατρικά, ψυχολογικά ή/και κοινωνικά 

προβλήματα. 
•	 Τόσο ο έφηβος όσο και οι γονείς του έχουν συναινέσει (εάν ο 

έφηβος δεν έχει φθάσει στην ηλικία της ιατρικής συναίνεσης). 

Η καταστολή της εφηβείας με τη χρήση ανάλογων της εκλυτικής ορ-
μόνης των γοναδοτροπινών (GnRHa) εμποδίζει την ανάπτυξη ανεπιθύ-
μητων δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου και επιτρέπει στους 
εφήβους να διερευνήσουν περαιτέρω την ταυτότητα του φύλου τους, 
αποφεύγοντας το άγχος και τη δυσφορία που θα μπορούσε να τους 
επιφέρει η σωματική τους εξέλιξη. Αποτελεί ουσιαστικά ένα μεταβατικό 
στάδιο, κατά το οποίο δίδεται χρόνος στον έφηβο και στην οικογένεια 
του να πάρουν οριστικές αποφάσεις και να κατανοήσουν τις ανεπιθύμη-
τες ενέργειες των μελλοντικών θεραπευτικών παρεμβάσεων (ορμόνες 
και χειρουργικές επεμβάσεις) για την αλλαγή του φύλου (Τσιλιμιγκάκη, 
2017).
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3.3.  Ορμονική Θεραπεία για Αλλαγή Εξωτερικών Χαρακτη-
ριστικών Φύλου 

Αφού επιβεβαιωθεί η επιμονή της δυσφορίας του φύλου σε συνεργασία 
με διεπιστημονική ομάδα αλλά και την παρουσία επαρκούς πνευματικής 
ικανότητας του ατόμου να δώσει συνειδητή συναίνεση σε αυτήν την εν 
μέρει μη αναστρέψιμη θεραπεία, μπορεί το άτομο να προχωρήσει στην 
ορμονοθεραπεία (Τσιλιμιγκάκη, 2017). Η διαδικασία για τους άνδρες που 
θέλουν να αλλάξουν φύλο περιλαμβάνει τη χορήγηση οιστρογόνων (δη-
λαδή γυναικείων ορμονών) και ουσιών που εμποδίζουν την παραγωγή 
τεστοστερόνης, η οποία υπάρχει μεν στις γυναίκες αλλά σε μικρές ποσό-
τητες και είναι η ορμόνη που ευθύνεται για την τριχοφυΐα και τη μεγαλύ-
τερη μυϊκή μάζα των ανδρών σε σχέση με τις γυναίκες. Τα «συμπτώμα-
τα» της ορμονοθεραπείας συνήθως περιλαμβάνουν απαλότερο δέρμα, 
ελάττωση των τριχών στο πρόσωπο και το σώμα, λιγότερες στύσεις και 
ελαφρά αύξηση του στήθους. Κάποια από αυτά τα φαινόμενα εμφανί-
ζονται άμεσα, ενώ άλλα μπορεί να χρειαστούν από 12 ως 18 μήνες για 
να αναπτυχθούν πλήρως. Η διαδικασία για τις γυναίκες που θέλουν να 
αλλάξουν φύλλο είναι ακριβώς η αντίστροφη: περιλαμβάνει χορήγηση 
τεστοστερόνης, που κάνει πιο βαθιά τη φωνή, μικραίνει τα στήθη, αυξά-
νει τη δύναμη στο πάνω μέρος του σώματος, μεγαλώνει την κλειτορίδα 
και αυξάνει την όρεξη για σεξ (https://www.news.gr/ygeia/to-somamoy/
article/89771/epemvash-allaghs-fyloy-den-einai-toso-apla-ta.html). 

3.4. Χειρουργική Διαμόρφωση Χαρακτηριστικών του Φύλου 
Οι επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού του φύλου διαχωρίζονται στις σχε-
τικά αναστρέψιμες και τις μη αναστρέψιμες. Στην πρώτη κατηγορία ανή-
κουν όλες οι επεμβάσεις που αφορούν τη θηλυκοποίηση ή αρρενοποίη-
ση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου (αυξητική μαστών, η 
θηλυκοποίηση προσώπου, η λιποαναρρόφηση και λιπομεταφορά) και στη 
δεύτερη, η μαστεκτομή και αρρενοποίηση του στήθους. 

Προκειμένου να διεξαχθούν οι επεμβάσεις για την αλλαγή φύλου 
χρειάζεται να πληρούνται κάποια κριτήρια ετοιμότητας και μια συμφω-
νία του ατόμου με τον χειρουργό. Όσον αφορά τις επεμβάσεις αλλαγής 
φύλου πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια καταλληλότητας και 
ετοιμότητας:

•	 ο/η ασθενής να είναι νομικά ενήλικας,
•	 συνήθως 12 μήνες συνεχούς ορμονοθεραπείας,
•	 12 μήνες συνεχούς και επιτυχούς εμπειρίας διαβίωσης στο επιλεγ-

μένο φύλο επί 24ώρου βάσεως,
•	 τακτική και υπεύθυνη συμμετοχή σε ψυχοθεραπεία κατά τη διάρ-

κεια της εμπειρίας διαβίωσης στο επιλεγμένο φύλο.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις «άρρεν προς θήλυ» περιλαμβάνουν ορ-
χεκτομή, εκτομή του πέους, κοπλοπλαστική, κλειτοριδοπλαστική, χειλεο-
πλαστική. Οι επεμβάσεις «θήλυ προς άρρεν» περιλαμβάνουν την υστε-
ρεκτομή, εκτομή σαλπίγγων και ωοθηκών, κολπεκτομή, μετοϊδοπλαστική, 
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οσχεοπλαστική, ουρηθροπλαστική, τοποθέτηση ορχικών προθέσεων και 
φαλλοπλαστική (Παπαϊωάνου, 2018). Ωστόσο, καθοριστική στη λήψη τέ-
τοιων αποφάσεων δεν πρέπει να είναι μόνο η ηλικία αλλά πρωτίστως, η 
ικανότητα του εφήβου να κατανοήσει τους κινδύνους και τα οφέλη των 
θεραπευτικών χειρισμών και να λάβει μία ορθά τεκμηριωμένη απόφαση. 
Ο βαθμός της ψυχολογικής ωρίμανσης, αν και συχνά είναι φυσικό πα-
ράγωγο της ηλικίας, μπορεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των εφήβων. 
Ως εκ τούτου, η ψυχολογική ωρίμανση φαίνεται να αποτελεί ένα κριτήριο 
για την καταλληλότητα έναρξης θεραπείας σε διαφυλικούς εφήβους πιο 
έγκυρο απ’ όσο ένα αυστηρό ηλικιακό κριτήριο (Τσιλιμιγκάκη, 2017). 

4. Συμπεράσματα 
Η αυξανόμενη συχνότητα ζήτησης ιατρικών υπηρεσιών για υποστήριξη 
της αλλαγής φύλου σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες έχει συνέπειες για 
την κοινωνία, τους κυβερνητικούς θεσμούς, τα σχολεία, τις οικογένειες, 
τους επαγγελματίες υγείας και φυσικά τους ασθενείς. Η ορμητική κοι-
νωνιολογική τάση για την αναγνώριση και αποδοχή των trans φαινομέ-
νων θέτει δεοντολογικά διλήμματα σε ενδοκρινολόγους, επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας και σεξολόγους, καθώς βιώνουν μέσα τους τη σύγκρου-
ση μεταξύ του «σεβασμού για την αυτονομία του ασθενούς», του «ωφε-
λείν» του «μη βλάπτειν» και της «συναίνεσης κατόπιν πληροφόρησης». 
Οι μεγαλύτερες δεοντολογικές συγκρούσεις είναι πολιτιστικές και άρα 
πολιτικές. Υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ δηλώσεων που εκπροσωπούν 
τα ιδανικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πραγματικότητας των 
κλινικών παρατηρήσεων. Ο δισταγμός των ειδικών να υποστηρίξουν την 
αλλαγή φύλου,χωρίς καθυστέρηση σε κάθε ασθενή δεν οφείλεται σε έλ-
λειψη γνώσεων. Από το 1974 μέχρι σήμερα, από διάφορες έρευνες που 
έχουν γίνει πάνω σε αυτά τα θέματα, διαπιστώνεται ότι ακόμη κι αν ο 
ασθενής πληρεί τα διαγνωστικά κριτήρια, μπορεί να είναι πολύ νέος ή 
διαταραγμένος ή μειονεκτικός ή απελπισμένος ή υπεραισιόδοξος. Η Ια-
τρική έχει ανέκαθεν την ικανότητα να βρίσκεται υπεράνω των επιθέσεων 
των διαφωνούντων. Αυτό δεν ισχύει και για το πολιτικό βασίλειο της trans 
ζωής. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να είναι προσεκτικοί ως προς την 
εμπάθεια. Η προσεκτική παρακολούθηση των ασθενών είναι ο επιστημο-
νικός τρόπος να απαντηθούν οι κλινικές αντιπαραθέσεις. Ας αφήσουμε 
τα δεδομένα να μιλήσουν μόνα τους (Levine, 2017). 
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Περίληψη 
Σε μια πανέμορφη χώρα, την Ελλάδα, όπου ο ήλιος και η θάλασσα μαζί με 
τα ζηλευτά τοπία και τα καταπληκτικά νησιά που συνυπάρχουν, παρασέρ-
νουν τον οποιοδήποτε σε ένα μικρό παράδεισο ευτυχίας. Οι κάτοικοί της 
οι Έλληνες, ένας λαός περήφανος, αγωνιστής, όμορφος και φιλότιμος. 

«Οικονομική κρίση!» Δυο λέξεις που σημαδεύουν τους πάντες και τα 
πάντα! O λαός χάνει την περηφάνια του, την αγωνιστικότητά του, την 
ομορφιά του, το χαμόγελό του! 

Η οικονομική κρίση επηρεάζει την ζωή όλων. Δεν κυ-
βερνούν οι Έλληνες αλλά οι «δανειστές».

Η ελληνική κρίση που ξεσπάει είναι πολυδιάστατη. 
Είναι κρίση θεσμική, κρίση πολιτική, κρίση κοινωνική. Οι 
δανειστές επιβάλλουν μια σκληρή δημοσιονομική πολιτι-
κή. Οι συνέπειες της κρίσης είναι φοβερές και καταστρέ-
φουν όχι μόνο οικονομικά τους Έλληνες αλλά πιο πολύ 
συναισθηματικά, ψυχολογικά και οικογενειακά.

Abstract 
In a beautiful country, Greece, where the sun and the sea, along with the 
jealous landscapes and the amazing islands that coexist, drag anyone 
into a small paradise of happiness. Its inhabitants are the Greeks, a proud, 
militant, beautiful and ambitious people.

«Economic crisis!» Two words that mark everyone and everything! The 
people are losing their pride, their fighting spirit, their beauty, their smile!

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΕΣ  
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ

Λέξεις κλειδιά: 

Ελλάδα,  
οικονομική κρίση,  
συνέπειες

Ειρήνη Τσιώνη 
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασιλική Κάντζα 
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
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consequences

The economic crisis is affecting everyone’s lives. It is not the Greeks 
who are in power, but the «lenders».

The Greek crisis that is erupting is multidi-
mensional. It is an institutional crisis, a politi-
cal crisis, a social crisis. Lenders are pursuing a 
tough fiscal policy. The consequences of the cri-
sis are terrible and destroy not only the Greeks 
financially but also more emotionally, psycho-
logically and familial.

Εισαγωγή 
Ελλάδα! Μια χώρα όμορφη, ηλιόλουστη, με ζηλευτά τοπία και καταπλη-
κτικά νησιά για καλοκαιρινές διακοπές.

Έλληνες! Ένας λαός υπερήφανος, αγωνιστής, όμορφος, χαμογελα-
στός και ξένοιαστος! Μέχρι που όλα αλλάζουν γιατί ξεσπά η οικονομική 
κρίση! Δυο λέξεις που σημαδεύουν τους πάντες και τα πάντα! O λαός 
χάνει την περηφάνια, την αγωνιστικότητά, την ομορφιά και το χαμόγελό 
του. Η χώρα αλλάζει και η οικονομική κρίση επηρεάζει τη ζωή όλων. Από 
το 2009 μέχρι σήμερα, το 2016, η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε μία 
εξαιρετικά καίρια καμπή της ιστορίας της και η διακυβέρνησή της κάθε 
άλλο παρά ανεξάρτητη και εθνικά αυτόνομη είναι.

Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να επισημάνει μέσα από μια 
βιβλιογραφική ανασκόπηση τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην 
ελληνική κοινωνία.

Η ελληνική κρίση που ξεσπάει είναι πολυδιάστατη. Είναι κρίση θεσμι-
κή, κρίση πολιτική, κρίση κοινωνική. Οι δανειστές επιβάλλουν μια σκληρή 
δημοσιονομική πολιτική που πλήττει κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και 
εργασιακά δικαιώματα των Ελλήνων και αλλάζει ριζικά το κοινωνικοπολι-
τικό χάρτη της χώρας.

1. Οικονομική Κρίση και Υγεία 
Η οικονομική κρίση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη χρηματοδότη-
ση των συστημάτων υγείας. Αυτό έχει ως συνέπεια να επιβαρύνεται η 
λειτουργία των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας λόγω αυ-
ξημένης ζήτησης. Τα νοσοκομεία χαρακτηρίζονται από ελλείψεις σε είδη 
πρώτης ανάγκης, σε βασικά υλικά για τα χειρουργεία, σε καθαριστικά 
και σε ελλείψεις βασικών φαρμάκων. Είναι πολλές οι ελλείψεις σε ανα-
λώσιμα υλικά, τα οποία δεν παρέχονται με επάρκεια, ενώ η κατάσταση 
είναι χειρότερη στα αναλώσιμα υλικά των μικροβιολογικών εργαστηρίων 
το οποίο πολλές φορές πρακτικά δεν μπορεί να λειτουργήσουν. Λείπουν 
ακόμη και οι παυσίπονες ενέσεις και οι ασθενείς αναγκάζονται να τις 
αγοράζουν μόνοι τους. Ανύπαρκτες είναι και οι γάζες, το οινόπνευμα, 
διάφορα φάρμακα, καθώς και η θέρμανση. Παντού χαλασμένα και εγκα-



341

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ

ταλελειμμένα ηλεκτρονικά μηχανήματα. Δραματικό είναι το πρόβλημα 
έλλειψης διαθέσιμων κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 
με αποτέλεσμα δεκάδες ασθενείς βαρέως πάσχοντες να παραμένουν 
διασωληνωμένοι σε κοινούς θαλάμους, εν αναμονή της εισαγωγής τους 
σε ΜΕΘ, ενώ πολλές σοβαρές τακτικές χειρουργικές επεμβάσεις ανα-
βάλλονται λόγω της έλλειψης διαθέσιμων κλινών σε Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας.

Η κατάσταση θυμίζει τριτοκοσμική χώρα. Ασθενείς νοσηλεύονται σε 
διαδρόμους, δε γίνονται προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτικού προσω-
πικού. Οι νοσοκόμες είναι υποχρεωμένες να φροντίζουν ασθενείς δυ-
σανάλογα πολλούς για τις δυνάμεις τους, αφού οι προσλήψεις νέων 
έχουν παγώσει. Πολλές οι χειρουργικές λίστες αναμονής που μακραί-
νουν ακόμα και για εγχειρήσεις καρκινοπαθών. Οι φαρμακοβιομηχανίες, 
στις οποίες το ελληνικό κράτος χρωστάει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, 
αποφεύγουν να προμηθεύσουν τα νοσοκομεία. Οι φαρμακοποιοί από την 
άλλη ζητάνε να πληρωθούν σε μετρητά –ιδίως για τη χορήγηση ακριβών 
αντικαρκινικών φαρμάκων– ακόμα και από ασφαλισμένους σε δημόσια 
ταμεία ασθενείς, αφού αμφιβάλλουν ότι θα αποζημιωθούν ποτέ από τα 
ταμεία. Η πίεση στους προϋπολογισμούς υγείας απειλεί βασικές παροχές 
όπως είναι οι εμβολιασμοί. Υπάρχουν φόβοι ότι πολλά ελληνόπουλα δε 
θα μπορέσουν να κάνουν τα εντελώς στοιχειώδη αλλά τόσο απαραίτητα 
εμβόλια για την υγεία.

2. Οικονομική Κρίση και Εκπαίδευση 
Η εκπαίδευση και η παιδεία γνωρίζουν μεγάλη παρακμή. Γίνονται δρα-
στικές περικοπές στον ετήσιο προϋπολογισμό, πολλές συγχωνεύσεις και 
καταργήσεις σχολικών μονάδων. Οι σχολικές μονάδες δεν έχουν χρήμα-
τα για να καλύψουν τις ανάγκες τους, όπως θέρμανση, σχολικά είδη, είδη 
καθαριότητας. Το καλοριφέρ καίει λίγες ώρες για οικονομία, με αποτέλε-
σμα τα σχολικά κτίρια να είναι κρύα από τις 11 και μετά και ιδιαίτερα στη 
λειτουργία του ολοήμερου σχολείου. Μαθητές παρατηρούνται να έχουν 
πτώση στη μαθησιακή τους απόδοση ως συνέπεια της φτώχειας των οι-
κογενειών τους και έλλειψη ενδιαφέροντος για τα μαθήματα, αφού η κα-
θημερινότητά τους γίνεται πιο δύσκολη. Πολλοί από αυτούς έρχονται στο 
σχολείο χωρίς φαγητό. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων των σχολικών μονάδων 
προσπαθούν να βρουν λύσεις για το πρόβλημά τους. Το Υπουργείο Παι-
δείας αδυνατεί να πάρει δραστικά μέτρα και η τοπική εκκλησία βοηθάει 
με τη σειρά της όσο μπορεί. 

Παράλληλα, σε επίπεδο διοικητικό και επιστημονικό, καταργούνται 
εκπαιδευτικοί οργανισμοί, μεταφέροντας μέρος των δραστηριοτήτων σε 
ιδιωτικούς φορείς. Στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μειώνεται ο 
προϋπολογισμός για τα πανεπιστήμια κατά 50% καθώς και το διοικητι-
κό προσωπικό, ενώ παράλληλα καταργούνται και συγχωνεύονται πολλά 
πανεπιστημιακά τμήματα. Σοβαρές συνέπειες υπάρχουν στους μισθούς 
των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Οι μειώσεις 
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σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν το ¼ του μισθού τους ανάλογα με την 
προϋπηρεσία τους. Αυτό έχει ως συνέπεια την πτώση της ψυχολογίας 
τους, την ανησυχία τους για το επάγγελμα, τη μείωση της διάθεσης για 
δουλειά. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει διορισμοί και τα τεράστια 
κενά καλύπτονται με αναπληρωτές. Οι δαπάνες για την παιδεία διαρκώς 
περιορίζονται και τα σχολεία παραμένουν σε λειτουργία λόγω του προ-
σωπικού αγώνα των εκπαιδευτικών. Δάσκαλοι και καθηγητές μπαίνουν 
χωρίς διάθεση για μάθημα.

3. Οικονομική Κρίση και Αγορές 
Το Χρηματιστήριο Αθηνών σημαδεύτηκε από το κραχ του 1999. Στις 17 
Σεπτεμβρίου 1999 ο γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου φτάνει στην 
κορυφή στις 6.355 μονάδες! Ενάμιση χρόνο πριν, το Μάρτιο του 1998 
βρισκόταν στις 1400 μονάδες. Η φούσκα του χρηματιστηρίου είναι το με-
γάλο κόλπο καταλήστευσης χιλιάδων μικροεπενδυτών που πιστεύουν σε 
άφθονο και άκοπο πλούτο. Παρασύρονται χιλιάδες απλοί και άσχετοι άν-
θρωποι και καταθέτουν τις οικονομίες τους σε όποιες μετοχές τους λένε 
οι ειδικοί. Ξαφνικά μετά τον Σεπτέμβριο του 1999 αρχίζει η κατακόρυφη 
πτώση και ο εγκλωβισμός τεράστιου αριθμού μικροεπενδυτών που δεν 
μπορούν να πουλούν τις μετοχές τους γιατί ήταν άνευ αξίας! Δραματική 
πτώση καταγράφουν οι τιμές των μετοχών, με την αγορά να «βυθίζεται» 
στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουνίου του 2012, υποχωρώντας 
κάτω από τα επίπεδα των 600 μονάδων. Αυτή η απίστευτη ονομαστική 
αύξηση του πλούτου που επιβλήθηκε αυθαίρετα, από τη στιγμή που δεν 
ανακλούσε πραγματική παραγωγή πλούτου, ήταν μοιραίο να επιφέρει 
κρίση. Από τότε μέχρι και το 2016 το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει 
να βρίσκεται σε βαθιά ύπνωση.

Η οικοδομή είναι η μεγάλη χαμένη της εξαετούς οικονομικής κρίσης. 
Μετά την είσοδο της χώρας στο ευρώ και την απλόχερη χορήγηση δα-
νείων από τις τράπεζες με ευνοϊκούς όρους, η οικοδομή γνώρισε μεγάλη 
άνθηση τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000 και ενισχύθηκε από την 
κατασκευή των ολυμπιακών έργων. Όλα αυτά μέχρι και το 2007. Ήρθε, 
όμως, η παγκόσμια οικονομική κρίση και στη συνέχεια τα Μνημόνια και η 
οικοδομική δραστηριότητα κυριολεκτικά κατέρρευσε. Στην κατάρρευση 
αυτή της οικοδομής οφείλεται και ένα σημαντικό ποσοστό της μεγάλης 
αύξησης της ανεργίας.
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Εφημερίδα «Αυγή», 23.2.2014

Από την άλλη πλευρά εκατοντάδες επιχειρήσεις κλείνουν στην Ελλά-
δα και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται κυριολεκτικά στο δρόμο. Δυστυ-
χώς, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κινείται μέσα σε ένα τούνελ μετά 
από 7 χρόνια περίπου και 3 μνημόνια!

4. Οικονομική Κρίση και Ανεργία 
Από το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα το 2009 το πραγ-
ματικό εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε κατά 25%, ενώ ένας στους τέσ-
σερις είναι άνεργος. Κάθε ελληνική οικογένεια βιώνει το αίσθημα της 
απώλειας της εργασίας και αρχίζει να κυριαρχεί ο φόβος για το μέλλον. 
Χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν και καθημερινά σε όλη τη 
χώρα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που συμβαίνει στο κέντρο της 
Αθήνας. Κάποτε τα καταστήματα εκεί έσφυζαν από δουλειά με πλήθος 
εργαζομένων, ενώ τώρα είναι μια νεκρή πολιτεία. Λίγα μαγαζιά παραμέ-
νουν στο κέντρο της πρωτεύουσας, το 50% των υπαλλήλων που εργάζο-
νταν ως πωλητές στα καταστήματα απολύθηκαν και βρήκαν καταφύγιο 
στο ταμείο ανεργίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις των ειδικών, 
η ανεργία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται 
σε απόγνωση καθώς αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας.



344

TΕΥΧΟΣ 8 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

Ήδη καταγράφεται επισήμως αύξηση των δεικτών ανεργίας, στην Ελ-
λάδα σε 12.4% (Οκτώβριος 2010), όπως αναφέρει η Ελληνική Στατιστική 
Υπηρεσία. Η άνοδος της ανεργίας σκιαγραφεί ήδη μία κατάσταση αρκετά 
δύσκολη.

Πίνακας 1. Ανεργία (%), κατά φύλο και ομάδες ηλικιών

Ηλικία Γ´ Τρίμηνο

2009 2010

Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο

Σύνολο 6,6 13,1 9,3 9,7 16,1 12,4

15-29 13,9 24,5 18,5 19,0 30,6 24,2

30-44 5,3 12,2 8,3 8,8 14,9 11,5

45-64 4,6 7,4 5,7 6,6 9,2 7,6

65+ 0,8 0,9 0,8 1,4 1,6 1,4

Τα άτομα ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν εργασία ακόμα και με ένα 
υποτυπώδες μεροκάματο. Η απώλεια της εργασίας και η ανεργία έχουν 
αντίκτυπο στην αποπληρωμή των δανείων που χρεώθηκαν τα ελληνικά 
νοικοκυριά. Σήμερα έχουν εκτοξευθεί τα στεγαστικά δάνεια που θεω-
ρούνται «κόκκινα» και που αδυνατούν οι κάτοχοί τους να τα αποπληρώ-
σουν. Ακολουθούν τα καταναλωτικά δάνεια και τα επιχειρηματικά δάνεια, 
καθώς και οι πιστωτικές κάρτες.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η μετανάστευση των Ελλήνων σε χώ-
ρες κυρίως της Δυτικής Ευρώπης. Είναι η λύση που τους ανοίγει τα φτερά 
για ένα καλύτερο μέλλον, ειδικά στους νέους. Πολλοί από αυτούς που 
τελειώνουν μια πανεπιστημιακή σχολή βλέπουν πως ο μοναδικός τρόπος 
για εξεύρεση εργασίας είναι το εξωτερικό, θυσιάζοντας όμως έτσι μια 
ολόκληρη γενιά Ελλήνων.

5. Οικονομική Κρίση και Εγκληματικότητα 
Οι δεσμοί μεταξύ οικονομικής κρίσης και εγκληματικότητας είναι στενοί. 
Η οικονομική κρίση θα επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα και 
τις ήδη υπάρχουσες καταστάσεις. Τα άτομα που δεν μπορούν να επιβιώ-
σουν, που χάνουν εργασία, σπίτι λόγω δανείου, οικογένεια και ό,τι είχαν 
κατακτήσει μένουν στο δρόμο. Η κλοπή είναι ένας τρόπος διαφυγής και 
επιβίωσης. Κλέβουν για να φάνε, για να ντυθούνε, για να ζήσουν. Γενι-
κότερα, σε περίοδο κρίσης και ύφεσης παρατηρείται έντονη αύξηση των 
ποινικών αδικημάτων. Η ανεργία, οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, 
σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις των νοι-
κοκυριών πιέζουν τα άτομα που είναι εκτεθειμένα σε δάνεια και λοιπές 
πιστώσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η κοινωνία θα 
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είναι η αύξηση της εγκληματικότητας κυρίως στα φτωχά νοικοκυριά, που 
βρίσκονται αντιμέτωπα με την ανεργία και τη μείωση των εισοδημάτων. 
Οι κλοπές τόσο σε καταστήματα όσο και σε σπίτια έχουν αυξηθεί. Οι δο-
λοφονίες ατόμων ειδικά της τρίτης ηλικίας με κίνητρο τα χρήματά τους 
είναι συχνό φαινόμενο. Από την άλλη οι συχνές μικροκλοπές τροφίμων 
και μικροαντικειμένων από επιχειρήσεις και καταστήματα τροφίμων είναι 
πολλές και σε καθημερινή βάση.

6. Οικονομική Κρίση και Διαζύγια 
Οι οικονομικές δυσχέρειες φέρνουν γκρίνια και προβλήματα μέσα στην 
οικογένεια. Η κρίση κλονίζει αρκετούς γάμους στην Ελλάδα και αρκετά 
ζευγάρια δεν αντέχουν τη δοκιμασία, με αποτέλεσμα να παρατηρείται 
έκρηξη του αριθμού των διαζυγίων. Άλλοι επιλέγουν τη διάσταση έναντι 
του διαζυγίου για λόγους οικονομίας. Η απώλεια εργασίας του ενός ή 
ακόμα χειρότερα και των δύο συζύγων φέρνει τα πάνω κάτω στην οικο-
γενειακή ζωή. Αλλάζει την καθημερινότητά τους, δε βγαίνουν, δε διασκε-
δάζουν, έχουν άγχος, γκρίνια, μαλώνουν για τα έξοδα της οικογένειας. Η 
ύπαρξη δανείου για στεγαστικό και οι πιστωτικές κάρτες που περιμένουν 
να πληρωθούν χειροτερεύουν τα πράγματα. 

Λίγες οικογένειες επιβιώνουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Πολλές 
βλέπουν πως η μόνη διέξοδος από αυτό το αδιέξοδο είναι ένα διαζύ-
γιο. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η τροποποίηση νόμου, βάσει του 
οποίου ο γάμος λύνεται σε μία και όχι σε δύο συνεδρίες, περιορίζοντας 
το κόστος και καταργώντας το περιθώριο των έξι μηνών, το οποίο παρα-
δοσιακά δινόταν στο ζεύγος για να το «ξανασκεφτεί». Η σημερινή οικο-
νομική κατάσταση επηρεάζει άμεσα το θεσμό του γάμου.

7. Οικονομική Κρίση και Γεννήσεις 
Νέα δεδομένα για τη δημιουργία οικογένειας επιφέρει η οικονομική κρί-
ση, καθώς οι γεννήσεις έχουν μειωθεί δραματικά, γεγονός που σε συνδυ-
ασμό με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης κάνει τους επιστήμονες 
να μιλούν για γήρανση του πληθυσμού. Η ελληνική οικογένεια περνάει 
μια δύσκολη μεταβατική περίοδο στο θέμα των παιδιών. Εκεί που κάποτε 
την χαρακτήριζε η πολυτεκνία και η ύπαρξη τριών ή δύο παιδιών, τώρα 
μετά βίας σκέφτεται τη γέννηση δεύτερου παιδιού. Οι γεννήσεις παρου-
σιάζουν μείωση με τους ειδικούς να χαρακτηρίζουν την τελευταία δεκα-
ετία τη χειρότερη δημογραφικά περίοδο από το 1940. Ο δείκτης θανάτου 
ταυτίζεται με το δείκτη γεννήσεων. Συνέπεια όλων αυτών είναι η δημο-
γραφική γήρανση της χώρας. Σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, 
η δημογραφική γήρανση επιφέρει σημαντικά προβλήματα στο σύστημα 
υγείας καθώς και στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων.
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8. Οικονομική Κρίση και Ψυχολογία 
Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα 
έχουν και ψυχολογικές επιπτώσεις. Τα άτομα δεν αντιμετωπίζουν μόνο 
πίεση στην εργασία τους αλλά και στην κοινωνική τους ζωή. Η οικονομική 
κρίση ως φαινόμενο αποτελεί απώλεια της σιγουριάς και της ασφάλειας 
εφόσον όλα αλλάζουν και είναι ρευστά. Η αίσθηση της απώλειας είναι 
έντονη. Ακολουθούν συναισθήματα άγχους, ντροπής, προσωπικής απα-
ξίωσης. Τα άτομα γίνονται νευρικά, θυμώνουν εύκολα, νιώθουν ανασφά-
λεια και ενοχές. Τα αισθήματα αυτά είναι πιο φανερά και έντονα στους 
άντρες και στις γυναίκες ηλικίας 45 μέχρι 55 ετών. Όλα αυτά μπορούν 
να οδηγήσουν τα άτομα στη χρήση ουσιών, όπως αλκοόλ. Συνέπεια των 
παραπάνω είναι η δυσκολία συγκέντρωσης, η αύξηση της βίας και της 
εγκληματικότητας. Τέλος μια τέτοια παρατεταμένη κατάσταση μπορεί να 
οδηγήσει το άτομο σε κάποια ψυχολογική διαταραχή, όπως η κατάθλιψη.

Η απώλεια της εργασίας, και μάλιστα όταν συμβαίνει ξαφνικά σε πε-
ριόδους οικονομικής κρίσης, μπορεί να επηρεάσει τα άτομα αρνητικά. 
Πέραν φυσικά των οικονομικών δυσκολιών, τα άτομα που χάνουν την ερ-
γασία τους βρίσκονται αρχικά σε μια κατάσταση σοκ. Από τις καταθλιπτι-
κές αντιδράσεις, χειρότερη κατάληξη είναι οι αυτοκτονίες, το ποσοστό 
των οποίων αυξάνεται όσο αυξάνεται και η ανεργία. Άνεργοι και επιχει-
ρηματίες που υπέστησαν χρεοκοπία, αυτοκτονούν. Φυσικά, όλες αυτές οι 
προαναφερόμενες ψυχικές επιπτώσεις διαφοροποιούνται από άτομο σε 
άτομο και από κουλτούρα σε κουλτούρα. 

9. Οικονομική Κρίση και Τουρισμός 
Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας για πολλές χώρες παγκοσμίως. Η κρίση 
που ξεκίνησε είχε σημαντικές συνέπειες σε όλους τους οικονομικούς και 
επιχειρηματικούς κλάδους του τουρισμού. Έτσι καθημερινά μειώνονται 
αισθητά τα τουριστικά πακέτα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα κατά-
μεστα άλλοτε από ξένους τουρίστες ελληνικά νησιά τα τελευταία καλο-
καίρια γνωρίζουν τουριστική ύφεση. Οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες 
μαζί με την αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με την παραμονή της χώ-
ρας στο ευρώ κρατούν τους τουρίστες μακριά.

Επίσης, η πιθανολογία για ένα GREXIT αλλά και η αστάθεια των τρε-
χουσών πολιτικών συνθηκών με τις έντονες διαμαρτυρίες στο κέντρο της 
Αθήνας συντείνουν στη δημιουργία ενός άσχημου τουριστικού προφίλ 
της χώρας. Σημαντικός παράγοντας για το ρυθμό κρατήσεων και αγο-
ράς τουριστικών πακέτων με προορισμό την Ελλάδα είναι και η αρνητική 
δημοσιότητα που έχει λάβει η χώρα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. 
Επιπρόσθετα, οι φήμες για ένα αντι-γερμανικό αίσθημα που δήθεν δια-
κατέχει τον Ελληνικό λαό και που καλλιεργείται από μερίδα του διεθνούς 
τύπου χειροτερεύει την ήδη άσχημη εικόνα του κράτους.
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10. Οικονομική Κρίση και Μόδα 
Η κρίση έχει επηρεάσει πράγματι τις καταναλωτικές συνήθειες των νέων. 
Χρειάζεται λίγη περισσότερη αναζήτηση, καλή ενημέρωση και έρευνα 
αγοράς και εμπιστοσύνη στις πρωτοβουλίες νέων και δημιουργικών αν-
θρώπων. Στην αγορά εμφανίζονται όλο και πιο πολλά καταστήματα που 
προτείνουν πρωτότυπες λύσεις που δεν επιβαρύνουν τον οικονομικό 
προϋπολογισμό για την κάλυψη των αναγκών σε ένδυση και υπόδηση, 
ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζουν την γκαρνταρόμπα με επώνυμα και ποιο-
τικά ρούχα.

Η ανταλλαγή και η αγορά ρούχων από δεύτερο χέρι τα τελευταία 
χρόνια και με την έναρξη της κρίσης κερδίζει συνεχώς την προτίμηση 
των καταναλωτών. Τα ρούχα που έχουν τη δική τους ιστορία χαρίζονται 
ή πωλούνται σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές και προτιμώνται ως καίρια 
απάντηση στην οικονομική κρίση και την τσιμπημένη τιμή των ρούχων 
«του κουτιού». Είναι φθηνά, είναι φιλικά προς το περιβάλλον καθότι απο-
τρέπουν την εκτεταμένη παραγωγή ρούχων και βρίσκονται σε ποικιλία 
ενώ είναι μοναδικά, εξάπτουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα στους 
ενδυματολογικούς συνδυασμούς και δεν κινδυνεύουν να μαζέψουν στο 
πλύσιμο.

11. Συμπεράσματα 
Η οικονομική κρίση έχει πολλές ανεπιθύμητες επιπτώσεις στα άτομα και 
στην κοινωνία και ειδικότερα στις χαμηλότερες οικονομικές τάξεις που 
καλούνται να επιβιώσουν σε συνθήκες αυξανόμενης φτώχειας. Έχει 
εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα και ανατροφοδοτείται. Οδηγεί σε κοινω-
νικό αποκλεισμό ειδικά τους νέους ανθρώπους, που είτε αναζητούν δι-
αφυγή στη μετανάστευση είτε προσωρινή στήριξη στο οικογενειακό και 
φιλικό περιβάλλον.

Οι Έλληνες όμως έχουν αποδείξει διαχρονικά ότι λειτουργούν κα-
λύτερα κάτω από πίεση και ενώνονται όταν αντιμετωπίζουν έναν κοινό 
εχθρό, όπως στους πολέμους. Η οικονομική κρίση πρέπει να εκληφθεί 
ως κοινός εχθρός και είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί από τους 
ίδιους τους Έλληνες πρωτευόντως και λιγότερο από τους «θεσμούς», την 
«Τρόικα» και τους «Δανειστές».

 Οι ίδιοι οι Έλληνες πρέπει να αλλάξουν τη νοοτροπία τους απέναντι 
σε πολλά θέματα που τους οδήγησαν στην κρίση, όπως η φοροδιαφυγή. 
Είναι αναγκαίο να αλλάξουν τη γνώμη των ξένων επενδυτών και τη γνώ-
μη των άλλων ευρωπαϊκών κρατών απέναντί τους. Οι ίδιοι οι Έλληνες 
πρέπει να αλλάξουν και να «μάθουν» να επιβιώνουν παρά τις δυσκολίες, 
για να ξεφύγουν από το σκοτεινό τούνελ της κρίσης, βρίσκοντας άλλους 
εναλλακτικούς και περισσότερο ελπιδοφόρους δρόμου.
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις απόψεις και τα βιώματα ομοφυ-
λόφιλων σχετικά με το ρόλο που έπαιξε η οικογένεια και ο τόπος που 
μεγάλωσαν στην απόφασή τους για την αποκάλυψη ή όχι της σεξουα-
λικής τους ταυτότητας. Η εργασία βασίζεται σε συνέντευξη από έναν 
ομοφυλόφιλο άντρα που προέρχεται από μία μικρή τοπική κοινωνία της 
Ελλάδας και πραγματοποιήθηκε με τη μεθοδο-
λογία της μη δομημένης, εντοπισμένης. Η εργα-
σία αποσκοπεί στην παρουσίαση των δυσκολιών 
που αντιμετωπίζουν άτομα με διαφορετική σε-
ξουαλική ταυτότητα από αυτήν της πλειοψηφίας, 
καθώς τα συμπεράσματα της έρευνας αναδει-
κνύουν πως η καθημερινότητά τους παρουσιά-
ζει δυσκολίες, λόγω του σεξουαλικού τους προ-
σανατολισμού.

Abstract 
This study “The role of the family and the local community in the disclo-
sure or not of homosexuals: A quality approach”, investigates the views 
and experiences of homosexuals about the role played by the family and 
the place where they grew up, in their decision to reveal or not their sex-
ual identity. This study is based on an interview 
by one gay man from a small local Greek soci-
ety. It carried out with the methology of the no-
structured interview. In fact, the interview was 
conducted as part of my work at “Istorima”, as 
a historical researcher. The aim is to present the 
difficulties faced by people with different sexual 
identities than that of the majority, as research 
findings show that his daily live is difficult due to 
his sexual orientation. 
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1. Εισαγωγή 
Η σεξουαλική ταυτότητα των ατόμων είναι ένα ευαίσθητο και εντελώς 
προσωπικό θέμα ενώ είναι αρκετά συνηθισμένο ο σεξουαλικός προ-
σανατολισμός ενός ανθρώπου να γίνεται αντικείμενο ρατσιστικής συ-
μπεριφοράς. Ως σεξουαλικότητα, σύμφωνα με τον Tiefer Leonore, ορί-
ζονται οι συμπεριφορές και οι σκέψεις με ερωτικό περιεχόμενο, ενώ 
ο όρος «σεξουαλικός προσανατολισμός» (σεξουαλική κατεύθυνση) 
περιγράφει το αντικείμενο προς το οποίο κατευθύνεται η ερωτική έλξη 
ενός ατόμου, την κατεύθυνση προς την οποία εκφράζεται η σεξουα-
λικότητα. Στην κοινωνία μας, το σύνηθες φαινόμενο είναι η ερωτική 
έλξη ενός ατόμου να κατευθύνεται προς το αντίθετο φύλο, δηλαδή η 
ετεροφυλία, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που έχει φτιάξει η 
κοινωνία μας για εμάς σύμφωνα με το φύλο μας. Η έννοια του φύλου 
εντοπίζεται στις βιολογικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ ενός άν-
δρα και μίας γυναίκας. Οι όροι «βιολογικό» (sex) και «κοινωνικό» φύλο 
(gender) δεν έχουν την ίδια σημασία. Το πρώτο αναφέρεται στα βιολο-
γικά χαρακτηριστικά του φύλου ενός ατόμου και είναι γενετικά καθο-
ρισμένο, ενώ το κοινωνικό φύλο κατασκευάζεται από κοινωνικούς και 
πολιτισμικούς παράγοντες. Συναντάμε, δηλαδή, δύο βιολογικά φύλα, 
το αρσενικό και το θηλυκό, και δύο κοινωνικά φύλα, το ανδρικό και το 
γυναικείο.

Ωστόσο, υπάρχουν και οι ομοφυλόφιλοι, άτομα, δηλαδή, τα οποία έλ-
κονται από ανθρώπους του ίδιου φύλου και αυτό αποτελεί στοιχείο της 
προσωπικότητάς τους. Σαν όρο την ομοφυλοφιλία την συναντάμε από 
τα τέλη του προηγούμενου αιώνα και αναφέρεται τόσο σε άνδρες όσο 
και σε γυναίκες, με τους ομοφυλόφιλους άνδρες να αποκαλούνται “gay” 
και τις ομοφυλόφιλες γυναίκες «λεσβίες». Η ομοφυλοφιλία, ωστόσο, δεν 
θεωρούνταν κάτι το υγιές ακόμη για τους επιστήμονες, καθώς η επιστήμη 
της ψυχολογίας την αντιμετώπιζε ως ψυχική νόσο, ενώ γίνονταν μέχρι και 
διώξεις ομοφυλόφιλων ανθρώπων σε πολιτισμικό και θρησκευτικό επί-
πεδο, γιατί θεωρούσαν ότι η συμπεριφορά τους ήταν απροσάρμοστη και 
αποκλίνουσα από το φυσιολογικό.

Στις μέρες μας, μπορεί η ομοφυλοφιλία να είναι αποδεκτή από την 
επιστήμη, όμως η ομοφοβία συνεχίζει να υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό και 
στη χώρα μας και παγκοσμίως. Ομοφοβία είναι ο φόβος της ομοφυλοφι-
λίας. Η ομοφοβία είναι η διάκριση και η αποστροφή ατόμων με βάση το 
σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή γενικότερα είναι η αποστροφή στα 
άτομα της ΛΟΑΤ (να αναλυθεί η συντομογραφία) κοινότητας. Η ομοφο-
βία αντανακλάται στις σκέψεις, τις πράξεις και τις ιδεολογίες που ενα-
ντιώνονται στην σεξουαλική κατεύθυνση, τον τρόπο ζωής και τα δικαιώ-
ματα που διεκδικούν οι ομοφυλόφιλοι. Η ομοφοβία απειλεί την αρμονία 
της κοινωνίας καθώς διαταράσσεται η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική 
δικαιοσύνη, αλλά πολύ περισσότερο απειλεί τον ίδιο τον ομοφυλόφιλο, 
αφού δημιουργείται ως προς το πρόσωπό του μία αίσθηση καταπίεσης 
και αποδοκιμασίας, κάτι που εν δυνάμει μπορεί να τον οδηγήσει σε σω-
ματικά, ψυχικά και κοινωνικά προβλήματα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός 
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πως διαπιστώνονται περισσότερες αυτοκτονίες στον ομοφυλόφιλο πλη-
θυσμό σε σχέση με τον ετεροφυλόφιλο. 

Όσον αφορά την ομοφοβική στάση των ανθρώπων, αυτό σχετίζεται 
σε μεγάλο βαθμό και με τον τόπο στον οποίο διαμένουν. Πιο αναλυτικά, 
έχει διαπιστωθεί πως οι άνθρωποι που ζούνε σε χώρες στις οποίες κά-
ποια βασικά δικαιώματα των ομοφυλόφιλων ζευγαριών έχουν κατοχυρω-
θεί (γάμος, υιοθεσία), οι άνθρωποι που αποτελούν μέρος μίας ανώτερης 
κοινωνικοοικονομικής τάξης και χαρακτηρίζονται από ένα καλύτερο μορ-
φωτικό επίπεδο, αντιμετωπίζουν με πιο ευνοϊκή στάση την ομοφυλοφιλία. 
Αντιθέτως, τα βαθιά θρησκευόμενα άτομα και άτομα τα οποία χαρακτηρί-
ζονται από ένα χαμηλό μορφωτικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο αντι-
μετωπίζουν την ομοφυλοφιλία περισσότερο ως το αποτέλεσμα ορισμέ-
νων λαθεμένων επιλογών και όχι ως έμφυτο γνώρισμα και κατ’ επέκταση 
τείνουν να εκφράζουν μία πιο αποδοκιμαστική στάση (Akker, Ploeg & 
Scheepers, 2013 · Pereira, Pereira & Monteiro, 2016 · McGee, 2016). Η Ελ-
λάδα θα μπορούσαμε να πούμε πως τείνει περισσότερο προς τη δεύτε-
ρη κατηγορία. Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε τη βιωματική εμπειρία 
ενός ομοφυλόφιλου νεαρού άνδρα σχετικά με τον ρόλο που έπαιξε η 
οικογένειά του αλλά και ο τόπος καταγωγής του ως προς την αποκάλυψη 
ή όχι της σεξουαλικής του ταυτότητας στο κοντινό και όχι μόνο περιβάλ-
λον του.

2. Μεθοδολογία 
Η μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα εί-
ναι αυτή της μη δομημένης εντοπισμένης συνέντευξης Η συνέντευξη 
ηχογραφήθηκε και έπειτα απομαγνητοφωνήθηκε και σε λίγο καιρό θα 
υπάρχει ολόκληρη στη σελίδα της εταιρείας. Ο αφηγητής ενημερώθηκε 
πλήρως για το σκοπό της έρευνας και έχει συμφωνήσει υπογράφοντας 
τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης κατά ένα 
μεγάλο ποσοστό επικεντρώνονται στην παιδική και εφηβική ηλικία του 
αφηγητή, κατά την οποία ανακάλυψε τις σεξουαλικές του προτιμήσεις 
αλλά και πώς το διαχειρίστηκε γενικότερα σε σχέση με το οικογενειακό, 
φιλικό και ευρύτερο περιβάλλον του. Παρακάτω, θα γίνει μία αυτούσια 
παράθεση ενός μέρους της συνέντευξης, η οποία αποτελεί και τη μελέτη 
περίπτωσης με βάση την οποία θα ακολουθήσουν στη συνέχεια τα συ-
μπεράσματα της έρευνας. 

3. Συνέντευξη 
Α.Π.: Θέλεις να μας πεις λίγο σε τι οικογένεια μεγάλωσες, πως ήταν το 

κλίμα; Ήταν ανοιχτοί σε νέα πράγματα; Ήταν συντηρητικοί; Πώς θα την 
χαρακτήριζες;

Α.: Ο πατέρας μου ήταν αστυνομικός. Γενικότερα λόγω του επαγγέλ-
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ματος του ήταν πολύ συντηρητικός. Δεν είχαμε απόλυτη ελευθερία, μας 
περιόριζε σε πολλά πράγματα. Γενικότερα έχει απόψεις που τείνουν πε-
ρισσότερο στο φασισμό. Όταν ήταν εν ενεργεία ήταν ακριβώς μετά την 
μεταπολίτευση, σε ένα, δηλαδή χουντικό περιβάλλον, από το οποίο γα-
λουχήθηκε και από το οποίο δεν ξέφυγε ποτέ. Γενικότερα υπήρχαν μέσα 
στο σπίτι μας απόψεις ρατσιστικές για τους Αλβανούς, για τους γκέι, για 
ανθρώπους μειονοτήτων. Μεγάλωσα σε ένα θρησκευτικό περιβάλλον. Η 
μητέρα μου, όπως και οι παππούδες μου που μένουν ακριβώς από πάνω, 
και αυτοί πιστεύουν πάρα πολύ στο χριστιανισμό, στην εκκλησία. Έχω με-
γαλώσει σε ένα σπίτι όπου είναι γεμάτο εικόνες και γενικότερα θυμάμαι 
πως ό,τι κάνουμε έπρεπε να περάσει κυρίως απ’ το φίλτρο του πατέρα 
μου. Γενικότερα δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάνω σε επιστήμες και 
τέχνες. Και οι δύο γονείς μου δεν τελείωσαν ούτε Γυμνάσιο, με το ζόρι 
βγάλαν το Δημοτικό.

Α.Π.: Η δική σου παιδική ηλικία πώς ήτανε; Ήταν ανέμελη; Πώς θα την 
χαρακτήριζες; 

Α: Θυμάμαι ότι μια ζωή δεν έκανα αυτά που ήθελα. Στο Δημοτικό ας 
πούμε, θυμάμαι ότι ο πατέρας μου δεν με είχε αναγκάσει μεν αλλά με 
υποχρέωνε κατά κάποιον τρόπο να πηγαίνω να παίζω μπάλα, επειδή ο 
αδερφός μου έπαιζε μπάλα και έπρεπε να πηγαίνω και γω. Εγώ δεν ήθε-
λα να παίζω μπάλα. (…) Στο Γυμνάσιο, εκεί λίγο άρχισε να ζορίζει η παι-
δική μου ηλικία, διότι αντιλαμβανόμουνα ότι δε μου αρέσουν τα κορί-
τσια και άρχισα να βλέπω κάποια περίεργα όνειρα, έβλεπα γυμνά αγόρια 
στον ύπνο μου και ένιωθα όταν σηκωνόμουν ότι είχα εκσπερματώσει, 
είχα ονειρώξεις δηλαδή. Τότε δε γνώριζα τι ήταν αυτά, δεν είχα το θάρ-
ρος να ρωτήσω τους γονείς μου γιατί δεν είχαμε χτίσει μια σχέση όπου 
μπορούσα να μιλήσω για σεξουαλικά θέματα και να πω τέτοια πράγματα. 
(…) Αναζήτησα να μπω στο διαδίκτυο, να δω τι είναι αυτό, τι είναι ομο-
φυλοφιλία. Γενικότερα τα παιδιά γύρω μου δεν είχανε επίγνωση τι είναι 
ομοφυλοφιλία, τα κοροϊδεύανε από αυτά που βλέπανε με τις σειρές και 
έτσι αυτό με αποθάρρυνε να τους μιλήσω. Μετά, μπαίνοντας στην Α΄ Λυ-
κείου, βρέθηκε μια φίλη μου που μέναμε μαζί στην ίδια γειτονιά, αυτή 
κατάλαβε για μένα και μια μέρα με βοήθησε να ανοιχτώ και να μιλήσω 
για τον εαυτό μου (…)

Α.Π.: Ένιωθες δηλαδή ότι τα συναισθήματά σου ήτανε λάθος; Να το 
θέσω έτσι, ότι ήταν κάτι κακό αυτό που νιώθεις και προσπαθούσες να 
δοκιμάσεις με κορίτσια για να δεις μήπως δεν κατάλαβες σωστά και δεν 
σου άρεσαν τελικά τα αγόρια, και προσπαθούσε με τα κορίτσια μήπως 
και σου βγει μαζί τους, γιατί δεν είναι σωστό με τα αγόρια. Ένιωθες κάτι 
τέτοιο;

Α.: Το έκανα γιατί νομίζω μου το ’λεγε ο κύκλος μου να το κάνω. Θυ-
μάμαι μια κοπέλα στη Β΄ ή Γ΄ Γυμνασίου , η οποία με γούσταρε, το ’χε πει 
στον αδερφό μου και στην παρέα του, και κατά κάποιον τρόπο με πιέσανε 
να βρεθώ μαζί της και ’γώ απλά πήγα. Δεν ξέρω, απλά πήγα και κοιτούσα 
τη στιγμή να σηκωθώ να φύγω. Δεν μπορούσα, δεν ήθελα να μείνω άλλο 
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μαζί της και πότε να φύγω. Απλά το ’κανα γιατί μου το έλεγε ο περίγυ-
ρός μου να το κάνω. Γενικότερα θυμάμαι ότι έκανα πολλές δοκιμές να 
μπω σε διαδίκτυο πορνογραφικού υλικού με γκέι άτομα ή να δω βίντεο 
με γυμνούς άντρες και για πολύ μεγάλο διάστημα έμπαινα σε αυτές τις 
ιστοσελίδες, τα κοιτούσα και δεν έμπαινα στη διαδικασία να παράγω το 
βίντεο και θυμάμαι ότι άρχισε να τρέμει το σώμα μου, άρχισε να τρέχει 
κρύος ιδρώτας, ένιωθα να χτυπάει δυνατά την καρδιά μου, ένιωθα ότι 
έκανα κάτι παράνομο. (…)

Α.Π.: Για το θέμα της τοποθεσίας που είπαμε πριν, ότι ήσουν σε μια 
μικρή κοινωνία, με μία αυστηρή οικογένεια θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο στο 
πως το αντιμετώπισες; Ίσως δηλαδή αν μεγάλωνες σε μία πόλη, μεγα-
λούπολη, που ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν λίγο διαφορετικά, οι 
άνθρωποι να ήταν λίγο πιο δεκτικοί, πιστεύεις θα ήταν αλλιώς η παιδική 
και η εφηβική σου ηλικία; 

Α.: Σίγουρα θα ήταν κάπως διαφορετική, αλλά η αλήθεια είναι, αν και 
ήμουν γκέι, ήταν και άλλα παιδιά που ήταν γκέι, που φαινόντουσαν περισ-
σότερο εξωτερικά και δεν τους αντιμετώπιζαν ρατσιστικά. Δηλαδή μπο-
ρεί να υπήρχαν κάτι μικρά κοροϊδέματα, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω 
βιώσει bullying επειδή είμαι γκέι. (…) Μεγάλωσα με τον φόβο μη με δει 
κάποιος γνωστός και το πει στη μητέρα μου. Αυτό ήτανε που δεν θα το 
‘χα στην πόλη. Στην πόλη θα ’χα περισσότερο την ανωνυμία και δε θα με 
ενδιέφερε ποιος θα με έβλεπε. Μεγάλωσα με την κουβέντα τι θα πει ο 
κόσμος και κατά κάποιον τρόπο μου ’χουν περάσει ότι πρέπει να σεβα-
στώ την οικογένειά μου για να μην τους θίξω στην τοπική κοινότητα, κάτι 
που δεν θα υπήρχε στην πόλη. Οπότε δε συμφωνώ με αυτό, αλλά οφείλω 
να το σεβαστώ και να μην το κάνω(..)

Α.Π.: Άρα από ότι βλέπω το έχεις αποδεχτεί και δεν έχει καμία σχέση 
με το πώς το αντιμετώπιζες παλαιότερα. 

Α.: Ναι, το έχω αποδεχτεί πλέον, αλλά θα ’θελα πολύ να το πω στους 
γονείς μου και δεν τολμάω. Είναι ο χειρότερός μου εφιάλτης να κάτσω σε 
ένα τραπέζι και να πω «λοιπόν πρέπει να σας πω κάτι» και να πω «είμαι 
γκέι και έχω αγόρι». Είναι ο χειρότερός μου εφιάλτης. Δε θέλω να δω 
ούτε τα βλέμματά τους ούτε τι θα μου απαντήσουνε. Ζορίζομαι και το ’χω 
κάνει στο παρελθόν, να γνωρίσουνε τη σχέση μου σαν κολλητό μου και 
δεν μ’ άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα. Δηλαδή τους κορόιδευα στα μού-
τρα και τον γνώριζαν ως κολλητό μου. (…) Αλλά γενικότερα στο μέλλον, 
δεν θέλω να.. θέλω να γνωρίσουν τον άνθρωπό μου που θα ’χω σοβαρή 
σχέση μαζί του. Θέλω να τον γνωρίσουν, θέλω να μπορώ να συζητήσω 
έστω με τη μητέρα μου κάποιους προβληματισμούς μου και γενικότερα 
να γνωρίσουν τον άνθρωπο με τον οποίο είμαι ευτυχισμένος. (…)

Α.Π.: Αν υποθετικά δηλαδή το παιδί σου μάθαινες πως είναι ομοφυλό-
φιλο, πώς θα αντιδρούσες;

Α.: (..) Εννοείται ότι δε θα στεναχωριόμουν και θα το αντιμετώπιζα 
σαν φυσιολογικό και θα ’ταν σαν να μου ’λεγε κάτι απολύτως φυσιολο-
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γικό, απλά θα αγχωνόμουν κυρίως για τον κόσμο, πώς θα έβγαινε έξω. 
Γιατί θα ένιωθα ότι θα περνούσε τα ίδια με μένα ή με άλλους γκέι και θα 
προσπαθούσα να είμαι πολύ επιφυλακτικός με τις συναναστροφές του.

Α.Π.: Τώρα όσον αφορά το γάμο, τι άποψη έχεις για τα δικαιώματα 
των ομοφυλόφιλων σχετικά με τη νομοθέτηση των γάμων ανάμεσα σε 
γκέι ζευγάρια;

Α.: Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο έπρεπε ήδη να έχει ψηφιστεί και 
πραγματικά με θλίβει να μεγαλώνω σε μια τέτοια χώρα, όπου ακόμα συ-
ζητάμε τόσο αυτονόητα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε.. να 
μη με αναγνωρίζει το κράτος εμένα και το σύντροφό μου ως ζευγάρι. Αν.. 
είναι το πιο απλό πράγμα που το ’χουν πει κι άλλοι άνθρωποι. Αν ποτέ ο 
άνθρωπός μου πάθει κάτι, στο νοσοκομείο δε θα μπορώ να υπογράψω 
εγώ για τον άνθρωπό μου. Αν πρέπει να πάρει άμεσα αίμα, αν πρέπει να 
γίνει άμεσα μεταμόσχευση ή οτιδήποτε δεν μπορώ να υπογράψω εγώ, 
σαν ο άνθρωπός του που ζει χρόνια μαζί μου. Γιατί δε θεωρούμαι ούτε 
συγγενής ούτε σύντροφός του.

Α.Π.: Ας πάρουμε το κομμάτι της εργασίας. Πιστεύεις είναι κάτι που θα 
επηρεάσει και τη δουλειά σου; Η τη σεξουαλική σου ταυτότητα;

Α.: Θεωρώ πως ναι. Επειδή ασχολούμαι ως φιλόλογος με φιλολογικά 
μαθήματα, θεωρώ ότι σε παιδιά που κάνω μαθήματα, αν τους έλεγα ότι 
είμαι γκέι, θεωρώ ότι θα τους κακοφαινόταν ή και μπορεί και να με στα-
ματούσαν από το παιδί τους, ή θα με κοιτούσαν περίεργα ή γενικότερα θα 
δημιουργούσε μια αμηχανία και θα με βλέπανε κάπως καχύποπτα. Παλαι-
ότερα και σε ανασκαφές που ήμουν, έχοντας εκφράσει κάποιες απόψεις, 
χωρίς να πω ότι είμαι γκέι, έχοντας εκφράσει υποστηρικτικές απόψεις για 
τους γκέι και για τα δικαιώματά τους, άνθρωποι αρχαιολόγοι και επιστή-
μονες με διδακτορικά και έχοντας κάνει ανθρωπολογικά, κοινωνιολογικά 
μαθήματα και λοιπά, εξέφραζαν ακραίες απόψεις για τους γκέι, ότι δεν 
πρέπει να αναγνωριστούν τα δικαιώματά τους και ότι αυτό είναι γελοίο 
και έχω ακούσει τέτοιες απόψεις και με έχουνε κατακρίνει για αυτές τις 
απόψεις.

Α.Π.: Άρα, από αυτά που ακούω, αντιλαμβάνομαι ότι στην ουσία, μέσα 
σε εισαγωγικά ή και εκτός, ζεις μια κρυφή ζωή σα να λέμε. 

Α.: Με τους πιο κοντινούς μου ανθρώπους, δηλαδή του οικογενειακού 
μου κύκλου, ναι ζω, έχω μια διπλή ζωή. Είμαι αλλιώς με τους κοντινούς 
μου, με τους φίλους μου εδώ στη Θεσσαλονίκη, με κάποιους συναδέλ-
φους, ενώ αντίθετα όταν πάω πίσω στο σπίτι μου, κατά κάποιον τρόπο 
πρέπει να μπω σε έναν άλλο ρόλο. Και αυτό είναι εξαιρετικά κουραστικό 
για μένα και ψυχοφθόρο. (…)

Μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό αλλά είναι τραγικό το να πρέπει να 
απομονώσεις τον άνθρωπό σου για να του δώσεις ένα φιλί ή να τον κρα-
τήσεις από το χέρι. Είναι απλά καθημερινά πράγματα που δεν τα κατα-
λαβαίνουν και δεν εννοώ για το κομμάτι του σεξ, δηλαδή δημόσιο σεξ, 
μιλάω για να του χαϊδέψεις το χέρι, να τον χαϊδέψεις στην πλάτη, να τον 
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πάρεις μια αγκαλιά. Οι γκέι πρέπει να απομονωθούν. Και όπως και να 
’χει δεν μπορώ απλά να το περιγράψω ως κάτι απλό αυτό, γιατί δεν είναι 
τόσο απλό. Το απομονώθηκα συνεπάγεται με … φυλακή, με φόβο, μεγάλο 
φόβο!

Α.Π.: Το φλερτ πως είναι σε ένα γκέι ζευγάρι;

Α: Μπορείς τον άλλον να τον φέρεις σε πολύ δύσκολη κατάσταση, να 
του δημιουργήσεις άγχος. Εσύ ο ίδιος έχεις άγχος, γιατί θεωρείς ότι αυτό 
δεν είναι αποδεκτό. Κυρίως κάνεις βλέμματα. Μικρά βλέμματα που μπο-
ρεί να πηγαίνουν και να έρχονται, να ανταλλάζουμε μικρά βλεμματάκια 
και πάλι υπάρχει πολλή ντροπή, υπάρχει πολλή αμηχανία, υπάρχει πολύ 
δισταγμός. Εγώ προσωπικά δεν το ’χω κάνει ποτέ, να κοιτάξω κάποιον 
και να πάω να του μιλήσω. Και κυρίως οι γκέι έχουν τώρα πλέον κάποιες 
εφαρμογές όπου φλερτάρουν εκεί μέσα. (…) Δεν ξέρεις αν θα είναι γκέι, 
αν θα είναι στρέιτ. Δεν ξέρεις άμα θα ‘ναι συντηρητικός ή δεκτικός και 
φιλικός. Μπορεί να είναι επιθετικός και ακόμα και να σε χτυπήσει. Δεν 
μου ’χει τύχει ποτέ, αλλά έχω ακούσει τέτοιες περιπτώσεις.

Α.Π.: Παρόλ’ αυτά υπάρχουνε και τα γκέι μπαρ. Έχει τύχει να πας σε 
κάποιο από αυτά μήπως; 

Α.: Έχει τύχει, ναι.

Α.Π.: Εκεί πώς είναι τα πράγματα;

Α.: Εκεί είναι πιο ελεύθερα, δε φοβάσαι να κοιτάξεις τον άλλον ούτε 
να.. ακόμα και να του μιλήσεις, το ’χω κάνει εκεί, μόνο εκεί το έχω κάνει, 
να μιλήσω σε κάποιον, ωστόσο ναι.. εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Όλοι όσοι 
είναι εκεί νιώθουν ο εαυτός και λίγο πιο ελεύθεροι. (..)Αποδέχονται κάθε 
έκφραση σεξουαλικότητας μέσα στα γκέι μπαρς.

Α.Π.: Αν σε ρωτούσα γενικά η ζωή σου, πώς θα ήθελες να ήταν, δε-
δομένης της σεξουαλικής σου προτίμησης, πώς θα ήθελες να είναι τα 
πράγματα;

Α.: Γενικά η ιδανική κοινωνία για μένα και η ζωή θα ήταν να μεγαλώνω 
σε μία κοινωνία που όλοι θα θεωρούμαστε ισότιμοι. Οι άνθρωποι που εί-
ναι ΑΜΕΑ, οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας, οι άνθρωποι που 
έχουν μια διαφορετικότητα, είτε μικρή είτε μεγάλη. (…) Όλα αυτά πρέπει 
να είναι κανονικότητες και όχι κανονικότητες και διαφορετικότητες. Μια 
ιδανική ζωή θα ’ταν όλες αυτές οι σεξουαλικότητες να συνυπήρχαν, όλοι 
αυτοί οι άνθρωποι να συνυπήρχαν.

4. Συμπεράσματα 
Από αυτή τη μελέτη περίπτωσης αντιλαμβανόμαστε πως η οικογένεια και 
ο τόπος όπου μεγαλώνει κάποιος παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμε-
τώπιση της ομοφυλοφιλίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ένα 



356

TΕΥΧΟΣ 8 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

συντηρητικό οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο αποτρέπει τον αφηγητή 
να αποκαλύψει τη σεξουαλική του ταυτότητα. Οι γονείς του συγκεκρι-
μένου ατόμου δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο μορφωτικό και κοινωνικοοι-
κονομικό επίπεδο και διακρίνονται από έντονο θρησκευτικό στοιχείο. Οι 
παράγοντες αυτοί καθιστούν πιο δύσκολο το γεγονός να δεχτούν κάτι το 
όχι και τόσο συνηθισμένο, το οποίο ξεφεύγει από όσα έχουν μάθει και 
από όσα ο Χριστιανισμός αντιπροσωπεύει, πόσο μάλλον όταν πρόκειται 
για την περίπτωση του γιου τους.

 Επίσης, ιδιαίτερο ρόλο βλέπουμε πως διαδραματίζει και ο τόπος κα-
ταγωγής του αφηγητή, καθώς μεγάλωσε σε μια μικρή τοπική κοινωνία της 
Ελλάδας, όπου, όπως μας εξομολογείται, δεν ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό 
το περιβάλλον για την αποκάλυψη της σεξουαλικής του ταυτότητας. Δεν 
υπέστη ποτέ θύμα εκφοβισμού, αλλά ήταν «απαγορευτικό» για αυτόν να 
κυκλοφορεί δημόσια με κάποια του σχέση, καθώς αυτό σήμαινε πως το 
συμβάν θα έφτανε στα αφτιά των γονιών του. Ενώ μία μεγάλη πόλη θα 
του πρόσφερε την ανωνυμία για να κυκλοφορήσει πιο εύκολα.

Γενικότερα, γίνεται αντιληπτό πως στην καθημερινότητά του ένας 
ομοφυλόφιλος αντιμετωπίζει δυσκολίες που δεν αντιμετωπίζει ένας 
στρέιτ. Οι δυσκολίες μπορεί να βρίσκονται στο κομμάτι της εργασίας του 
ατόμου, όπου μπορεί να αντιμετωπιστεί ρατσιστικά ή ακόμα και να γίνει 
αφορμή για να χάσει τη δουλειά του. Δυσκολίες μπορεί να βρίσκονται 
και στο κομμάτι του γάμου, που αποτελεί ένα σημαντικό δικαίωμα του 
ανθρώπου ή μπορεί να αποτελέσει δυσκολία κάτι το πολύ απλό και καθη-
μερινό, για παράδειγμα η εκδήλωση τρυφερότητας ενός ομοφυλόφιλου 
προς τον σύντροφό του ή ακόμα και η διαδικασία του φλερτ, κάτι που για 
έναν στρέιτ δε θα αποτελούσε ποτέ πρόβλημα.

Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα πως ο σεξουαλικός προσανα-
τολισμός μπορεί να αποτελέσει αφορμή για ρατσιστική συμπεριφορά και 
να δυσκολέψει την καθημερινή ζωή ενός ανθρώπου, καθώς, αν δεν είναι 
έτοιμος να αντιμετωπίσει μια τέτοια συμπεριφορά, συνήθως καταφεύγει 
στην απόκρυψη των σεξουαλικών του προτιμήσεων με αντίκτυπο στην 
ψυχολογία του και όχι μόνο. Σημαντικό παράγοντα σε όλο αυτό διαδρα-
ματίζει ο ρόλος της οικογένειας στον τρόπο που διαχειρίζεται μια τέτοια 
κατάσταση.
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Abstract 
This essay presents and discusses the human-rights-awareness within 
the Australian and Greek curricula in primary and secondary education. 
Some general information regarding the importance of the declared hu-
man rights and human rights education are be-
ing illustrated. In the first part, some key-issues 
about curricula making, including democratic 
values and human-rights-awareness are be-
ing developed. Firstly, the Greek and then, the 
Australian primary and secondary curricula are 
displayed in accordance to human rights edu-
cation. The followed discussion part describes 
and critically approaches the ways that human 
rights are dealt and promoted within the above 
curricula in relation to the broader sociopolitical 
context of Greece and Australia. 

Περίληψη 
Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει και συζητά σχετικά με την επίγνωση 
στα ανθρώπινα δικαιώματα στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της 
Αυστραλίας και της Ελλάδας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Μερικές γενικές πληροφορίες σχετικά με τη σημασία των 
διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για την εκπαίδευση 
στα ανθρώπινα δικαιώματα παρουσιάζονται. Στο πρώτο μέρος αναπτύσ-
σονται μερικοί βασικοί θεματικοί άξονες σχετικά με τον σχεδιασμό των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψιν τις δημοκρατικές αξί-
ες και την επίγνωση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκπαίδευση στα αν-
θρώπινα δικαιώματα εξετάζεται από τη σκοπιά πρώτα του Ελληνικού και 
έπειτα, το Αυστραλιανού προγράμματος σπουδών για την πρωτοβάθμια 
και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με την 
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κριτική προσέγγιση των τρόπων με τους οποί-
ους τα ανθρώπινα δικαιώματα προωθούνται 
μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
μέσα στο δεδομένο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 
της Ελλάδας και της Αυστραλίας. 

List of Abbreviations
ACARA Australian Curriculum Assessment and 
Reporting Authority
COE Council of Europe
HR Human Rights
HRE Human Rights Education 
NHRCC Australian Government’s National Hu-
man Rights Consultation Committee
UDHR Universal Declaration of Human Rights
UNESCO United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization
UNHR United Nations Human Rights
ΖΕΠ Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 

Introduction 
Human rights refer to equal prerogatives and legal privileges, which are 
innate for every single person in spite of any discrimation, national iden-
tity, gender, race, language, culture, or religious beliefs (United Nations, 
n.d.; 2015). The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in 1948 
consisted the inaugural and novel document, which gathered and de-
clared the unconditional human rights as addressed to all nations and 
people. Some of these proclaimed rights involve the right to life and lib-
erty, freedom, work and education. The UDHR of 1948 has been charac-
terized as the most translated paper (in over than five hundred languag-
es) around the world and it demonstrates the essential human rights as 
universally constitutional commitments, by the United Nations General 
Assembly and the signed countries (Kamruzzaman & Das, 2016). Many 
Conventions since 1948, such as “the Convention on the Rights of the 
Child (1989)” (Zembylas, Charalambous, Lesta & Charalambous, 2014, 
p. 162) have formulated a broad sequence for securing and proclaiming 
human rights (eg. social, individual, legal, political or economic conven-
tions). 

Additionally, the International Human Rights Law entails the govern-
ments’ duties, so as to guard and ensure human rights’ application, or 
prevention of human rights maltreatment (Kamruzzaman & Das, 2016; 
UNHR & UNESCO, 2012; Flowers, Bernbaum, Rudelius-Palmer & Tolman, 
2000). Raising awareness and transmitting the fundamental human 
rights serve the democratic values, while educational policies may con-
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tribute by assimilating and adapting human rights within the curricula. 
Education consists a constitution, which can fight disparities by boosting 
social equity, justice and appreciation towards any human being (Singh 
& Singh, 2015). In this essay, it is attempted to present and discuss the 
term human rights awareness within the Greek and Australian primary 
and secondary curricula. 

1. Education and human-rights awareness 
According to the Article 26th of the Universal Declaration of Human Rights, 
everyone holds the right to education, which is expected to promote the 
developing of humans’ personalities, alongside the appreciation for hu-
man rights despite any descriminations. In addition, as UNESCO (2003) 
supports, the idea of the right to education (should) reflect a concern for 
not only children’s professional skills training, but also their social ones 
within a fair and humane society. More specifically, Human Rights Edu-
cation or Human Rights in Education (HRE) emphasizes on enhancing 
students’ capabilities in decision-making procedures, so that they can 
struggle for social alterations. Education may contribute in equipping 
students, in order to act for promoting the quality of life and equity for 
any human being (UNESCO, 2003). 

Consequently, curriculum-making should be designed according to 
human rights values, such as fairness, freedom, equality (Singh & Singh, 
2015). In India, educational curricula entail that teachers should be 
trained according to the 3As (Awareness, Analysis and Action) (Singh & 
Singh, 2015, p. 43) of human rights. Designing a human-rights-education 
curriculum is usually considered as a great challenge in education, as 
both educators and teachers get problematized regarding the appropri-
ate teaching ways and subjects (Su, 2012). The term of curriculum comes 
from the Latin verb “currere”, which means a “racing chariot” or “race 
track” (Pratt, 1994, p.5; Barrow & Milburn, 1990, p.84). Generally, curricu-
lum refers to what and in what way teachers are about to teach, or what 
and how students will be taught. Curriculum consists an “umbrella term” 
for teaching, testing, administrative, or learning curriculum (Su, 2012). 

According to Banks (2001), current curricula designs focus on equip-
ping individuals in respecting current democratic values, in promoting 
critical thinking skills (Dewey, 1910) and argumentation, social engage-
ment and an understanding of their own human rights and obligations. 
The Council of Europe views Human Rights Education (HRE) as a means 
for both raising awareness and active participation in acceptable demo-
cratic behaviours by informed and equipped learners (Paddison, 2019). 
HRE is worldwidely appreciated thanks to its vital contribution to the 
public recognition, appreciation, promotion and further guarding of the 
declared human rights. For instance, the World Programme for HRE of 
2004-2005 aimed for the consolidation of HRE within the primary and 
secondary education (UNHR & UNESCO, 2012). Also, the HRE Youth Pro-
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gramme by the Council of Europe aims for equality in education by em-
powering marginalized students’ participation and promoting intercul-
tural education (Paddison, 2019). 

2. Greek curricula 
In Greece, the Pedagogical Institute (2020) under the Ministry of Educa-
tion forms the interdisciplinary unified framework for the curricula-mak-
ing (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών -ΔΕΠΠΣ- και 
τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών -ΑΠΣ) regarding the compulsory 
primary and secondary education. In general, some key-elements of the 
curricula designing refer to the developing of the students’ skills and in-
terests, equal chances in learning, the promotion of sociocultural integra-
tion and securing of the pupils’ identity and motherlanguage, and also, 
the human rights awareness . More specifically, the general description of 
the principles to be followed by both primary and secondary education 
refer to the developing of the students’ awareness in the fundamental 
human rights, global peace and human dignity. Human rights awareness 
is aimed to be approached both as part of specific school subjects, such 
as the Flexible Zone, but also in the general concern for the primary and 
secondary educational institutions.

Additionally, the goals of the Greek educational system are framed 
both by specific articles and laws within the Greek Constitution. For in-
stance, according to the Article16 (§2) (Appendix4), education consists 
the country’s significant mission for the students’ training in moral and 
religious values, their professional and physical skills, and also their con-
formation as liberal and responsible citizens. In addition, many relevant 
laws, such as Ν. 1566/85 (article 1, §1), Ν. 2413/96 and Ν. 2525/98, regard 
the guarding of an inclusive education for both students with special 
learning needs and intercultural education. Also, according to the Peda-
gogical Institute (2020), after the Greece’s participation in the European 
Union, it is crucial for the educational constitution to secure both the 
Greek identity, but also to cultivate the idea of the European citizen with-
in the pupils. 

2.1. Greek primary curriculum on human-rights-awareness 
The Greek curriculum for primary education involves interdisciplinary 
school subjects, such as “Social and Political Education” (in fifth and sixth 
grade) and “Flexible Zone” (all school grades), which aim explicitly for 
developing human rights awareness within the students. More specifical-
ly, “Social and Political Education” is taught once a week in the fifth and 
sixth grade. This school subject attempts to familiarize the children with 
the idea of acting within a democratic society, being an equal member 
of a group, how to interact with others, how to approach critically issues 
via argumentation, and eliminate discriminations against marginalized 
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people (Pedagogical Institute, 2020) (Appendix 3). 
In addition, the “Flexible Zone” involves interdisciplinary activities and 

the conduction of educational projects during three or two school hours 
per week. During this school hours, it is aimed to engage the students in 
working groups, develop their critical scope towards sociocultural, sci-
entific or other issues of discussion. Also, “Flexible Zone” is designed 
to benefit the teachers, as they are allowed to boost their autonomy, 
promote their initiatives by designing their own classroom projects, and 
supplement their teaching ways.

Furthermore, human rights awareness is inexplicitly communicated 
throughout “Religious Education” in the fifth grade (Appendix1). The stu-
dents have the chance to read about the declared human rights, discuss 
about them within their classroom and exchange their views (Τζίνος & 
Βασάλος, χ.χ.). Finally, many other textbooks have been proposed by 
non-governmental sources, such as the Council of Europe. These are 
available online in many languages, including Greek, and provide project 
proposals regarding human rights awareness in primary school. For in-
stance, Gollob and Krapf (2007; 2008) have edited a large series, such as 
“Exploring Children’s Rights (Vol. V)”, “Teaching Democracy”, and “Edu-
cating for Democracy”. 

2.2. Greek secondary curriculum on human-rights-awareness 
The Greek secondary curriculum design reflects a general view on devel-
oping the abstract and deductive thought within the students, which is 
achieved via the horizontal connection of the school subjects. Concern-
ing the pupils dealing with special learning needs, individualized edu-
cational programmes have been designed and adapted to their special 
needs and interests.

More specifically, secondary education includes school subjects, which 
explicitly or implicitly refer to human rights and promotes democratic 
virtues. For instance, at the first grade of Senior High School, “House-
hold Economy” (Apostolopoulos, Georgitsogianni, Kanellou, Saiti, Sdrali 
& Triadi, n.d.) relegates the democratic dialogic procedures within the 
classroom. In particular, there is a teaching part named “Communication 
and Problems – Mass Media”, which aims to promote “dialogue” as the 
best practice in dealing with social matters, instead of inhumane expres-
sions (Apostolopoulos et al., n.d.). These objectives refer to the Article 1 
of the Universal Declaration for Human Rights regarding the right to dig-
nity and to live and express freely regardless any kind of discriminations. 
Also, this course refers to the Article 5 of the Universal Declaration for 
Human Rights, which argues that people should be treated with respect. 
Furthermore, the “Household Economy” discusses “Personal Hygiene”, in 
order to demonstrate the importance of well-being and the preservation 
of primary goods, such as clothing and medical care (Article 25 of the 
Universal Declaration for Human Rights). 
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In addition, the “Modern Greek Literature Texts” in first grade of Senior 
High School embodies human rights, which are demonstrated through 
various literature texts and poems (Pilarinos, Chatzidimitriou, & Vare-
las, n.d.). More specifically, there is a whole unite that is titled “Religious 
Life” and deals with the issue of expressing religious beliefs in public. The 
poem “To the Virgin Mary, the Salonikia” refers to the right to “freedom 
of religion” according to the Article 18 of the Universal Declaration of Hu-
man Rights, as it mentions some usual worship practices, such as the at-
tending of the Divine Liturgy (Pilarinos, Chatzidimitriou, & Varelas, n.d.). 

3. Australian curricula 
Australia has a national curriculum, the Australian Curriculum (2016), 
which informs clearly parents, students, teachers and the whole com-
munity about the teaching objectives and goals, despite of any kind of 
discrimination, “regardless of where they live or what school system they 
are in” (Australian Government Department of Education, 2019). Teach-
ers are welcomed to respond to their students’ needs and thus, adapt 
their learning practices within their classroom reality. There are both gov-
ernmental and non-governmental education authorities, such as the Aus-
tralian Curriculum Assessment and Reporting Authority (ACARA). These 
authorities are responsible for decissions making and for designing the 
Australian Curriculum, considering the provided reviews and sugges-
tions about classroom practices, or any additional resources (Australian 
Government Department of Education, 2019). ACARA was introduced, 
in order to improve the quality, equity and transparency of Australia’s 
educational system.

3.1. Australian primary curricula on human-rights-awareness 
The Australian primary curriculum (2016) regards the teaching of eight 
basic subjects, such as English language, Mathematics, Science, Humani-
ties and Social Sciences, Health and Physical Education, Languages, and 
Technologies and the Arts (Appendix 7). All these courses aim for train-
ing some key abilities to the students, such as literacy, numeracy, tech-
nology, critical and creative way of thinking, personal and social develop-
ment, intercultural respect, and other moral ethics. Thus, each teaching 
subject is designed in the view of promoting human rights awareness 
within the students (Donelly & Wiltshire, 2014). 

More specifically, the “Civics and Citizenship” (ACARA, 2012) subject 
in the Australian primary school intends to ensure the students’ skills and 
strengthen their values, in order to become active and informed citizens. 
Political and legal systems, as well as terms, such as citizenship, diver-
sity and identity within their community are explored during this course 
(Henderson & Tudball, 2016). According to Heggart, Arvanitakis & Mat-
thews (2018), the project “Discovering Democracy” (1997-2007) in the 
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framework of the Civics Education was designed aiming for the students’ 
forming into active societal members by engaging in educational prac-
tices in their schools. 

3.2.  Australian secondary curricula on human-rights-aware-
ness 

First of all, Secondary curriculum includes quite a few subjects, such 
as English, Mathematics, Science, History and Geography that are ap-
proached with multimodality (Senior Secondary Curriculum, n.d.). The 
general objectives of the curriculum are to offer a wide range of informa-
tion about the nation and this is why it includes varied sectors of learn-
ing-fields. In particular, the curriculum refers to learning abilities that all 
children must have. Also, a cross-curricular method is employed in order 
students to be aware of the relationship between Asia and Australia (Se-
nior Secondary Curriculum, n.d.). More specifically, Secondary curriculum 
entails four subjects in the field of the English subject (English, English as 
an Additional Lang or Dialect, Essential English, Literature).

Indeed, the language subject “English as an Additional Language or 
Dialect”, which approaches English, not as the dominant language. Also, 
this course provides multimodal material, which makes easier the English 
language learning for foreign students. So, the right to “equal access to 
education” according to the Article 26 of the Universal Declaration of 
Human Rights, and the provision of equal opportunities for all students 
is evident. 

Furthermore, the Humanities and Social Sciences subject encloses 
History and Geography, which promote the students’ social awareness 
(Senior Secondary Curriculum, n.d.). So, the notions of anti-racism and 
anti-discrimination are dominant throughout the curriculum, was the 
right to “equality” of opportunities for all students are explicitly shown 
(Article 26 of the Universal Declaration of the Human Rights). Finally, 
there are special language lessons that are additional and aim to pre-
pare foreign students to enter formal education. Thus, they can easily 
integrate into school; this is associated with the right to “equal access 
to education” (Basic Information about High Schools in Australia, n.d.; 
Article 6 of the Universal Declaration of the Human Rights). 

4. Discussion 
Both Greek and Australian curricula for primary and secondary educa-
tion communicate and promote both directly and indirectly human rights 
awareness. Both the counties’ governements and also, other non-gov-
ernmental authorities play a significant role in designing, affecting and 
assessing the curricula. For instance, the Council of Europe attempts to 
assist the promotion of the human rights awareness within the school 
system via providing relevant textbooks, which are free and available for 
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any teacher around the world, including Greece (Gollob & Krapf, 2007; 
2008). Correspondigly, ACARA provides information and reviewing re-
ports, in order to regard, supplement or impact on the Australian cur-
riculum-making. According to Donelly & Wiltshire (2014), unfortunately 
ACARA has not met its requirements regarding a political independence 
and flexibility within the curricula. 

Furthermore, the Australian Government’s National Human Rights 
Consultation Committee (NHRCC) (Burridge, Buchanan & Chodkiewicz, 
2014; Burridge & Buchanan, 2015). Harsh environmental damages, such as 
by the recent bushfires (Lyons, 2020), a growing ageing population, the 
rising global influences and intercultural and social relationships within 
the multicultural Australian society have a huge impact on the education 
and curricula-making. Challenges are raised regarding how education 
policies will manage to respond to sociocultural, economic, environmen-
tal and other alterations, in order to secure the future Australian citizen 
with the resilient democratic and moral values via a human rights and 
citizenship kind of education (Burridge, Buchanan & Chodkiewicz, 2014; 
Burridge & Buchanan, 2015). 

Also, regarding the general sociopolitical context of Greece, it is a 
matter of fact that more than 700,000 refugee people have entered the 
Greek society, half of whom are children (OECD, 2017). The growing mi-
grant and refugee influx has a definite impact on the Greek sociopoliti-
cal context, as issues of intercultural integration have been inserted into 
the Greek educational system, including both primary and secondary 
curricula (OECD, 2017). First of all, Greece is a country that promotes 
equal educational priorities, in order for the society to be formed by ca-
pable citizens. However, Greece’s educational system is highly central-
ized (OECD, 2017, p.26), since the government sets the grounds on which 
curricula are designed. 

Moreover, Greek educational policies aim for preserving public educa-
tion and offering free access to educational structures for all students, 
regardless race or gender discrimination (OECD, 2017; Human Rights 
Watch, 2018). In particular, the integration classes (ΖΕΠ) prepare refugee 
students to enter formal classes. Indeed, refugee children receive specific 
and individual language courses that are based on multimodal and inter-
cultural methods (OECD, 2017). Thus, it seems that the social context of 
Greece has reshaped the structure of curricula in a way that all students 
have the ability to enter education and not be marginalized. 

Conclusion 
In conclusion, human rights relegate to inherent rights equal for all hu-
mans, despite of their identity, language, nation, gender, or religion 
(Zembylas, Charalambous, Lesta & Charalambous, 2014). The Universal 
Declaration of Human Rights summarized the declared human rights in 
1948. Since then, many institutions, such as those founded by the Coun-
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cil of Europe (COE) and non-governmental organizations have been es-
tablished, in order to supplement, observe and secure the human rights. 
Laying firm foundations on human rights education, the educators and 
teachers invest in the promotion of a democratic society with active and 
informed members. According to the UDHR of 1948, each person has 
the obligation to strive for his/her human rights establishement, while 
education and teaching may offer him/her with the appropriate sociolin-
guistic tools (Flowers et al., 2000). 
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Περίληψη 
Η τέχνη μπορεί να δώσει ένα καινούριο νόημα σε ένα βίωμα.

Αν και είναι πολλές φορές σημαντικό κατά την καλλιτεχνική διαδι-
κασία η εικόνα να αναδύεται αυθόρμητα από τον δημιουργό, ωστόσο οι 
κατευθυντήριες γραμμές βοηθούν, μέσω των στοιχείων που προσθέτουν, 
στην ολοκλήρωση του έργου και διευκολύνουν στο να αποκαλυφθούν 
στοιχεία της προσωπικότητας του δημιουργού. 

Μία κατεύθυνση, χωρίς να αναιρείται η αυθόρμητη παραγωγή εικόνας, 
θα μπορούσε να είναι η παρότρυνση στη νοηματοδότηση του καλλιτεχνι-
κού έργου από τον δημιουργό, με μία εννοιολο-
γική προσέγγιση- έμφαση στην ιδέα του δημι-
ουργού. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατό-
τητα να εξεταστεί η εικόνα ως προς τη θεματική 
αντίληψη του δημιουργού και ως προς τον τρόπο 
απόδοσης ταυτόχρονα. 

Με τη νοηματοδότηση η εικόνα χρησιμοποι-
είται ως μία γλώσσα, μια μορφή εξωτερίκευσης 
που μετουσιώνει τις σκοτεινές παρορμήσεις σε 
θετική επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον.

Abstract
Creating art work is a meaningful experience.

Though many times it is important for the image to emerge spontane-
ously from the creator, guidelines add data that help the completion of 
the artwork and facilitate screening personality traits of the creator.

Without being canceled the spontaneous emergence of the image, a 
guideline could encourage giving meaning to the image by the creator, 
with a conceptual approach – emphasis on the idea of the creator. In this 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Λέξεις κλειδιά: 
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way, it is given the potential for the image to 
be examined both the thematic apperception 
and the depiction.

Giving meaning to the image creates a 
language, a form of externalization that sub-
limates the primitive impulses to positive com-
munication with the outside world.

1.  Αυτοέκφραση ως Προς την Απόδοση και τη Θε-
ματική 

Ένας από τους σκοπούς της δημιουργίας τέχνης αποτελεί η αυτοέκφρα-
ση. Ο Rudolf Arnheim αναφέρει στο βιβλίο του «Τέχνη και Οπτική Αντί-
ληψη» στο κεφάλαιο σχετικά με την έκφραση πως «η μέθοδος της αυτο-
έκφρασης μειώνει ή ακόμα και εκμηδενίζει τη σημασία του θέματος προς 
αναπαράσταση. Συνιστά μια παθητική, «προβολική» ροή προς τα έξω 
όσων αισθάνεται κανείς εσωτερικά». Δηλαδή, ο δημιουργός εκφράζεται 
μέσω της απόδοσης, ενώ το ίδιο το θέμα του έργου παίζει δευτερεύοντα 
ρόλο. Ωστόσο, η θεματική του έργου μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο 
στην αυτοέκφραση του δημιουργού, αφού η ιδέα μπορεί να αποτελέσει 
το κύριο συστατικό της καλλιτεχνικής διαδικασίας. 

2. Conceptual Art (Εννοιακή Τέχνη) 
Ένα είδος καλλιτεχνικής έκφρασης που δίνει έμφαση στην ιδέα του δημι-
ουργού είναι η Conceptual Art. Ιστορικά οριοθετείται την περίοδο 1968-
75.

Το 1961 ο Henry Flint, καλλιτέχνης που σχετίζεται με την Conceptual 
Art, έγραψε: «Η Conceptual Art είναι πριν από όλα μια τέχνη που το υλικό 
της είναι ιδέες, όπως το υλικό, για παράδειγμα, της μουσικής είναι ο ήχος. 
Επειδή οι ιδέες είναι στενά συνδεδεμένες με τη γλώσσα, η Conceptual 
Art είναι ένα είδος τέχνης που υλικό της έχει τη γλώσσα». Ένας από 
τους πρωτεργάτες της Conceptual Art, o Sol LeWitt, το 1967 αναφέρει 
σε δημοσίευση του: «Το είδος της τέχνης που με ενδιαφέρει θα το χα-
ρακτηρίσω Conceptual Art... Στην Conceptual Art η σύλληψη της ιδέας 
είναι η σημαντικότερη πλευρά του έργου. Η ιδέα γίνεται μια μηχανή που 
δημιουργεί τέχνη. Ιδέες μπορούν να αποτυπωθούν με αριθμούς, φωτο-
γραφίες ή λέξεις ή με οποιοδήποτε τρόπο επιλέξει ο καλλιτέχνης, αφού 
η μορφή είναι άνευ σπουδαιότητας».

Ο Sol LeWitt στις αρχές του ‘60 κατασκεύασε ένα μεταλλικό κύβο και 
στη συνέχεια τον έθαψε κάπου στην Ολλανδία. Η όλη διαδικασία φωτο-
γραφήθηκε. Δημιούργησε όμως το ερώτημα, ποιό τμήμα του έργου απο-
τελούσε τη βασική καλλιτεχνική εμπειρία: ο κύβος, ο ενταφιασμός του 

Key words: 

Art therapy,  
conceptual art,  

thematic apperception,  
depiction, sublimation,  

catharsis
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κύβου, οι φωτογραφίες ή η ανάμνηση του γεγονότος; Στην Conceptual 
Art η ιδέα και η εκτέλεση στοιχειοθετούν το ίδιο το έργο.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό έργο της Conceptual Art αποτελεί το έργο 
του Joseph Kosuth «Μία και τρείς καρέκλες», στο οποίο η πλαστική ανα-
ζήτηση προσανατολίζεται σε μια ισχυρή εξάρτηση από τη γλώσσα και τη 
γνώση. Το έργο αυτό αποτελείται από μία καρέκλα, μία φωτογραφία της 
καρέκλας και ένα μεγεθυμένο λήμμα λεξικού με τον ορισμό της λέξης 
«καρέκλα». Μόνο οι οδηγίες της εγκατάστασης και του λήμματος φέρουν 
την υπογραφή του καλλιτέχνη. Το έργο αποτελεί ένα παιχνίδι μεταξύ του 
φυσικού αντικειμένου, του σημαίνοντος και του σημαινόμενου. Ο ίδιος 
ο τίτλος του έργου «Μία και τρείς καρέκλες» θέτει και το ερώτημα «ποιο 
είναι το πραγματικό».

One and Three Chairs
Joseph Kosuth (American, born 1945)
1965. Wood folding chair, mounted photograph of a chair, and mounted 
photographic enlargement of the dictionary definition of “chair”, Chair 32 
3/8 x 14 7/8 x 20 7/8” (82 x 37.8 x 53 cm), photographic panel 36 x 24 1/8” 
(91.5 x 61.1 cm), text panel 24 x 30” (61 x 76.2 cm)

Πέρα από τις εγκαταστάσεις ή την παρουσίαση τεκμηρίων, σχολί-
ων, σημειώσεων κ.ά. οι καλλιτέχνες της εννοιολογικής τέχνης ασχο-
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λήθηκαν και με τα “happenings”, τις δράσεις και τις “performances”. H 
“performance art” (τέχνη της αναπαράστασης) συντίθεται από ιδέες 
ενώ οι καλλιτέχνες της “performance art” χρησιμοποιούν το ίδιο τους το 
σώμα ως υλικό. Χαρακτηριστικά αναφέρω τη στροφή της Andrian Piper 
από την αυστηρά εννοιολογική τέχνη στη δράση εν μέσω κοινωνικών και 
πολιτικών συγκρούσεων. Οι “performances” της Piper που τις ονόμασε 
«κατάλυσις» θέλουν να κάνουν ένα σχόλιο σχετικά με το ρατσισμό, τη 
ξενοφοβία και την ταυτότητα.

Η καλλιτέχνιδα περιφέρεται μέσα στο πλήθος της πόλης, την αγορά, 
τους δρόμους και τα λεωφορεία, πάντα με κάποιο ασυνήθιστο χαρακτη-
ριστικό που τραβά την προσοχή του κόσμου, απόλυτα ψύχραιμη σα να μη 
συμβαίνει τίποτα αξιοπρόσεκτο.

Catalysis
Adrian Piper, Catalysis III, 1970. Photo by Rosemary Mayer. Collection of the Gen-
erali Foundation, Vienna, Permanent Loan to the Museum der Moderne Salzburg. 
© Adrian Piper Research Archive Foundation Berlin and Generali Foundation

Βασικό στοιχείο της “Conceptual Art” αποτελεί η έμφαση στην ιδέα 
του δημιουργού, μετατρέποντας το έργο σε μια νοητική διαδικασία δημι-
ουργίας. Η πληροφορία του έργου μπορεί να είναι κείμενα, φωτογραφί-
ες, σκίτσα, σχέδια, διαγράμματα, ακόμα και το ίδιο το σώμα όπως στην 
περίπτωση της “Performance Art”. Το εικαστικό έργο ξεφεύγει από τα 
συμβατικά όρια της ζωγραφικής ή της γλυπτικής, αδιαφορώντας για το 
αισθητικό κομμάτι του έργου, αφού οι προθέσεις του καλλιτέχνη είναι 
σημαντικότερες από την ενδεχόμενη κατάληξη. Ακόμα, δίνεται έμφαση 
στις τεχνικές δεξιότητες του δημιουργού. 
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3. Διαταραχή και Εικαστικό Έργο 
Ένα τέτοιο είδος καλλιτεχνικής έκφρασης θα μπορούσε να χρησιμοποι-
ηθεί ως μέρος εικαστικής θεραπείας πολύπλοκων βιοψυχιατρικών νοση-
μάτων όπως οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής. 

Χαρακτηριστικό των διατροφικών διαταραχών είναι η εκτεταμένη δια-
ταραχή στη σκέψη και το συναίσθημα σχετικά με την εικόνα του σώματος 
και το βάρος, που τους κατακλύζει στο σύνολο της καθημερινότητας τους 
και τους οδηγεί σε ακραίες, συχνά αλληλοδιαδεχόμενες συμπεριφορές 
στέρησης και υπερβολής ως προς τη λήψη τροφής.

Η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρία κατατάσσει τις διατροφικές διατα-
ραχές στα εξής είδη: νευρική ή ψυχογενής ανορεξία, νευρική ή ψυχογε-
νής βουλιμία και καταναγκαστική ή επεισοδιακή υπερφαγία.

Οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι διατροφικές συνήθειες αποτελούν 
μέρος της ψυχολογικής εκτίμησης των ασθενών. Τα άτομα που πάσχουν 
από διατροφικές διαταραχές συχνά δε μπορούν να εκφράσουν με λέξεις 
το τι τους συμβαίνει. Υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στο πώς αυτά τα άτομα 
νιώθουν και στο τι μπορούν να πουν πραγματικά.

Αυτό το ασύνδετο μεταξύ του πώς νιώθουν και τι πραγματικά εκφρά-
ζουν προς τα έξω μπορεί να γεφυρωθεί μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Συγκεκριμένα αναφέρω το παράδειγμα της Jenna Simon, η οποία 
χρησιμοποίησε την τέχνη της για να εκφράσει πως ένιωθε κατά τη δι-
άρκεια της θεραπείας της σχετικά με τις διατροφικές διαταραχές που 
αντιμετωπίζει.

Jenna Simon
While in the hospital receiving treatment for an eating disorder, Jenna Si-
mon had a breakthrough during therapy when she expressed her emotions 
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through sketching. Now in recovery for more than two years, Simon hopes to 
inspire and motivate others in their mental health battles through her work 
and story. Courtesy Jenna Rose Simon

Κατά την εξέλιξη της θεραπείας τους τα άτομα με διατροφικές δια-
ταραχές καλούνται πολλές φορές να καταγράψουν σε ένα τύπου ημε-
ρολόγιο το τι έφαγαν, αν χρησιμοποίησαν και πόσες φορές καθαρτικές 
μεθόδους (π.χ. τους ζητείται να καταγράφουν τους εμετούς που έκαναν), 
τις σκέψεις και τα συναισθήματα που βίωσαν σε κάθε περίπτωση αλλά 
και γενικά μέσα στη μέρα. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα οι 
ίδιοι οι πάσχοντες να κατανοήσουν με ποιο συναίσθημα και σκέψη τους 
συνδέεται η κάθε τους διατροφική συμπεριφορά. 

Αυτή η προσπάθεια καταγραφής συμπεριφορών, σκέψεων και συναι-
σθημάτων από τους ασθενείς θα μπορούσε να αποτελέσει το υλικό για 
τη δημιουργία ενός εικαστικού έργου, δηλαδή να γίνει μια προσπάθεια 
εικαστικής απόδοσης της αρνητικής συμπεριφοράς με ελεύθερη απόδο-
ση, έτσι ώστε να μην περιορίζεται η αυτοέκφραση. 

Εστιατόριο στην Ινδονησία σερβίρει σε μπολ τουαλέτας
https://www.usnews.com/news/articles/2016-07-25/this-restaurant-in-indo-
nesia-serves-food-out-of-toilet-bowls



375

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι πάσχοντες από διατροφικές διαταραχές αυτοεκφράζονται μέσω 
του σώματος τους με αρνητικό όμως τρόπο. Για παράδειγμα στη νευρική 
ανορεξία οι πάσχοντες έχουν μεγάλη ανάγκη για οργάνωση και έλεγχο 
στο σώμα. Αυτή η ανάγκη για έλεγχο στο σώμα μπορεί να εκφράζει μια 
ανάγκη ελέγχου της ίδιας της ζωής τους. Από την άλλη οι βουλιμικοί 
ασθενείς χρησιμοποιούν το σώμα τους ως μέσο έκφρασης μιας εσωτερι-
κής διαμαρτυρίας. Εδώ η τέχνη θα μπορούσε να παίξει ένα θετικό ρόλο, 
αφού οι πάσχοντες μπορούν με μέσο έκφρασης το σώμα τους και χρησι-
μοποιώντας καλλιτεχνικές εκφράσεις τύπου “Happening” ή “Performance 
Art” να εκφράσουν τις εσωτερικές τους συγκρούσεις με θετικό τρόπο.

4. Συμπεράσματα 
Η εικαστική δημιουργία μπορεί να συντελέσει στην κατανόηση της δια-
ταραχής από τον ίδιο τον θεραπευόμενο και να υποκινήσει την αποκατά-
σταση του εσωτερικού του κόσμου.

Κορυφαίοι καλλιτέχνες, όπως η Yayoi Kusama, κατάφεραν να με-
τατρέψουν την ψυχική τους διαταραχή σε υψηλής ποιότητας εικαστικά 
έργα, δίνοντας της ένα καινούριο νόημα. 

Με τη νοηματοδότηση η τέχνη μπορεί να μετουσιώσει τις αρχέγονες 
παρορμήσεις σε ένα καινούριο θετικό βίωμα.

Yayoi Kusama, Dots Obsession
September 18- November 2, 1997
Rice University Art Gallery
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Περίληψη 
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται απομάκρυνση από τον συγκε-
ντρωτικό τρόπο διοίκησης μιας σχολικής μονάδας και εφαρμογή δη-
μοκρατικών διαδικασιών, με συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη 
αποφάσεων και τη λειτουργία του σχολείου. Παράλληλα, η απαίτηση για 
σχολεία ανοικτά στην κοινωνία καλλιεργεί πρόσφορο έδαφος για συμμε-
τοχή και άλλων φορέων στη σχολική διοίκηση, όπως γονέων, μαθητών, 
τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών παραγόντων. Στόχος της παρούσας ερ-
γασίας είναι η παρουσίαση του συμμετοχικού μοντέλου σχολικής διοί-
κησης, καθώς και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στο 
σύγχρονο σχολείο. Επεξηγούνται οι όροι ηγεσία - διοίκηση - διεύθυνση 
σχολικής μονάδας, καθώς και τα είδη σχολικής 
ηγεσίας με βάση τη συμμετοχή της ομάδας στη 
λήψη αποφάσεων. Δίνεται έμφαση στις θετικές 
επιπτώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή 
της συμμετοχικής ηγεσίας, αλλά και σε πιθανές 
αρνητικές συνέπειες που μπορούν να εμφανι-
στούν. Τέλος, αναφέρονται οι προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της. 

Abstract 
In recent decades there has been a shift away from the centralized way 
of running a school unit, due to the implementation of democratic pro-
cesses with the participation of the teachers in the decision - making and 
the school operation. At the same time the demand for schools open to 
society, cultivates favourable ground for the participation of other agents 
in the school administration, such as parents, students, local councils and 
the local agents. The aim of this paper is to present the participatory 
model of school administration, as well as the way it can be applied in the 
modern school. The terms «leadership», «administration» and «school 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ  
ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ  
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management» are explained as well as the 
types of school leadership based on the group’s 
participation. Emphasis is placed on the posi-
tive implications of participatory leadership, but 
also on the potential negative consequences 
which may arise. Finally, the conditions required 
for its successful implementation are reported.

1. Εισαγωγή 
Με την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή ένωση και κάτω από την 
πίεση της παγκοσμιοποίησης, παρουσιάστηκε έντονη κινητικότητα στο 
χώρο της εκπαίδευσης με ώθηση στη συλλογική διοίκηση των σχολικών 
μονάδων, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί τόσο στην άνοδο των Κοι-
νωνικών Επιστημών όσο και στα θετικά αποτελέσματα των ερευνών στο 
χώρο της οργάνωσης και διοίκησης των σχολικών μονάδων σχετικά με 
τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων (Μπρίνια, 2009). 
Στην Ελλάδα παρατηρείται συνεχώς η συμμετοχή όλο και περισσότερων 
παραγόντων στη διοίκηση ενός σχολείου, εξέλιξη που σχετίζεται και με 
τις πιέσεις που ασκούν οι εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις για 
ένα σύγχρονο, δημοκρατικό σχολείο αλλά και την επιμόρφωση πολλών 
διευθυντικών στελεχών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης ενός σχο-
λείου. Στην κατεύθυνση της συμμετοχικής διοίκησης ωθούν και οι κοι-
νωνικές αλλαγές που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, εμπλέκοντας 
όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές/τριες, τους γονείς, 
τοπικούς παράγοντες και τοπική αυτοδιοίκηση στη λήψη αποφάσεων για 
την ομαλή και επιτυχή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ο ρόλος του διευθυντή/ντριας κρίνεται εξαιρετικά σημαντικός στην 
προώθηση της συμμετοχικής ηγεσίας και στον καταμερισμό ρόλων στο 
εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό αλλά και γενικότερα στο ανθρώ-
πινο δυναμικό του σχολείου, καθώς και σε εκπροσώπους γονέων και το-
πικών παραγόντων. Το ανοικτό στην κοινωνία σχολείο αποτελεί απαίτηση 
της σύγχρονης εποχής και ειδικά στην τρέχουσα περίοδο της οικονομι-
κής κρίσης που η τοπική κοινωνία στηρίζει οικονομικά τους σχολικούς 
οργανισμούς μέσω των Σχολικών Επιτροπών που έχουν συσταθεί από 
τους δήμους.

2.  Ηγεσία - Τύποι ηγεσίας - Ο συμμετοχικός ηγέ-
της 

Σύμφωνα με τους Αριστοτέλους και Αγγελίδη (2008), «μια επιτυχημένη 
ηγεσία είναι ένα παζλ χαρακτηριστικών, τα κομμάτια του οποίου κάθε 
Διευθυντής πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει, ανάλογα με το περι-
βάλλον στο οποίο βρίσκεται». Οι πολλαπλοί ρόλοι που αναλαμβάνει, οδη-

Key words: 

participatory model,  
participatory management,  

leader, open school
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γούν στη δυσκολία διατύπωσης ορισμού για τον σχολικό ηγέτη. Οι όροι 
διευθυντής, διοικητής, ηγέτης, μάνατζερ χρησιμοποιούνται ποικιλοτρό-
πως, γεγονός που αρχικά επέφερε κάποια σύγχυση. Για την ερμηνεία του 
συγκεκριμένου όρου συναντώνται διάφορες απόψεις στη βιβλιογραφία: 
ο Σαΐτης (2005) αναφέρει πως διοίκηση είναι μια ανθρώπινη διαδικα-
σία που εναρμονίζει τις προσπάθειες των ανθρώπων και αναφέρεται στη 
σωστή χρήση των διαθέσιμων πόρων για την επίτευξη συγκεκριμένων 
σκοπών. Αντίστοιχα, ο Κατσαρός (2008) επισημαίνει πως ο όρος «μάνα-
τζμεντ» αναφέρεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα που πραγματοποιεί-
ται σε συλλογικό επίπεδο σε έναν οργανισμό και αποσκοπεί στην επίτευ-
ξη ενός κοινού σκοπού. Γενικότερα, αν και η εννοιολογική αποσαφήνιση 
των όρων διαφέρει από ερευνητή σε ερευνητή, η διοίκηση περιλαμβάνει 
όλες τις ενέργειες του διευθυντή/ντριας, οι οποίες σχετίζονται με τη δι-
εκπεραίωση των καθηκόντων (γραφειοκρατία), ενώ η διεύθυνση υιοθετεί 
τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, αλλά συνάμα διαθέτει ένα επιπλέον στοι-
χείο, την κατεύθυνση. Ο διευθυντής/ντρια του εκπαιδευτικού οργανισμού 
οριοθετεί μια συγκεκριμένη κατεύθυνση εντός χρονοδιαγραμμάτων.

Η ηγεσία περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της διοίκησης και της διεύ-
θυνσης, αλλά και επιπρόσθετα κάποια άλλα στοιχεία, όπως όραμα-απο-
στολή, διαχείριση συγκρούσεων, ανάπτυξη θετικής κουλτούρας, θετικό 
σχολικό κλίμα, υψηλές προσδοκίες, κίνητρα, παρακίνηση, καινοτομία, ευ-
φυΐα, κριτική ικανότητα, πειθώ, ευελιξία. Περιλαμβάνει δηλαδή τον προ-
γραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, τον έλεγχο και τη λήψη από-
φασης σε συνάρτηση με επιπρόσθετα στοιχεία. Κατά τον Ματσαγγούρα 
(2006), ο ηγέτης μετατρέπει το έργο της διοίκησης από αυστηρά κανο-
νιστικό σε έργο έμπνευσης και συντονισμού. Έτσι, η ηγεσία είναι σαν την 
ομορφιά, είναι δύσκολο να την ορίσεις αλλά την αναγνωρίζεις όταν τη 
βλέπεις, καθώς είναι το πλέον ορατό καθημερινό φαινόμενο στη γη που 
έχουμε κατανοήσει ελάχιστα (Bennis, 1989).

 Έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα ηγεσίας και διάφορες θεωρίες 
σχετικά με τον τρόπο διοίκησης μιας εκπαιδευτικής μονάδας. Οι πρώτες 
έρευνες σχετικά με τους τύπους ηγέτη-ηγεσίας έγιναν τη δεκαετία του 
1930 (Lewin et al., 1939). Με κριτήριο τη στάση του ηγέτη απέναντι στην 
ομάδα, καθώς και το βαθμό συμμετοχής της ομάδας στη λήψη αποφά-
σεων, διαμορφώθηκαν τρία βασικά πρότυπα ηγεσίας: το αυταρχικό, το 
εξουσιοδοτικό και το συμμετοχικό. Ο αυταρχικός ηγέτης, παίρνει μόνος 
του αποφάσεις χωρίς να δίνει εξηγήσεις και να λαμβάνει υπόψιν του τη 
γνώμη των υφισταμένων του. Οι τελευταίοι μάλιστα δεν μετέχουν καθό-
λου στη λήψη αποφάσεων. Ο δεύτερος τύπος ηγέτη, ο εξουσιοδοτικός 
ή χαλαρός, αφήνει τους υφισταμένους του να παίρνουν αποφάσεις με 
βάση προσωπικά κριτήρια, γιατί ο ίδιος αδιαφορεί ή δεν έχει εμπιστοσύ-
νη στις δυνατότητές του. Έτσι χάνεται ο προσανατολισμός της εκπαιδευ-
τικής μονάδας (Καλφούντζου κ.ά., 2015). 

 Ο τρίτος τύπος, ο συμμετοχικός ηγέτης δεν λειτουργεί σαν μονάδα 
αλλά κάτω από ομαδικό-συνεργατικό πνεύμα. Κατά την Μπρίνια (2012), 
με τον όρο συμμετοχή εννοούμε την πνευματική και συναισθηματική 
σχέση τόσο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ένα σχολείο, όσο και 
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όλων των άλλων συμμετεχόντων στη σχολική διοίκηση (γονείς, μαθη-
τές/τριες, σχολική επιτροπή κ.λ.π.). Το ότι ο διευθυντής/ντρια είναι ο/η 
επικεφαλής, δεν σημαίνει πως γνωρίζει όλες τις λύσεις. Αντίθετα, πρέπει 
να τις αναζητά εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της ομάδας και αξιοποιώ-
ντας τις ικανότητες, τις εμπειρίες και τις ιδέες των μελών της. Η συμμε-
τοχή είναι έννοια διαφορετική από τη συμφωνία. Αυτοί που έχουν κάνει 
συμφωνία δεν συνεισφέρουν, απλώς επιδοκιμάζουν. «Η συμμετοχή είναι 
κάτι παραπάνω από το να συμφωνείς για κάτι το οποίο έχει ήδη αποφασι-
στεί. Η μεγάλη αξία της συμμετοχής είναι ότι αγγίζει την παραγωγικότητα 
του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου» (Μπρίνια, 2012).

 Στο συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται 
αποκλειστικά από τον διευθυντή/ντρια αλλά μέσα από δημοκρατικές δι-
αδικασίες. Σε πρακτικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι τα θέματα που απασχο-
λούν το σχολείο, τίθενται από τον διευθυντή/ντρια ενώπιον του Συλλό-
γου διδασκόντων. Ο Σύλλογος τα συζητά, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν τις 
απόψεις τους, αναζητούν όλοι μαζί τρόπους αντιμετώπισης προβλημά-
των που ανακύπτουν στην πορεία και καταλήγουν σε συλλογική απόφαση 
έπειτα από ψηφοφορία, στην οποία επικρατεί η γνώμη της πλειοψηφίας, 
όπως προβλέπουν οι δημοκρατικές διαδικασίες. Έτσι ο Σύλλογος δεν 
συγκαλείται μόνο για επιβολή ποινών ή κυρώσεων στους μαθητές, ούτε 
και στο τέλος μόνο κάθε Τετραμήνου, όπως υποχρεώνει η νομοθεσία. Συ-
ζητώνται θέματα ποικίλου περιεχομένου, που μπορεί να αφορούν τη συ-
ντήρηση του σχολικού κτιρίου, τη διαχείριση των χρημάτων που χορηγεί η 
Σχολική Επιτροπή του δήμου, τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στα 
πλαίσια μαθητικών δραστηριοτήτων, τα άτομα που θα προσκληθούν στο 
σχολείο για ενημέρωση των μαθητών/τριών και άλλα. Είναι αυτονόητο 
ότι οι αποφάσεις του Συλλόγου διδασκόντων δεν μπορούν να έρχονται 
σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία, και σε αυτό το σημείο απαιτείται η 
καταλυτική παρουσία του διευθυντή/ντριας, αν διαπιστώσει ότι οι εκπαι-
δευτικοί αποκλίνουν από το νόμο.

 Η συμμετοχή του Συλλόγου διδασκόντων στη διοίκηση του σχολείου 
ξεκίνησε το 1985. Με το νόμο 1566/1985, ΦΕΚ Α΄, 167/30-09-1985, στο 
σχολείο καθιερώνεται ο Σύλλογος διδασκόντων ο οποίος καθίσταται βα-
σικό όργανο για τη λήψη αποφάσεων και τη συμμετοχική διάσταση στη 
διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών. Μέχρι τότε το βασικό ρόλο διοίκη-
σης - εξουσίας κρατούσε ο Επιθεωρητής - Επόπτης ο οποίος «έχοντας 
υπό τις διαταγές του εκατοντάδες υφισταμένους (...) εκτός από το μεγα-
λείο της απόστασής του, χρησιμοποιεί για να τους διοικήσει την αποστολή 
εγκυκλίων, διαταγών, τυποποιημένων οδηγιών και υποδείξεων, συχνά τον 
έλεγχο και τον εκφοβισμό, την ποινή και την αμοιβή και τις υπηρεσιακές 
εκθέσεις που κάθε χρόνο του δίνουν την ευχέρεια να αμείβει τους μεν 
και να τιμωρεί τους δε. Αραιά και πού χρησιμοποιεί τις «υποδειγματι-
κές» διδασκαλίες που τις φορτώνει στην πλάτη του δασκάλου και τα «παι-
δαγωγικά» συνέδρια που του εξασφαλίζουν την απυρόβλητη θέση του 
προέδρου» (Φύλλο 866 του Διδασκαλικού Βήματος, 1980). Παρόμοιες 
απόψεις για το αυταρχικό σύστημα διοίκησης εκφράζονται από την Ομο-
σπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε). Αναφέρεται πως ο 
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Επιθεωρητής έχει το ρόλο του αστυνόμου, του ατόμου που αξιολογεί με 
εντελώς υποκειμενικά κριτήρια το έργο των καθηγητών (Πρακτικά του Α΄ 
Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, 1982).

 Είναι λοιπόν φανερό ότι η ίδια η Πολιτεία με την καθιέρωση του θε-
σμού του Συλλόγου διδασκόντων και την παραχώρηση εξουσιών σε αυ-
τόν, προωθεί το μοντέλο του συμμετοχικού ηγέτη κι αφήνει πίσω στο πα-
ρελθόν τους αυταρχικούς-συγκεντρωτικούς διευθυντές/ντριες σχολείων. 
Στο ΦΕΚ 1340/2002, άρθρο 37, παρ. 1 και 3 αναφέρεται: Έργο του (του 
Συλλόγου διδασκόντων) είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη 
λειτουργία του σχολείου, για την οποία είναι υπεύθυνος. (....) Η συμμετο-
χή του διδακτικού προσωπικού στις συνεδριάσεις του είναι υποχρεωτική. 
Απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολο-
γημένη. Επιπρόσθετα, στα άρθρα 39 και 40 αναφέρονται τα γενικά και 
ειδικότερα καθήκοντα-αρμοδιότητες του Συλλόγου, τα οποία τον καθι-
στούν ένα πανίσχυρο όργανο στη διοίκηση του σχολείου, αρμοδιότητες 
που σχετίζονται με θέματα επιμόρφωσης, μαθητικής διαρροής, διαχείρι-
σης πόρων, ανάθεσης υπερωριών και εξωδιδακτικών εργασιών, ανάθε-
σης διδασκαλίας μαθημάτων, δικαιολόγησης απουσιών, έλεγχο κυλικεί-
ου, έκδοσης αποτελεσμάτων στο τέλος της σχολικής χρονιάς και άλλα. 
Συνάγεται, λοιπόν, ότι βασικός πυλώνας δημοκρατικής διακυβέρνησης 
ενός σχολείου είναι ο Σύλλογος διδασκόντων ο οποίος στηρίζει το συμ-
μετοχικό μοντέλο ηγεσίας και ότι το θεσμικό πλαίσιο όχι απλά επιτρέπει 
αλλά απαιτεί από έναν διευθυντή/ντρια να είναι δημοκρατικός/ή και να 
διοικεί με τη συνεργασία του Συλλόγου διδασκόντων.

 Οι συμμετοχικές διαδικασίες δεν περιορίζονται μόνο στη σχέση του 
διευθυντή/ντριας με το εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά επεκτείνονται και 
στη συνεργασία του με μαθητές/τριες, γονείς, τοπικούς παράγοντες και 
συλλόγους, προϊστάμενες αρχές. Σύμφωνα με το ολιστικό μοντέλο των 
Πασιαρδή και Brauckmann (2008), ο σχολικός ηγέτης οφείλει να συν-
δυάζει ορισμένες πρακτικές ή συμπεριφορές ηγεσίας, μία εκ των οποίων 
είναι το «συμμετοχικό στυλ ηγεσίας» που απαιτεί τη συμμετοχή σχολικών 
και εξωσχολικών παραγόντων στη λήψη αποφάσεων και ζητά από τον δι-
ευθυντή/ντρια να συνδιοικεί μαζί τους τη σχολική μονάδα. Για παράδειγ-
μα, ο διευθυντής/ντρια δημιουργεί συσκέψεις με τις μαθητικές κοινότη-
τες, οργανώνουν τη σχολική ζωή από κοινού μέσα σε κλίμα υπευθυνότη-
τας, κατανόησης και αμοιβαίου σεβασμού (Σαΐτης, 2008). Ταυτόχρονα, η 
απαίτηση της σύγχρονης εποχής για ένα ανοικτό στην κοινωνία σχολείο, 
οδηγεί το σχολικό ηγέτη σε συνεργασία με τους γονείς για ανεύρεση της 
συμφερότερης κάθε φορά λύσης. Οι γονείς μετέχουν ενεργά σε δραστη-
ριότητες ή εκδηλώσεις των σχολείων, αναλαμβάνουν την οργάνωση ή 
τη χρηματοδότησή τους, παρέχουν τη φυσική παρουσία τους σε σχολικά 
δρώμενα και συνεργάζονται στενά με τους διευθυντές/ντριες εκφέρο-
ντας τη γνώμη τους για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων.

 Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και ο θεσμός του Σχολικού Συμβου-
λίου με συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων αλλά και εκπροσώπων 
του συλλόγου γονέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης: συζητούν θέματα 
που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου, κυρίως όταν ανακύπτει κά-
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ποιο επείγον ή σοβαρό θέμα (για παράδειγμα κατάληψη σχολείου από 
μαθητές, τρόποι αναπλήρωσης διδακτικών ωρών, αυξημένη μαθητική 
παραβατικότητα). Η συμμετοχή, επίσης, της Σχολικής Επιτροπής σε συνε-
δριάσεις που αφορούν σχολικά θέματα και απαιτούν λήψη αποφάσεων, 
αποτελεί μία αναγκαιότητα για τη σχολική πραγματικότητα στην Ελλάδα. 
Η ίδρυση Σχολικής Επιτροπής είναι υποχρεωτική σε κάθε δήμο και αποτε-
λεί το θεσμικό όργανο που χρηματοδοτεί τις σχολικές μονάδες από κον-
δύλια των δήμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και 
ο εξοπλισμός τους από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής. Είναι φανερή, 
λοιπόν, η ανάγκη για ειλικρινή, ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργα-
σία του σχολικού ηγέτη με τους παραπάνω θεσμούς.

3. Θετικές συνέπειες 
Η παρουσία του συμμετοχικού μοντέλου ηγεσίας στην άσκηση εκπαι-
δευτικής διοίκησης επιφέρει εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα. Πιο συ-
γκεκριμένα, οι διδάσκοντες/ουσες αισθάνονται ότι αποτελούν μία ομά-
δα που από κοινού αποφασίζει. Δημιουργείται κουλτούρα συνεργασίας 
και συνεργατικό σχολικό κλίμα με δεσμούς συλλογικής εμπιστοσύνης. 
Αναπτύσσονται κουλτούρα διαλόγου μέσα στη σχολική μονάδα, νεωτε-
ριστικές προτάσεις, βελτίωση της ποιότητας της πληροφόρησης και της 
λειτουργίας της σχολικής μονάδας (Ανδρέου Α. και Παπακωνσταντίνου 
Γ., 1994). Κάτω από αυτές τις συνθήκες, επιτυγχάνονται αποτελεσματι-
κότερες λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν, διότι η ανεύρεσή τους 
γίνεται έπειτα από τη σκέψη και τη σύμπραξη πολλών ατόμων και όχι μιας 
«αυθεντίας», ενώ ο διευθυντής/ντρια στα μάτια των συναδέρφων γίνεται 
πρώτος/η μεταξύ ίσων και όχι πρώτος/η από υποδεεστέρους.

 Επιπρόσθετα, οι συνθήκες εργασίας για το διδακτικό προσωπικό κα-
θίστανται σαφώς πιο ευχάριστες, διότι αισθάνονται ενεργά και υπολογί-
σιμα μέλη της σχολικής κοινότητας και όχι παραγκωνισμένοι από έναν 
αυταρχικό ή συγκεντρωτικό διευθυντή/ντρια που δεν λαμβάνει υπόψιν τη 
γνώμη τους. Η συμμετοχική ηγεσία, σύμφωνα με τον Gronn (2000), είναι 
το κέντρο ενός διαφορετικού προτύπου μέσα στο σχολείο, όπου οι δια-
κρίσεις ανάμεσα σε ηγέτες και υφισταμένους, τείνουν να εξαλείφονται. 
Μπορεί να θεωρηθεί ως η σπονδυλική στήλη στη σχολική βελτίωση ή 
όπως ο Elmore (2000) χαρακτηριστικά αναφέρει, η «κόλλα» ενός κοινού 
σκοπού και το κοινό πλαίσιο αξιών για την επίτευξή του (Harris, 2005). 
Υπάρχουν πολλοί ηγέτες, όχι μόνο ένας, αφού η ηγεσία μοιράζεται, δεν 
κατοικεί στην κορυφή αλλά σε κάθε πρόσωπο (Harris, 2005). Με την 
εφαρμογή του συνεργατικού μοντέλου διοίκησης στη σχολική μονάδα, η 
οργανωτική της δομή μετατρέπεται από διευθυντοκεντρική σε συνεργα-
τική - συλλογική και ο ρόλος του διευθυντή/ντριας γίνεται περισσότερο 
εμψυχωτικός, συντονιστικός και διευκολυντικός, ώστε να ανταποκρίνε-
ται περισσότερο στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των άλλων φορέων 
που συμμετέχουν στη διοίκηση της σχολικής μονάδας (Μπρίνια, 2008).

 Σύμφωνα με τον Bush (2003), το συμμετοχικό μοντέλο φαίνεται να 



383

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

είναι το πλέον κατάλληλο για τη διοίκηση σχολικών μονάδων, διότι οι εκ-
παιδευτικοί είναι ώριμα και μορφωμένα άτομα. Επιπλέον, ο αριθμός των 
μελών του Συλλόγου των διδασκόντων που παίρνει αποφάσεις, αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο στην εφαρμογή του μοντέλου αυτού, καθώς ο αριθ-
μός των μελών πρέπει να είναι μικρός, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα 
να ακουστούν όλες οι απόψεις (Bush, 2003). Λαμβάνοντας υπόψιν ότι σε 
κάθε ελληνική σχολική μονάδα ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών 
είναι σχετικά μικρός, δεν ξεπερνά συνήθως τους πενήντα, ενώ στα μικρά 
σχολεία είναι κάτω του δέκα, καταλαβαίνουμε ότι αποτελεί ιδανικό μο-
ντέλο διοίκησης, αφού εξασφαλίζει την άμεση συμμετοχή του διδακτικού 
προσωπικού. 

4. Αρνητικές παράμετροι 
Στη συμμετοχική διοίκηση, παρά τις εξαιρετικά θετικές πτυχές, συχνά 
ελλοχεύουν και αρκετές αρνητικές παράμετροι. Μία σημαντική αρνητι-
κή συνέπεια είναι το ενδεχόμενο καθυστέρησης στη λήψη αποφάσεων 
λόγω πολλών και με ποικίλους φορείς συσκέψεων μέχρι να παρθεί συλ-
λογική απόφαση. Έτσι σε περίπτωση ανάγκης, για παράδειγμα άμεσης 
αποστολής απάντησης σε κάποιο φορέα ή άμεσης αντιμετώπισης επεί-
γοντος συμβάντος, ο τρόπος αυτός διοίκησης μπορεί να αποβεί αναποτε-
λεσματικός λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών. Επιπλέον, παρατηρείται 
το φαινόμενο δημιουργίας εντάσεων ή συγκρούσεων κατά τη διάρκεια 
συνεδρίασης του Συλλόγου διδασκόντων, οι οποίες μπορεί να οξύνουν 
τα πνεύματα. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο το σύστημα αυτό διοίκη-
σης να μην λειτουργήσει, στην περίπτωση που δημιουργούνται έντονες 
αντιδράσεις, ασυμφωνίες και διαπληκτισμοί μεταξύ των εκπαιδευτικών 
του σχολείου (Bush, 2003). Το παραπάνω ενδεχόμενο φαίνεται λογικό, 
διότι συνήθως όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τις ίδιες απόψεις πάνω σε ένα 
θέμα, παρ’ όλο που μπορεί να έχουν το ίδιο σύστημα αξιών ή τις ίδιες 
πεποιθήσεις. 

Υπάρχουν και άλλες αρνητικές παράμετροι που αναφέρει ο Bush, για 
παράδειγμα η επίδραση, η επιτυχία και η διαδικασία του μοντέλου αυ-
τού εξαρτώνται εν μέρει από τη στάση των εκπαιδευτικών, μελών του 
Συλλόγου διδασκόντων. Πιο συγκεκριμένα, εάν οι εκπαιδευτικοί υποστη-
ρίζουν ενεργά τη συμμετοχική και δημοκρατική διαδικασία, τότε το μο-
ντέλο αυτό έχει μεγάλη πιθανότητα να επιτύχει. Όταν, όμως, οι εκπαιδευ-
τικοί, μέλη του Συλλόγου διδασκόντων, επιθυμούν να τους υπαγορεύει ο 
διευθυντής/ντρια το τι να κάνουν ή όταν είναι απαθείς ή εχθρικοί, τότε το 
μοντέλο αυτό δεν φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα (Bush, 2003). Η 
παρουσία μετασχηματιστικού ηγέτη που θα εμπνέει, θα παρακινεί και θα 
μετασχηματίζει τους εκπαιδευτικούς σε ενεργά και υπεύθυνα μέλη της 
σχολικής κοινότητας, μπορεί να αποτελέσει τρόπο επίλυσης του συγκε-
κριμένου ζητήματος.

Επιπλέον, προβλήματα δημιουργούνται από το γεγονός ότι μερικοί επι-
δέξιοι διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων, ενδεχομένως να χρησιμο-
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ποιήσουν μικροπολιτικούς και επιδέξιους ελιγμούς, ώστε να προωθήσουν 
συγκεκριμένες απόψεις και να επηρεάσουν τις τελικές αποφάσεις του 
συλλόγου διδασκόντων (Bush, 2003).

5.  Προϋποθέσεις ευδοκίμησης συμμετοχικής ηγε-
σίας 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο συμμετοχικός ηγέτης μιας εκπαι-
δευτικής μονάδας δεν αρκεί μόνο να πιστεύει στην αξία των δημοκρατι-
κών διαδικασιών, ούτε να στηρίζεται αποκλειστικά στην τυπική θεσμοθέ-
τησή τους. Η καλή του/της διάθεση από μόνη της δεν επαρκεί. Οφείλει να 
επιστρατεύσει τεχνικές και μεθόδους που θα οδηγήσουν σε συνεργασία 
των μελών της ομάδας, στο «δέσιμο» μεταξύ τους, στην καλλιέργεια κλί-
ματος εμπιστοσύνης και ισότητας, διαφάνειας διαδικασιών. Οφείλει να 
εντοπίζει και να αξιοποιεί τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες κάθε 
εκπαιδευτικού προκειμένου να επιτευχθούν τα μέγιστα θετικά αποτελέ-
σματα. Η καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας, ομαδικού πνεύματος, 
ενεργής εμπλοκής όλων των μερών, είναι βασικοί παράγοντες επιτυχούς 
εφαρμογής του συμμετοχικού μοντέλου ηγεσίας.

Η ενσυναίσθηση και η συναισθηματική νοημοσύνη είναι, επίσης, απα-
ραίτητες δεξιότητες ενός διευθυντή/ντριας προκειμένου να επιτύχει τους 
παραπάνω στόχους. Σύμφωνα με έρευνες, το 80% της αποτελεσματικότη-
τας των ηγετικών στελεχών οφείλεται στην ικανότητα συναισθηματικής 
νοημοσύνης που διαθέτουν. Ο ηγέτης που διαθέτει υψηλή συναισθηματι-
κή νοημοσύνη, έχει τη δυνατότητα να εμπνέει θετικά συναισθήματα στα 
μέλη του (Goleman, Boyatzis & McKee, 2002). Ο συμμετοχικός ηγέτης 
οφείλει να καθοδηγεί την ομάδα, να παρακινεί, να μεταδίδει πάθος και 
κέφι στο χώρο της εργασίας, να αναγνωρίζει την αξία των ανθρώπων, 
να ασκεί καλοπροαίρετη κριτική και έπαινο, να διατηρεί το όραμα ζωντα-
νό. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, η δημοκρατική-συμμετοχική διοίκηση θα 
επιτύχει και το σχολείο θα κατακτήσει τους στόχους που έχει θέσει.

6. Επίλογος 
Το συμμετοχικό μοντέλο ηγεσίας είναι το πλέον κατάλληλο στην άσκηση 
εκπαιδευτικής διοίκησης και επιφέρει ικανοποίηση στο διδακτικό προσω-
πικό αφού δημιουργεί συνθήκες για συμμετοχική δράση. Ο διευθυντής/
ντρια γίνεται συνοδοιπόρος και συν-μαχητής με εκπαιδευτικούς, μαθη-
τές/τριες, γονείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της το-
πικής κοινωνίας και δεν αποστασιοποιείται από εκείνους στη λήψη απο-
φάσεων. O διάλογος και η συνεννόηση πρυτανεύουν σε κάθε επικείμενη 
ενέργεια ή απόφαση του σχολείου. Απαίτηση της σύγχρονης κοινωνίας 
δεν είναι ένας γραφειοκράτης διευθυντής/ντρια που απλά διεκπεραιώνει 
διοικητικές λειτουργίες, αλλά ένας διευθυντής/ντρια – ηγέτης/ηγέτιδα 
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που θα δημιουργήσει όραμα, αγάπη για δουλειά, διάθεση για αλλαγές, 
αποδοχή και εκτίμηση από ενδοσχολικούς αλλά και εξωσχολικούς φο-
ρείς και παράγοντες. «Η ηγεσία χαράσει τις κατευθυντήριες γραμμές, 
αναπτύσσει όραμα για το μέλλον, στρατηγικές για τη δημιουργία αλλαγών, 
κινητοποιεί εμπνέει, δημιουργεί τις αλλαγές» (Κόττερ, 2001). Είναι σαφές 
ότι πραγματικός ηγέτης μπορεί να γίνει μόνο εκείνος που εφαρμόζει τη 
συμμετοχική ηγεσία.
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Περίληψη 
Ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση (Universal Design for Learning) 
είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που θέτει ως γνώμονά της το σχεδια-
σμό της διδακτέας ύλης και του όλου περιεχομένου της με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να ωφελούνται άτομα με διαφορετικά μαθησιακά στιλ. Ο καθολικός 
σχεδιασμός για μάθηση στηρίζεται στην παροχή 
πολλαπλών μέσων αναπαράστασης, πολλαπλών 
μέσων δράσης και έκφρασης και πολλαπλών 
μέσων εμπλοκής. Ο Καθολικός Σχεδιασμός για 
τη Μάθηση έχει ταυτόχρονα οφέλη όχι μόνο για 
τους μαθητές με αναπηρία, αλλά και πολλούς 
άλλους μαθητές με μαθησιακές διαφορές, κα-
θώς αναγνωρίζει την πολυμορφία των μαθητών. 
Ειδικότερα, ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μά-
θηση έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την ευελι-
ξία και τη μάθηση των μαθητών με βάση τα ατο-
μικά χαρακτηριστικά, το υπόβαθρο, το επίπεδο 
ικανοτήτων και το ενδιαφέρον τους.

Abstract 
Universal Design for Learning is an educational 
approach that aims to design the curriculum 
and all its content in such a way as to benefit 
people with different learning styles. Universal 
design for learning is based on the provision 
of multiple means of representation, multiple 
means of action and expression, and multiple 
means of engagement. At the same time, Uni-
versal Design for Learning benefits not only 
students with disabilities, but also many other 
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students with learning disabilities, as it recognizes the diversity of stu-
dents. In particular, Universal Design for Learning is designed to enhance 
students’ flexibility and learning, based on their individual characteristics, 
background, skill level and interest.

1. Ορισμός Καθολικού Σχεδιασμού 
Ο ορισμός του Καθολικού Σχεδιασμού διατυπώθηκε πρώτη φορά κατά τη 
δεκαετία του ’80 από τον αρχιτέκτονα Ron Mace ως ο «σχεδιασμός προ-
ϊόντων και δομών με τρόπο που να μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους 
τους ανθρώπους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη για 
προσαρμογές ή εξειδικευμένο σχεδιασμό (Αραμπατζή, Γκυρτής, Ευστα-
θίου, Κουρμπέτης & Χατζοπούλου, 2011· Bjork, 2009).

Συνεπώς, ο Καθολικός Σχεδιασμός είναι μια προσέγγιση που εμφανί-
στηκε πρώτη φορά στο χώρο της αρχιτεκτονικής (Arslan, 2017). Ξεκίνη-
σε σύμφωνα με κρατική νομοθεσία, η οποία όριζε ότι τα αρχιτεκτονικά 
σχέδια για τα δημόσια κτίρια πρέπει να περιλαμβάνουν πρόσβαση για τα 
άτομα με αναπηρίες, τοποθετώντας π.χ. στα δημόσια κτήρια ράμπες για 
αναπηρικά αμαξίδια, καθιστώντας έτσι το κτίριο πιο λειτουργικό, εξοι-
κονομώντας κόστος και όντας πολύ πιο αποτελεσματικό με μεγαλύτε-
ρο αριθμό χρηστών με την πάροδο του χρόνου (Dell, Dell, & Blackwell, 
2015).

Ο πρώτος χώρος επομένως στον οποίο εμφανίστηκε ο καθολικός σχε-
διασμός είναι ο χώρος της αρχιτεκτονικής (π.χ. σχεδιασμός κτιρίων με 
φαρδιούς διαδρόμους, ανελκυστήρες και πόρτες που να επιτρέπουν τη 
διέλευση αμαξιδίων, σχεδιασμός εισόδων κτιρίων με μικρή κλίση και όχι 
με σκάλες) και ακολουθεί ο χώρος του σχεδιασμού ιστοσελίδων (ωφελεί 
τυφλούς, αμβλύωπες και άτομα με κινητικά προβλήματα) και ο χώρος της 
εκπαίδευσης (Αραμπατζή, 2008).

Το βασικό χαρακτηριστικό του καθολικού σχεδιασμού είναι η μελέτη 
των αναγκών των διαφόρων χρηστών κατά τον αρχικό σχεδιασμό ενός 
προϊόντος, ώστε αυτό να είναι εξ αρχής προσβάσιμο και να παρεμποδί-
ζεται η ανάγκη για τροποποιήσεις μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής 
του (Νικολαραΐζη, 2013).

2.  Ορισμός Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθη-
ση 

Ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση (Universal Design for Learning) 
είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που θέτει ως γνώμονά της το σχεδια-
σμό της διδακτέας ύλης και του όλου περιεχομένου της με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να ωφελούνται άτομα με διαφορετικά μαθησιακά στιλ (Γιαννέλος 
& Μαθιουδάκη, 2017). Είναι ένα θεωρητικό μοντέλο, που σχεδιάστηκε 
στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας στην Ειδική Αγωγή (Center on 
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Applied Special Education Technologies) και πρεσβεύει την ανάπτυξη 
ευέλικτων αναλυτικών προγραμμάτων που λαμβάνουν υπόψη την ετερο-
γένεια των μαθητών (Rose & Meyer, όπως αναφέρεται στο Νικολαραΐζη, 
2013).

Ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση διακηρύσσει τα καθολικά 
σχεδιασμένα προγράμματα σπουδών, που σχεδιάζονται για όλους τους 
μαθητές, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις ικανότητές 
τους, παρέχοντας έτσι ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση για όλους τους μα-
θητές (Arslan, 2017). Σύμφωνα με τον ίδιο ερευνητή, (Arslan, 2017) τα 
συστατικά στοιχεία των καθολικά σχεδιασμένων προγραμμάτων σπου-
δών είναι οι στόχοι, οι μέθοδοι, τα υλικά και η αξιολόγηση. Οι στόχοι 
φανερώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις συναισθηματικές συμπε-
ριφορές που πρέπει να αποκτήσουν όλοι οι μαθητές, οι μέθοδοι είναι 
οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι για να 
ενισχύσουν τη μάθηση, τα υλικά είναι ευέλικτα ώστε να υποστηρίζουν την 
πολλαπλή αναπαράσταση του περιεχομένου σε όλους τους μαθητές, ενώ 
η αξιολόγηση είναι η διαδικασία συλλογής πληροφοριών σχετικά με τα 
μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών (Arslan, 2017).

Ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση βασίζεται στη νευροεπιστήμη 
και εντοπίζει τους τρόπους μέσα από τους οποίους μαθαίνουν οι άνθρω-
ποι (Dolph, 2016), ενώ αναγνωρίζει τρία ευρεία δίκτυα του εγκεφάλου: 
τα δίκτυα αναγνώρισης, τα δίκτυα στρατηγικής και τα συναισθηματικά 
δίκτυα και συνιστά μια προσέγγιση βασισμένη στο μαθητή (Arslan, 2017· 
Ρίβιου, 2015). Αποτελεί ένα πλαίσιο για τη διδασκαλία και τη μάθηση, που 
εκμεταλλεύεται διάφορες ευέλικτες επιλογές της σύγχρονης τεχνολογί-
ας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ενός ευρέος φάσματος 
μαθητών, απομακρύνοντας ή μειώνοντας τα εμπόδια για τη μάθηση για 
όλους τους μαθητές (Bhattacharya, 2017). Είναι μια καλή εκπαιδευτική 
πρακτική, μια πιθανή λύση στην αέναη ανάγκη για τροποποιήσεις του 
προγράμματος, οι οποίες είναι αναγκαίες όταν η πολιτική του «ένα μέγε-
θος κάνει για όλους» αποτυγχάνει να ικανοποιήσει τις ανάγκες της πλει-
ονότητας των μαθητών (Αραμπατζή, 2008).

Ο καθολικός σχεδιασμός για μάθηση είναι μία μέθοδος που εκμεταλ-
λεύεται την πραγματικότητα της παραλλαγής στη μάθηση και ασχολεί-
ται με την πιθανότητα αποκέντρωσης των δεσποζουσών καπιταλιστικών 
πρακτικών στη μάθηση, η οποία τοποθετεί την ανάγνωση και τη γραφή 
στο κέντρο των πρακτικών διδασκαλίας και αξιολόγησης (Bhattacharya, 
2017).

Το Νομοθετικό Διάταγμα για την Εκπαίδευση των Η.Π.Α. (Higher 
Education Opportunity Act, 2008) περιέχει έναν μεστό ορισμό για τον 
Καθολικό Σχεδιασμό για τη Μάθηση:

«Ο όρος Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση (ΚΣΜ) σημαίνει το 
επιστημονικά έγκυρο πλαίσιο για την καθοδήγηση της εκπαιδευτικής 
πρακτικής, το οποίο:

i.   Παρέχει ευελιξία στους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται οι 
πληροφορίες, στους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές απαντούν 
ή επιδεικνύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, καθώς και στους 
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τρόπους με τους οποίους οι μαθητές εμπλέκονται στη μαθησιακή 
διαδικασία.

ii.  Μειώνει τα εμπόδια στην εκπαίδευση, παρέχει τις κατάλληλες διευ-
κολύνσεις, υποστηρίξεις και προκλήσεις και διατηρεί υψηλές προσ-
δοκίες επίτευξης για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων 
των μαθητών με αναπηρία και των μαθητών με περιορισμένη γνώση 
της κύριας γλώσσας».

3.  Στόχος του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μά-
θηση και η Πρόκληση που Θέτει 

Στόχος του καθολικού σχεδιασμού είναι η παροχή προσβασιμότητας για 
όλους τους ανθρώπους σε κτίρια, δομές, τη σχολική τάξη, το αναλυτικό 
πρόγραμμα, το Διαδίκτυο (Αραμπατζή, 2008).

Η πρόκληση, σύμφωνα με την Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση 
(ΚΣΜ), δεν είναι να αλλάξουμε τους μαθητές, αλλά να επανασχεδιάσου-
με, προσαρμόσουμε και εξατομικεύσουμε τα προγράμματα σπουδών, τις 
διδακτικές μεθόδους, και γενικά να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο μα-
θησιακό περιβάλλον που θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν πλή-
ρως το δυναμικό τους (Ρίβιου, 2015).

4.  Βασικές Αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού για 
τη Μάθηση 

Ο καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση στηρίζεται στις παρακάτω βασι-
κές αρχές:

1.  Παροχή πολλαπλών μέσων αναπαράστασης, καθώς δεν υπάρχει 
ένας μοναδικός και ιδανικός τρόπος για την κατανόηση των πληρο-
φοριών από όλους τους μαθητές,

2.  Παροχή πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης, δεδομένου πως 
όλοι οι μαθητές δεν μπορούν να χειριστούν με τον ίδιο τρόπο το 
μαθησιακό περιβάλλον και

3.  Παροχή πολλαπλών μέσων εμπλοκής, καθώς υπάρχει ποικιλία τρό-
πων με τους οποίους οι μαθητές μπορούν να κινητοποιηθούν ή να 
εμπλακούν στη μάθηση (Γελαστοπούλου & Κουρμπέτης, 2017).



391

ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

Πίνακας 1. Κατευθυντήριες γραμμές του Καθολικού Σχεδιασμού  
για τη μάθηση.

5. Οφέλη Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση 
Οι αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση προωθούν την πα-
ροχή πληροφοριών σε ποικιλία μορφών, γεγονός που καθιστά το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα περισσότερο προσβάσιμο για μαθητές με ή χωρίς 
αναπηρίες (Αραμπατζή, 2008). 

Ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση έχει ταυτόχρονα οφέλη όχι 
μόνο για τους μαθητές με αναπηρία, αλλά και πολλούς άλλους μαθητές 
(Ρίβιου, 2015) με μαθησιακές διαφορές, καθώς αναγνωρίζει την πολυ-
μορφία των μαθητών (Edyburn, 2005). Ειδικότερα, ο Καθολικός Σχε-
διασμός για τη Μάθηση έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την ευελιξία 
και τη μάθηση των μαθητών με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά, το 
υπόβαθρο, το επίπεδο ικανοτήτων και το ενδιαφέρον τους (Bhattacha-
rya, 2017).

Οι στρατηγικές του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση ενισχύουν 
την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της δημιουργίας πιο 
ευέλικτων φοιτητοκεντρικών περιβαλλόντων μάθησης και ενθαρρύνουν 
τη μάθηση για όλους τους φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των φοιτη-
τών με αναπηρίες που ασχολούνται με την επιστήμη, την τεχνολογία, τη 
Μηχανoλογία και τα Μαθηματικά (STEM), με αποτέλεσμα αυτοί να απο-
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κτούν σημαντικές δεξιότητες, να συνεισφέρουν στην παγκόσμια κοινότη-
τα και, γενικά, να επιτυγχάνουν (Izzo, 2012).

Το πλαίσιο του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση μειώνει από την 
αρχή τους μαθησιακούς και περιβαλλοντικούς φραγμούς, γεγονός που 
σημαίνει ότι μέσω αυτού του πλαισίου, οι εκπαιδευτικοί δεν χρειάζεται 
να περιμένουν να αποτύχουν οι μαθητές τους, ώστε να αλλάξουν την 
παρέμβασή τους (Bhattacharya, 2017).

Η έννοια του καθολικού σχεδιασμού για μάθηση αποτελεί ένα μέσο 
εστίασης στην έρευνα και την ανάπτυξη και μια εκπαιδευτική πρακτική 
για την κατανόηση της διαφορετικότητας και την εφαρμογή τεχνολογίας 
για τη διευκόλυνση της μάθησης (Edyburn, 2005).

Οι αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση δίνουν τη δυνα-
τότητα στους φοιτητές με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση στα μαθήματα, 
χωρίς να χρειάζονται περαιτέρω προσαρμογές και επιτρέπουν επίσης τη 
διάθεση των μαθημάτων σε διάφορες μορφές για τα άτομα χωρίς ανα-
πηρίες, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση όλων (Dell, Dell & Blackwell, 
2015).

Μαθήματα που είναι σχεδιασμένα με βάση τις αρχές του Καθολικού 
Σχεδιασμού για τη Μάθηση και υποστηριζόμενα από την καθολικά σχεδι-
ασμένη τεχνολογία, παρέχουν στους φοιτητές δυνατότητες πρόσβασης 
στο περιεχόμενο πολλές φορές σε διαφορετικά πλαίσια, ενώ χρησιμο-
ποιούνται παράλληλα ποικίλες τεχνολογικές εφαρμογές (Izzo, 2012).

6.  Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση και Υπο-
στηρικτικές Τεχνολογίες 

Οι νέες τεχνολογίες προωθούν μια πιο ενεργητική και επικοινωνιακή μά-
θηση, συμβάλλουν στην ευκολότερη απόκτηση της γνώσης, βοηθούν 
στην εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας, συντελούν στην ενίσχυση 
της αυτόνομης και δια βίου μάθησης (Χάσκου, 2016). Οι Νέες Τεχνολογί-
ες συντελούν στη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία (Φραγκάκη, 2011).

Οι ομοιότητες του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση και της Υπο-
στηρικτικής Τεχνολογίας είναι οι εξής:

•	 και οι δύο βασίζονται στη σύγχρονη τεχνολογία,
•	 και οι δύο έχουν τον ίδιο στόχο, να βελτιώσουν δηλαδή την πρό-

σβαση, τη συμμετοχή και τις επιδόσεις των μαθητών (Παναγίτσας 
& Παπαδάκης, 2017).

Οι διαφορές του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση και της Υπο-
στηρικτικής Τεχνολογίας είναι οι εξής:

•	 και οι δύο κάνουν χρήση των τεχνολογικών μέσων με διαφορετικό 
τρόπο, και οι δύο οικειοποιούνται διαφορετικούς τρόπους δράσης,
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•	 οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εκλαμβάνουν τις δυσχέρειες των μα-
θητών ως προσωπικό τους πρόβλημα και χρησιμοποιούν την τε-
χνολογία ως μέσο σε ατομικό επίπεδο, για να τον βοηθήσουν να 
υπερβεί τα εμπόδια του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος,

•	 ο ΚΣΜ εκλαμβάνει τις δυσχέρειες των μαθητών ως πρόβλημα του 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και χρησιμοποιεί την τεχνολογία για 
να σχεδιάσει προγράμματα σπουδών, τα οποία θα περιορίζουν στο 
ελάχιστο τα παραδοσιακά εμπόδια που συναντούν οι μαθητές με 
ΜΔ (Παναγίτσας & Παπαδάκης, 2017).

7. Συμπεράσματα 
Στην Ελλάδα δεν υιοθετείται ακόμα πλήρως η χρήση των Νέων Τεχνολο-
γιών στη διδασκαλία των μαθητών με ΜΔ, γεγονός που έχει ως φυσικό 
απότοκο την ανάγκη ενημέρωσης και επιμόρφωσης της ελληνικής εκ-
παιδευτικής κοινότητας για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Υποστη-
ρικτικές Τεχνολογίες (ΥΤ) για τους μαθητές με ΜΔ, ώστε να ενισχυθεί η 
χρήση τους (Παναγίτσας & Παπαδάκης, 2017).

Οι Νέες Τεχνολογίες σπάνια χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτι-
κούς ειδικής αγωγής, με αποτέλεσμα ο ρόλος του υπολογιστή στα Ειδικά 
Σχολεία και τα Τμήματα Ένταξης να είναι αυτός του κομπάρσου (Φραγκά-
κη, 2011). Ωστόσο, «για μερικούς μαθητές αλλά και ενηλίκους, η τεχνολο-
γία μπορεί να αποτελεί, ίσως, μονοδρομική αναγκαιότητα εξωτερίκευσης 
και κοινοποίησης των σκέψεων και αναγκών τους, αλλά και καταλυτικό, 
δημιουργικό οίστρο για τα παροπλισμένα, αναξιοποίητα και προδομένα 
ταλέντα τους» (Μαστρογιάννης & Αναστόπουλος, 2009).
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Περίληψη 
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τις συνεχείς αλλαγές και τον έντονο 
ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση οφείλει να 
αξιολογεί διαρκώς διάφορες παραμέτρους ώστε να λαμβάνονται οι σω-
στές αποφάσεις με σκοπό όχι μόνο τη βιωσιμότητά της αλλά την αύξηση 
των κερδών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και το μέλλον 
της. Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον 
επικρατούν σωρεία δεδομένων και μεγάλη δι-
είσδυση της πληροφορικής. Η λήψη αποφάσεων 
βασίζεται όλο και πιο πολύ στις νέες τεχνολογί-
ες καθώς και σε στοιχεία που επεξεργαζόμαστε 
αξιοποιώντας διάφορα μοντέλα και τεχνικές. Η 
αξιολόγηση των δεικτών και του παραγόμενου 
έργου και όχι της προσωπικότητας των υπαλ-
λήλων καθώς και τα πληροφοριακά συστήματα 
είναι δύο από τα εργαλεία που διαθέτει ένας 
ηγέτης ώστε να επιφέρει τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα για την επιχείρηση, το προσωπικό 
και τους πελάτες της.

Abstract 
Our time is characterized by constant changes and intense competition 
between companies. Every business must constantly evaluate various 
parameters in order to make the right decisions in order not only to be vi-
able but also to increase profits or to improve the services provided and 
its future. In today΄s business environment, heaps of data and high pen-
etration of information technology prevail. Decision making is increas-
ingly based on new technologies as well as in elements that we process 
utilizing various models and techniques. The evaluation of the indicators 
and the produced work and not the personality of the employees as well 
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as the use of the information systems are two of 
the tools that a leader has in order to bring the 
best possible results for the company to its staff 
and customers.

1. Η αξιολόγηση ως εργαλείο 
Σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν το ανθρώπινο δυναμικό, τα μέσα, η παρα-
γωγή των αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών, η οργανωτική δομή και η 
κουλτούρα της. Ένας ηγέτης πρέπει να διαθέτει το επιστημονικό υπόβα-
θρο και την ικανότητα να αξιοποιεί αποτελεσματικά τους ανθρώπους και 
τα μέσα ώστε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον να επιτύχει το καλύτερο 
αποτέλεσμα για την επιχείρηση, τους ανθρώπους της και τους πελάτες 
της.

Είναι αυτός που θα οραματιστεί ένα καλύτερο μέλλον για την επιχεί-
ρηση σε συνεργασία με το προσωπικό, που οφείλει να το κάνει κοινωνό 
του οράματός του, να το παρακινεί και να το εμψυχώνει συνεχώς. Για 
να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιεί 
διάφορα εργαλεία. Ένα βασικό τέτοιο εργαλείο αποτελεί η αξιολόγη-
ση. Η αξιολόγηση συνδέεται στενά με μετρήσεις δεικτών. Το σύγχρονο 
management επιτάσσει: “Δεν μπορείς να διοικήσεις κάτι, αν δεν μπορείς 
να το μετρήσεις.” Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι αρκετά πίσω σε αυτό 
το σημείο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε δεκάδες έργα StS (Surviving the 
Storm) της Planning διαπιστώθηκε ότι τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες 
managers διέθεταν μόνο το 4-9% του χρόνου τους σε μέτρηση KPI’S 
(Key Performance Mgnt) και Reporting, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στις 
πολυεθνικές ήταν 12-25%. 

 Μέσα σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον ένας ηγέτης αντιμε-
τωπίζει την πρόκληση όχι μόνο να διατηρήσει την κερδοφορία αλλά και 
να δημιουργήσει αξία για την επιχείρηση. Αυτός ο στόχος υλοποιείται με 
ένα σωστό επιχειρηματικό σχέδιο, που δεν περιλαμβάνει μόνο οικονο-
μικούς δείκτες αλλά και δείκτες σχετικούς με το όραμα της εταιρίας, τις 
επιχειρησιακές της λειτουργίες, το ανθρώπινο δυναμικό της και τη διαχεί-
ριση των πελατών της. Για βέλτιστα αποτελέσματα, οι προαναφερόμενοι 
συντελεστές πρέπει να ελέγχονται, να μετρούνται και να αξιολογούνται 
τακτικά. Έτσι πρέπει να αξιολογούνται σωστά διάφορες παράμετροι ώστε 
να λαμβάνονται οι αποφάσεις εκείνες που θα οδηγούν την επιχείρηση 
μπροστά μέσα από στόχους SMART (Συγκεκριμένους, Μετρήσιμους, Εφι-
κτούς, Ρεαλιστικούς, Με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα). 

Αν ένας ηγέτης θέλει να αναλύσει την ανταγωνιστική θέση της δικής 
του επιχείρησης, να διαγνώσει και να αξιολογήσει τα δεδομένα της θα 
χρησιμοποιήσει ως εργαλείο τη Swot ανάλυση. Με αυτή καταγράφει και 

Key words: 

business,  
competition,  

evaluation,  
decision making,  

information systems
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αναλύει τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και τα συσχετίζει 
με τις εκπαιδευτικές ανάγκες ώστε να τροποποιηθούν τα προγράμματα 
επιμόρφωσης. 

Η μέθοδος Balanced Scorecard δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότη-
τα να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τη στρατηγική τους, μετασχηματί-
ζοντάς τη σε μετρήσιμους στόχους. Μάλιστα, τα αποτελέσματα από τη 
χρήση της είναι τόσο συναρπαστικά που οδήγησαν το Harvard Business 
Review στην αξιολόγησή της ως «ένα από τα σπουδαιότερα εργαλεία 
του Management της τελευταίας 75ετίας». Η μέθοδος BSC βασίζεται στη 
διαπίστωση ότι η ανάπτυξη μετρήσιμων στόχων δίνει τη δυνατότητα για 
συνεχή αξιολόγηση και προσαρμογή της στρατηγικής κάθε επιχείρησης, 
ώστε το σύνολο των δραστηριοτήτων, των πόρων και των πρωτοβουλιών 
της να ευθυγραμμίζονται απόλυτα. Η μέθοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα 
για αναβάθμιση του management σε Strategic Enterprise Μanagement.

http://www.kathimerini.gr/166615/article/oikonomia/epixeirhseis/bal-
anced-scorecard-to-xryso-ergaleio-toy-manatzment

Η γνώση των εργαλείων της αξιολόγησης είναι αναγκαία ώστε να 
λαμβάνονται οι σωστές πληροφορίες για τους τομείς που ελέγχονται ή 
τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Πληροφορίες και αποτελέσματα με-
τρήσεων που θα οδηγούν στις σωστές αποφάσεις. 

Διαπιστώνοντας κάποιο πρόβλημα στα έσοδα της επιχείρησης, μπορεί 
να γίνει διερεύνηση της μέτρησης της απόδοσης των εργασιών κάνοντας 
συγκριτική ανάλυση μέσω της Κοστολόγησης και Διαχείρισης Δραστηρι-
οτήτων (ABC & ΑΒΜ) αντλώντας σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το 
κόστος του προϊόντος. http://fellow.gr/activity-based-costing-abc/

Ο Στατιστικός Έλεγχος Διαδικασιών (Statistical Process Control) διευ-
κολύνει τη σύγκριση της απόδοσης μίας διαδικασίας σχετικά με προεπι-
λεγμένα στατιστικά μεγέθη. Ο έλεγχος SPC δίνει απαντήσεις σε ερωτή-
ματα όπως:

•	 Πώς μπορούμε να μειώσουμε το κόστος εσωτερικών αστοχιών και 
να αυξήσουμε την παραγωγικότητα

•	 Πώς μπορούμε να επιτύχουμε βελτίωση της απόδοσης και της ποι-
ότητας της παραγωγής μέσα από τη διάγνωση των προβλημάτων 
που οφείλονται σε κακό σχεδιασμό 

•	 Πώς προχωρούμε σε αξιόπιστη ανάλυση των δυνατοτήτων μιας 
παραγωγικής διαδικασίας

•	 Πώς παρακολουθούμε συστηματικά τις διαδικασίες, την καταγρα-
φή των μετρήσεων και τη δημιουργία αρχείου με χρήσιμα στοιχεία 
και πληροφορίες για την αξιολόγηση των διαδικασιών (αρχεία ποι-
ότητας κατά ISO 9001).

•	 Πώς μπορούμε να προλάβουμε την παραγωγή ελαττωματικών 
προϊόντων

Όταν εντοπίζεται μια προβληματική περιοχή στην εταιρία, γίνεται διε-
ρεύνηση για τα αίτια της χαμηλής απόδοσης με το εργαλείο της Ανάλυ-
σης Αιτίου – Αιτιατού (Cause & Effect Analysis) 
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Κατά τον M. Armstrong (2009), διοίκηση της απόδοσης ονομάζου-
με τη διαδικασία εκείνη που αποβλέπει στη βελτίωση της απόδοσης των 
υπαλλήλων μιας επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη της 
ατομικής αλλά και της ομαδικής επίδοσης. Η Διοίκηση της Απόδοσης 
αποτελεί ένα μέσο για να επιτευχθούν θετικότερα αποτελέσματα κατα-
νοώντας την απόδοση εντός ενός πλαισίου που περιέχει προγραμματι-
σμένους στόχους, πρότυπα και απαιτήσεις επάρκειας και ικανοτήτων.

Λειτουργικά, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι είναι το σύστημα με το 
οποίο ο ηγέτης και η επιχείρηση θέτουν στόχους, ορίζουν πρότυπα αξι-
ολόγησης για την απόδοση, την ανάθεση και την αξιολόγηση του έργου. 
Επίσης προσδιορίζουν τις ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού και τις 
αμοιβές (Briscoe and Claus, 2008).

Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελα-
τών, καλύτερη διαχείριση των πόρων της επιχείρησης για τη βιωσιμότητα 
και την ανάπτυξή της και σε συνεχή βελτίωση της ποιότητας. Έτσι, δη-
μιουργείται ένα πλαίσιο εξυπηρέτησης που βασίζεται στην αντίληψη ότι 
για να επιτευχθούν όλα αυτά, χρειάζεται σχεδιασμός και υλοποίηση ενός 
νέου μοντέλου λειτουργίας με βασικό του συστατικό το Πλαίσιο Μέτρη-
σης Απόδοσης (πίνακας 1).

Πίνακας 1. Πλαίσιο μέτρησης απόδοσης

Πηγή: http://www.epixeiro.gr/article/1897

Με τη μέτρηση και την αξιολόγηση της απόδοσης είναι εφικτό να βελ-
τιώνονται διαρκώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της επιχείρησης.

Έτσι έρχονται ως φυσικά επακόλουθα η μείωση του κόστους, η άμεση 
απόδοση, η άριστη εξυπηρέτηση και η καινοτομία. 
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Η αξιολόγηση απόδοσης μπορεί ακόμα να δώσει απαντήσεις σε ερω-
τήματα όπως: 

•	 Ποιους στόχους κατάφερε τελικά να πετύχει ο εργαζόμενος συ-
γκριτικά με τους στόχους και το πλάνο που θέσαμε στην αρχή της 
χρονιάς;

•	 Ποιες δεξιότητες πρέπει να αναβαθμίσει; 
•	 Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης που εργάζεται;
•	 Σε ποιους τομείς χρειάζονται διορθωτικές ενέργειες; 
•	 Ποιοι εργαζόμενοι θα πάρουν προαγωγή ή αύξηση;
•	 Ποιοι θα μετακινηθούν ή πρέπει να απολυθούν;

Χρησιμοποιώντας την αξιολόγηση 360 μοιρών γίνονται γνωστές οι 
απόψεις των υφισταμένων οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να 
έχουν ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη και εξέλιξη των προϊσταμένων 
τους. Στηριζόμενη στα αποτελέσματα της αξιολόγησης της απόδοσης 
των εργαζομένων η επιχείρηση προβαίνει στη λήψη των απαραίτητων 
αποφάσεων.

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/16994/3/SoukaraStau-
roulaMsc2015.pdf

Κάθε εργαζόμενος αξιολογείται από τον προϊστάμενό του σε όλη την 
κλίμακα της ιεραρχίας με βάση προσυμφωνημένα κριτήρια όπως: η λήψη 
αποφάσεων, η εργασία σε ομάδες, η ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη 
και η συμπεριφορά προς αυτόν κ.λ.π. Εκείνο όμως που πρέπει να τονίσου-
με είναι ότι αξιολογείται το παραγόμενο έργο και όχι ο εργαζόμενος ως 
προσωπικότητα.

Η αξιολόγηση απόδοσης πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεται ως μια δι-
αδικασία που δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η απόδοση σε σχέση 
με τις περιοχές ανάπτυξης ώστε να επισημανθούν οι λόγοι μη βελτίωσης 
των περιοχών αυτών, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε 
να γίνει αυτό στο μέλλον δίνοντας συνεχώς feedback για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας των ενεργειών των εργαζομένων. 

Οι δείκτες αξιολόγησης τύπου i (αξιολόγηση του manager με βάση 
την απόδοση των τμημάτων που επιβλέπει) ή τύπου ii (αξιολόγηση του 
manager με βάση τις διοικητικές του ικανότητες) είναι καλό να διενερ-
γούνται μία φορά το έτος, όταν γίνεται η βασική αξιολόγηση σε συνδυα-
σμό με τα bonus και τα malus. Η πορεία του δείκτη πρέπει να παρακολου-
θείται και ενδιάμεσα ώστε να υπάρχει παρέμβαση με σκοπό τη βελτίωση. 

Όταν εντοπίζονται αστοχίες σε επίπεδο λειτουργιών και απόδοσης ση-
μαντικό εργαλείο αποδεικνύεται η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking). 
Μετά από προσεκτική μελέτη υιοθετούνται και εφαρμόζονται στην πράξη 
οι λύσεις που έδωσαν σε ανάλογες αστοχίες, άλλες πρότυπες αντίστοι-
χες επιχειρήσεις (Best In Class). Η συγκριτική αξιολόγηση βοηθά στη δι-
απίστωση της απόστασης από την επιχειρηµατική υπεροχή για να γίνουν 
καλύτερες επιλογές οι οποίες θα οδηγήσουν σε ουσιαστική βελτίωση των 
δεικτών και των αποτελεσµάτων.
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Η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) δίνει ακόμα τη δυνατότητα να:
•	 μετριέται σωστά η παρούσα απόδοση της επιχείρησης 
•	 εντοπίζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία της
•	 γίνεται αντιληπτή η θέσης της στον “επιχειρηµατικό χάρτη” και να 

ακολουθούνται σωστότερες επιλογές και αποτελεσµατικότερες 
δράσεις

•	 συγκρίνεται η επιχείρηση µε το µέσο όρο των ανταγωνιστικών 
εταιρειών 

•	 επιταχύνεται η αναδόμηση της επιχείρησης εφαρμόζοντας ήδη 
δοκιµασµένες και επιτυχημένες πρακτικές

•	 βελτιώνονται συνεχώς τα αποτελέσματα σε επίπεδο παραγωγής 
και κερδών

Επιπλέον η συγκριτική αξιολόγηση:
•	 Αποτρέπει την ανακάλυψη του τροχού ξανά από την αρχή: για ποιο 

λόγο να γίνονται επενδύσεις σε χρήμα και σε χρόνο αφού κάποιος 
άλλος το έχει ήδη εφαρμόσει καλύτερα και φτηνότερα;

•	 Απεγκλωβίζει τις ιδέες, αφού αναζητούνται τρόποι βελτίωσης έξω 
από την επιχείρηση

•	 Αυξάνει τις πιθανότητες εφαρμογής
•	 Αναπτύσσει μια «φιλοσοφία απόκτησης γνώσεων», που αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για συνεχείς βελτιώσεις, ολική ποιότητα και 
ανταγωνιστικότητα. 

Επιπλέον πλεονεκτήματα της συγκριτικής αξιολόγησης είναι η επισήμαν-
ση:

•	 των πρότυπων επιχειρήσεων
•	 των παραγωγικών συντελεστών που συνέβαλαν στη διαμόρφωση 

των αποτελεσμάτων και αποτέλεσαν τον μοχλό ανάπτυξης 
•	 των παραγωγικών συντελεστών που δεν αξιοποιήθηκαν άρα και 

ο εντοπισμός των πεδίων ευθύνης και η ανάγκη για λήψη αποφά-
σεων που θα οδηγήσει σε καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών 
συντελεστών.

Ένας ηγέτης οφείλει επίσης να αξιολογεί και τη στρατηγική του. Μέσω 
της αξιολόγησης αυτής διαπιστώνει την επιτυχία ή αποτυχία των προκαθο-
ρισμένων στόχων. Η αξιολόγηση απαντά σε ερωτήσεις που σχετίζονται με 
την καταλληλότητα των στόχων και του σχεδιασμού, των πολιτικών του και 
των αποτελεσμάτων της στρατηγικής που ακολουθεί. Έτσι είτε συνεχίζε-
ται μια σωστή στρατηγική είτε αναθεωρείται με βάση τις προσδοκίες για 
υψηλά κέρδη σε συνδυασμό με το ελάχιστο δυνατό ρίσκο και την αποδοχή 
της από τις ομάδες συμφερόντων. http://www2.ode.aueb.gr/papadakis/
images/files/STRATEGY_BOOK_7thEdition_2016-PARTIAL.pdf

Απαραίτητες τέλος προϋποθέσεις είναι το υψηλό επίπεδο συναισθη-
ματικής νοημοσύνης που πρέπει να έχει ο ηγέτης και η υιοθέτηση των 
κατάλληλων συστημάτων αξιολόγησης με κύρια χαρακτηριστικά την επι-
κοινωνία και τη συμμετοχή των εργαζομένων (Locke, E. A., 2000). 
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2. Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρήσεις 
Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον επικρατούν καταιγιστικές αλ-
λαγές, συνεχής ανταγωνισμός, σωρεία δεδομένων και μεγάλη διείσδυση 
της πληροφορικής. Η λήψη αποφάσεων βασίζεται πολύ σε στοιχεία που 
επεξεργαζόμαστε αξιοποιώντας διάφορα «μοντέλα» και τεχνικές με τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών.

Ένα σημαντικό εργαλείο για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις αποτε-
λούν τα Πληροφοριακά Συστήματα. Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) είναι 
ένα οργανωμένο σύνολο ανθρώπων, δεδομένων, λογισμικού, υλικού και 
διαδικασιών που συνθέτουν ένα σύστημα που δέχεται, αποθηκεύει, ανα-
κτά, μετασχηματίζει, επεξεργάζεται και διανέμει πληροφορίες στους χρή-
στες του (F. Belanger and C. Van Slyke, 2012).

Τα Π.Σ. δηλαδή απαρτίζουν έναν μηχανισμό που αναπτύσσει και ενσω-
ματώνει τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, συνεισφέροντας αποτελεσμα-
τικά στην κάλυψη αναγκών που αφορούν την ενημέρωση αλλά και στη 
λήψη σωστών αποφάσεων στα πλαίσια των υποσυστημάτων διοίκησης 
και παραγωγής (Παυλίδης Γ., 2006). 

Για να είναι αποτελεσματική η χρήση των Π.Σ. επιβάλλεται να γίνει 
αρχικά μια μελέτη για τη διάγνωση των προβλημάτων, την επιλογή των 
σημείων που θα δοθεί βαρύτητα και τον προσδιορισμό των δεδομένων 
προς επεξεργασία (στοιχεία πελατών, καθορισμός τρόπων τιμολόγησης, 
κωδικοί προϊόντων κ.λ.π.). Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την 
προμήθεια του απαραίτητου πληροφοριακού εξοπλισμού και του λογισμι-
κού και κυρίως για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των υπαλλήλων. 
Έχει τεράστια σημασία για την επιχείρηση το ποιος και πώς χειρίζεται τα 
Π.Σ. δεδομένου ότι οι δυνατότητες που μας παρέχουν είναι πολλές και 
σημαντικές.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις διαχειρίζονται μεγάλους όγκους δεδομέ-
νων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Επενδύουν σημαντικά σε 
τεχνολογίες συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομέ-
νων (data marts, data warehouses, data lakes και συστήματα Business 
Intelligence, Analytics, κ.λ.π.). Τα δεδομένα αυτά και οι σχετικές τεχνο-
λογίες σε συνδυασμό με την κατάλληλη κουλτούρα και τις διαδικασίες 
βελτιστοποίησης και λήψης αποφάσεων μπορούν να τις οδηγήσουν σε 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. http://www.epixeiro.gr/article/67308

2.1. Τα βασικά Π.Σ. και οι δυνατότητες που παρέχουν
Τα βασικότερα Π.Σ. για μια σύγχρονη επιχείρηση αποτελούν τα:

•	 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) 
•	 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Γνώσης (KMS)
•	 Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες (CRM)
•	 Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM)
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Η επιχείρηση με τη χρήση των (ERP) έχει τις εξής δυνατότητες:
•	 Αποφεύγει την πολλαπλή εισαγωγή δεδομένων ενοποιώντας όλες 

τις λειτουργίες σε ένα και μόνο σύστημα 
•	 Ασκεί καλύτερο και πιο αποδοτικό έλεγχο
•	 Έχει σαφή, άμεση και έγκυρη πληροφόρηση
•	 Μειώνει τα έξοδα μηχανογράφησης, αφού όλα καταχωρούνται και 

ελέγχονται σε ένα σύστημα
•	 Μειώνει το χρόνο παράδοσης αποφεύγοντας τα νεκρά διαστήματα 
•	 Αυξάνει την παραγωγικότητα
•	 Επιτυγχάνει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων της 
•	 Πραγματοποιεί ακριβέστερο προγραμματισμό
•	 Προσαρμόζεται στις μεταβολές της αγοράς, στις προτεραιότητες 

των πελατών μέσα από την άμεση αναπροσαρμογή των προγραμ-
μάτων και των παραγγελιών

•	 Βελτιώνει τελικά τη λειτουργία της (Arachchi, S. M., Chong, S. C., & 
Madhushani, A. G. I.,2015).

Τα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσεων (KMS)
•	 Βοηθούν στη συλλογή γνώσεων και εμπειριών με σκοπό τη στή-

ριξη επιχειρηματικών διεργασιών και τη λήψη διοικητικών αποφά-
σεων

•	 Βοηθούν στη διαχείριση και στη διανομή εγγράφων και άλλων ψη-
φιακών αντικειμένων γνώσης

Η χρήση των Συστημάτων Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) 
βοηθά τον ηγέτη και την επιχείρηση να παρακολουθούν και να διαχειρίζο-
νται την αλληλεπίδραση της εταιρείας με τους πελάτες της. Τα Συστήματα 
CRM χρησιμοποιούν θεωρία, μεθοδολογία (σε συνδυασμό με λογισμικό 
και διαδίκτυο), έτσι ώστε μια επιχείρηση να διαχειριστεί οργανωμένα τη 
σχέση της με τους πελάτες. Με το CRM συγκεντρώνονται, αποθηκεύο-
νται, επεξεργάζονται και αναλύονται όλα τα στοιχεία που αφορούν δε-
δομένα για τους υφιστάμενους πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες αλλά 
και τις εσωτερικές διεργασίες μιας εταιρείας.

Σύμφωνα με τον Buttle, F. (2009) υπάρχουν 4 κατηγορίες συστημά-
των CRM:

Στρατηγικό CRM: Βασικός στόχος είναι να αποκτηθούν και να διατη-
ρηθούν πελάτες μεγάλης αξίας. Έτσι δίνεται προτεραιότητα στις ανάγκες 
των πελατών, αντίθετα με άλλες στρατηγικές οι οποίες επικεντρώνονται 
στην παραγωγή και την αύξηση των πωλήσεων καινοτόμων προϊόντων 
(Kotler, 2000).

Επιχειρησιακό CRM: Βασικός στόχος είναι να αυτοματοποιηθούν οι δι-
αδικασίες που αφορούν τις πωλήσεις, το marketing και την εξυπηρέτηση 
των πελατών. Η πώληση αναλύεται σε επιμέρους στάδια όπως διαχείριση 
ευκαιριών πώλησης, διαχείριση προδιαγραφών, διαχείριση προσφορών 
κ.λ.π. Μια επιπλέον δυνατότητα αποτελεί η διαχείριση που διευκολύνει 
την επικοινωνία με τους πελάτες, αφού διατηρείται το ιστορικό επικοι-
νωνίας για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά. Μια ακόμα εφαρμογή αποτελεί 
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η διαμόρφωση των προϊόντων. Ο πωλητής διαμορφώνει το προϊόν, αφού 
επιλέξει μέσα από πληθώρα παραλλαγών του προϊόντος, την παραλλαγή 
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών.

Αναλυτικό CRM: Διευκολύνει τη χάραξη στρατηγικών και την εξαγω-
γή συμπερασμάτων για τους πελάτες. Δίνει τη δυνατότητα να παρατη-
ρηθούν και να κατανοηθούν λεπτομερώς η καταναλωτική συμπεριφορά 
των πελατών, η αξία τους για την επιχείρηση, η τάση της αγοράς κ.λ.π. Η 
χρήση του δίνει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που αφορούν τον τρό-
πο με τον οποίο θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πελατών, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος που προσελκύουν πιο πολύ τους πελάτες, 
τα τμήματα της αγοράς τα οποία είναι πιο επικερδή καθώς και τα τμήματα 
εκείνα στα οποία η επιχείρηση πρέπει να στοχεύσει.

Συνεργατικό CRM: Βασικός στόχος είναι να αποκτήσει η επιχείρηση 
μεγαλύτερη αξία μέσα από τη συνεργασία της με άλλες επιχειρήσεις οι 
οποίες συμμετέχουν στην αλυσίδα αξίας.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM) βοηθούν 
την επιχείρηση ώστε να:

•	 Μειώσει το κόστος με καλύτερη διαχείριση των πόρων, αυξάνο-
ντας τα κέρδη

•	 Μειώσει τη ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω της ορθότερης ορ-
γάνωση των μεταφορών 

•	 Μειώσει τις τιμές των προϊόντων με σωστή διαχείριση των αποθε-
μάτων 

•	 Μην έχει ελλείψεις ούτε υπερβολικά αποθέματα προϊόντων
•	 Ανεφοδιάζονται έγκαιρα οι απανταχού πελάτες 
•	 Παρακολουθεί κάθε στάδιο της αλυσίδας ώστε να αποφεύγεται η 

διάθεση ελαττωματικών προϊόντων 

2.2 Επιπλέον τύποι Π.Σ. 
Σημαντικές πληροφορίες δίνουν και τα παρακάτω Π.Σ., αξιοποιώντας σω-
στά τα δεδομένα που μας παρέχουν.

«Τα Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών και Κινήσεων (TPS) συλλέ-
γουν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν τις συναλλαγές. Έχουν εφαρμο-
γή στους λογαριασμούς εισπρακτέων και πληρωτέων, στις αποστολές και 
παραλαβές υλικών, στα αποθέματα, στις κρατήσεις, στις παραγγελίες και 
στη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Αποτελούν βάση και για άλλα Π.Σ. που 
χρησιμοποιεί η επιχείρηση.

Τα Management Information Systems (MIS) βοηθούν στην οργάνωση, 
στο σχεδιασμό και στον έλεγχο, αφού παρέχουν περιοδικές αναφορές 
σχετικές με τις πωλήσεις, τα έξοδα, τη μισθοδοσία.

Τα Sales and Marketing Systems (SMS) έχουν εφαρμογή στην έρευνα 
αγοράς, στις παραγγελίες, στην τιμολόγηση και την προώθηση των προ-
ϊόντων.
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Τα Human Resource Systems (HRS) έχουν εφαρμογή στην εκπαίδευ-
ση και στην εξέλιξη του προσωπικού http://users.uom.gr/~kat/psd/notes/
No3.pdf

Τα Human Resource Information Systems (HRIS) μπορούν να αξιοποι-
ηθούν στην ανάλυση των θέσεων εργασίας, στην επιλογή του προσωπι-
κού, στις προσλήψεις νέων υπαλλήλων, στην εκπαίδευση των εργαζομέ-
νων, στην επαγγελματική ανάπτυξη των υπαλλήλων, στη διαχείριση των 
αμοιβών και στην αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων Παπαλε-
ξανδρή, Μπουραντάς (2016).

Πίνακας 2. Συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά των Π.Σ.

Πηγή: www.icsd.aegean.gr/website_files/proptyxiako/54278387.ppt

Κάθε σύγχρονη επιχείρηση διαθέτει έναν τεράστιο όγκο δεδομένων. 
Πολλοί μιλούν για «Big Data». Ένας ηγέτης πρέπει να είναι σε θέση να 
αξιοποιήσει τα Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Η Επιχειρηματική 
Ευφυΐα (Business Intelligence) ως όρος θεωρείται το εργαλείο απόδοσης 
αναφορών στον τομέα της ανάλυσης των δεδομένων. Οι «αποθήκες δε-
δομένων» αποτελούν τη βασική πηγή ενός συστήματος B.I. (Lahrmann, 
Gerrit, et al., 2011). 

Ένα σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας αποτελείται από: 
•	 Μια κοινή «αποθήκη» δεδομένων η οποία περιέχει όλα τα δεδομέ-

να των συναλλαγών με την επιχείρηση που επιθυμούμε να αναλύ-
σουμε. 

•	 Ένα υποσύστημα OLAP, δίνει απαντήσεις σε πολυδιάστατα ερω-
τήματα (Oracle, 2012) https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/
olap.102/b14349.pdf.
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Τα Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας χρησιμοποιούν ανάλυση και 
στατιστικούς κανόνες και έχουν στόχο να συμπτύξουν και να επεξεργα-
στούν αυτά τα δεδομένα παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την 
ορθή λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Στην εικόνα παρουσιάζεται η 
Πυραμίδα της Επιχειρηματικής Ευφυΐας με βασικούς δομικούς λίθους τις 
εταιρείες λογισμικού και τα δεδομένα που δεν έχουν κατεργαστεί. Η επι-
τυχής μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο, αυξάνει την ικανότητα 
λήψης ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Πίνακας 3. Πυραμίδα Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Πηγή: Msftisvs, 2009 https://blogs.msdn.microsoft.com/msftisvs/2009/ 
06/30/whitepaper-how-to-extend-integrate-or-build-on-microsoft-busi-
ness-intelligence-platform/

Τα Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας παρέχουν τα παρακάτω οφέ-
λη και δυνατότητες:

•	 Κατανόηση όλων των σύνθετων πληροφοριών που αφορούν τους 
πελάτες, τους ανταγωνιστές, τις αγορές, τους προμηθευτές και 
τους πόρους. 

•	 Εμβάθυνση μέσα από πολλές και διάφορες οπτικές
•	 Διοχέτευση με σαφήνεια και εγκυρότητα των πληροφοριών στα 

ανώτερα στελέχη 
•	 Διάθεση ποιοτικής πληροφόρησης και εύκολη διαμόρφωση στρα-

τηγικών στόχων
•	 Εξασφάλιση συγκριτικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης μέσα 

από τη συνεχή αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτι-
κότητας των στελεχών 
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•	 Αύξηση της κερδοφορίας αφού κατανοείται καλύτερα το εσωτερι-
κό και εξωτερικό περιβάλλον 

•	 Μείωση του κόστους, αφού τα περιττά έξοδα περιορίζονται μέσα 
από σωστούς υπολογισμούς και προβλέψεις

•	 Πρόβλεψη επιχειρηματικών ευκαιριών μέσα από τις μεθόδους 
προγνωστικής ανάλυσης (Hocevar, Borut, and Jurij Jaklic, 2008)

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/20169/4/KaragianniAnasta-
siaMsc2017.pdf

Τα γραφήματα που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων 
αποδίδουν άμεσα αντιληπτές εικόνες και συμπυκνωμένες πληροφορίες 
(Card, Mackinlay & Shneiderman, 1999).

Πρέπει να επιλέγονται κάθε φορά τα καταλληλότερα εργαλεία επε-
ξεργασίας, σύμφωνα με την κουλτούρα και τους στόχους της επιχείρη-
σης, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της (Navita, 2013).

Οι περισσότερες εταιρείες σήμερα χρησιμοποιούν συστήματα πληρο-
φοριών (information systems plan) τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα 
να επανασχεδιάσουν τις επιχειρηματικές διεργασίες τους, γιατί με τον 
έγκαιρο επανασχεδιασμό, οι επιχειρήσεις ωφελούνται τα μέγιστα από τις 
επενδύσεις τους στην τεχνολογία πληροφοριών ενώ ο κάθε ηγέτης φέ-
ρει σε πέρας την αποστολή του με επιτυχία. 

3. Συμπεράσματα 
Το σύγχρονο management επιτάσσει: “Δεν μπορείς να διοικήσεις κάτι, 
αν δεν μπορείς να το μετρήσεις.” Η αξιολόγηση συνδέεται στενά με με-
τρήσεις δεικτών και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση 
και τον ηγέτη της για τον σχεδιασμό ενός σωστού επιχειρηματικού σχε-
δίου, που περιλαμβάνει όχι μόνο οικονομικούς δείκτες αλλά και δείκτες 
σχετικούς με το όραμα της εταιρίας, τις επιχειρησιακές της λειτουργίες, 
το ανθρώπινο δυναμικό της και τη διαχείριση των πελατών της. Για τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, θα πρέπει όλοι οι συντελεστές να ελέγ-
χονται, να μετρούνται και να αξιολογούνται τακτικά ώστε να λαμβάνονται 
οι αποφάσεις εκείνες που θα οδηγούν την επιχείρηση μπροστά καθιστώ-
ντας τη όχι μόνο βιώσιμη αλλά κερδοφόρα και ανταγωνιστική. 

Ένα ακόμα σύγχρονο επιστημονικό εργαλείο αποτελούν τα Πληροφο-
ριακά Συστήματα. Με τη χρήση τους επιτυγχάνεται καλύτερος συντονι-
σμός και συγχρονισμός στις διαδικασίες παραγωγής, στις πωλήσεις και 
στις αποθήκες, στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στην πιστοποί-
ηση της ποιότητας, στην έγκαιρη αντιμετώπιση των όποιων παρεκκλίσε-
ων από τους προκαθορισμένους στόχους της επιχείρησης. Καταληκτικά 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χρήση των Π.Σ. συμβάλλει στις οργα-
νωσιακές αλλαγές, στη βελτίωση ποιότητας, στην αξιολόγηση απόδοσης 
των εργαζομένων, στην ευθυγράμμιση της στρατηγικής της επιχείρησης 
με την τεχνολογική στρατηγική, στην αναπτυξιακή διαδικασία και στο με-
τασχηματισμό της επιχείρησης, στη διαδικασία προσέλκυσης και επιλο-
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γής, στη διακράτηση πληροφοριών και ιστορικού για κάθε διαδικασία που 
αφορά το προσωπικό, τις παραγγελίες, τους πελάτες την αποθήκη, το 
λογιστήριο κ.λ.π. και τελικά μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση σε αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα.
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Περίληψη 
Η παρούσα μελέτη είχε σκοπό να διερευνήσει πώς αντιλαμβάνονται οι 
μητέρες την προσκόλληση, τον συναισθηματικό και προστατευτικό δηλα-
δή δεσμό που αναπτύσσεται μεταξύ ενός παιδιού και του φροντιστή του. 
Επικεντρώθηκε στη σχέση που αναπτύσσεται με φροντιστές οι οποίοι δε 
συνδέονται με δεσμούς αίματος με την οικογένεια, υιοθετώντας ποιοτική 
μεθοδολογία, συγκεκριμένα ημι-δομημένες, εις βάθος συνεντεύξεις με 
μητέρες στην περιοχή της Αθήνας. Τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες 
αναδείχθηκαν με την ολοκλήρωση της ανάλυσης των δεδομένων: α) πριν 
και μετά τη μητρότητα, β) εργαζόμενες μητέρες, γ) πρόνοια για φύλαξη 
των παιδιών και δ) εμπειρίες και συναισθήματα των μητέρων. Οι περισ-
σότερες μητέρες επικεντρώθηκαν στα πιθανά οφέλη για τα παιδιά τους, 
ενώ οι μητέρες με λιγότερο θετικά συναισθήματα 
εξέφρασαν ενοχή ή ανασφάλεια για συγκεκριμέ-
νες επιλογές φύλαξης. Συγκεκριμένες συνθήκες, 
όπως επίσης και οι εμπειρίες και τα συναισθήμα-
τά τους, δύνανται να μεταβάλουν τις πεποιθή-
σεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, ακό-
μα και τις πεποιθήσεις τους για τη σχέση μεταξύ 
φροντιστή και ευημερίας των παιδιών τους. 

Abstract
This study aimed to explore how mothers perceive attachment, the af-
fectional and caregiving bond that is developed between the child and 

‘WE HAVE ALL BEEN CATEGORISED:  
I  AM NUMBER ONE!’  - A QUALITATIVE 
STUDY OF GREEK MOTHERS’ 
REFLECTIONS ON ATTACHMENT  
IN RELATION TO HOME CHILD  
CARE PROVIDERS

Λέξεις κλειδιά: 

μητρότητα,  
προσκόλληση,  
φροντίδα παιδιών

Ηλέκτρα Μαυρομμάτη 
Βρεφονηπιοκόμος & Νηπιαγωγός

Θεανώ Κουτσουπίδου 
PhD, Επικεφαλής Σχολής Επιστημών της Αγωγής,  

Συντονίστρια Διδασκαλίας & Μάθησης, Mediterranean College



412

TΕΥΧΟΣ 8 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

Key words: 

motherhood,  
attachment,  

home childcare

its caregiver, in relation to home childcare providers (HCCPs). It focused 
on HCCPs who have no blood ties with the family. A qualitative design 
was adopted, and semi-structured, in-depth interviews were carried 
out with mothers located in the geographical area of Athens, Greece. 
Four broad themes emerged following the data analysis: i) before and 
after motherhood, ii) working mothers, iii) childcare provision (with a 

focus on HCCP) and iv) mothers’ experiences 
and feelings. Most mothers focused on possi-
ble benefits for their children while those with 
less positive feelings expressed guilt or inse-
curity for certain childcare options. Certain cir-
cumstances along with their own experiences 
and feelings may shift their perceptions, needs 
and expectations, or even their beliefs about 
the relationship between HCCPs and their chil-
dren’s well-being.

1. Introduction
Every human being has an innate instinct to survive. To achieve this, in-
fants display certain behaviours that instigate interaction, proximity and 
caregiving and ultimately assist to the formation of a bond between the 
infant and her caregiver which ensures the infant’s survival (Goldsmith et 
al. 1987). The mother-child bond mystified many researchers who sought 
to explore and interpret it. Back in the ‘50s, Harlow (1958) conducted 
experiments with monkeys, revealing that during stressful times the ba-
by-monkey preferred the fuzzy cloth-made mother instead of the wired-
made mother that held food; this observation led him to the conclusion 
that babies are attached to the individual they feel secure with rather to 
the one who provides food, stating that ‘a body can protect against dan-
ger, whereas food can’t’ (Harlow, 1958, p. 677). 

Bowlby (1988) draws attention to the significance of attachment as 
having a cradle to grave effect, meaning that it commences at infancy, 
yet it influences one’s life over adulthood, by serving as an internal work-
ing model; that is, a cognitive model that consists of conscious or uncon-
scious rules and expectations that influence one’s perceptions and be-
haviour towards relationships in later life (Grossmann and Waters, 2005). 

1.1. Attachment in infancy 
Bowlby (1958) proposed that the mechanisms underlying the infants’ 
bond to their mother, derive from evolutionary perspectives, meaning 
that infants are born with innate abilities to elicit caregiving, and become 
attached to their caregivers. As for the caregivers, they are equally pre-
programmed to respond, which leads to the formation of attachment. 
Consequently, Bowlby introduced the ‘Attachment Theory’ and defined 
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attachment behaviour as a biological function of obtaining physical and 
psychological closeness to the caregiver, who is termed the ‘Attachment 
Figure’, that is someone protective, and responsive towards the child’s 
needs. Hence, attachment is defined as the affectional and caregiving 
bond between the child and her caregiver (Howe, 2011).

Schaffer and Emerson (1964) suggested that attachment passes 
through different stages, starting with the Asocial Stage, where new-
borns recognise their main caregiver without showing selective prefer-
ences. In seven months, infants go through the Indiscriminative Stage 
where they can distinguish between familiar and unfamiliar individuals, 
yet not comforted by anyone, and when reaching the seven months of 
ages the Specific Stage, they become attached to a specific caregiver, 
and display stranger and separation anxiety when they are parted from 
him. Finally comes the Multiple Stage, at which children develop a wider 
circle of attachments based on their consistent relationships. 

Attachment relationships may develop between the child and one in-
dividual (usually the mother), or between the child and many different 
individuals. Bowlby (1988) makes a point of two distinct phases of at-
tachment: monotropy and multiple. In monotropy children turn towards 
one specific person and form a bond which encloses deeper feelings of 
security, while in multiple attachments children form a hierarchy based 
on their various caregivers. However, Lamb (1981) argued that multiple 
attachments should not be viewed as a hierarchy, because different at-
tachments simply serve different purposes depending on each individu-
al’s role.

A caregiver’s personality and behaviour towards her child may vary 
from caring and responsible, to unavailable and distanced; these atti-
tudes affect children’s type and level of attachment as they adapt dif-
ferent coping strategies. Ainsworth (1969) attempted to measure at-
tachment by conducting the ‘strange situation’ experiment, in which 
the mother-child separations and reunions and the children’s reactions 
respectively indicated different attachment types: i) the ‘secure’, where 
children appear emotionally stable, as they have received responsive 
and sensitive care (Howe, 2011); ii) the ‘avoidant’, in which children de-
emphasize their attachment needs to cope with the dismissing attitude 
of their caregivers’ (Cassidy and Shaver, 2016); iii) the ‘ambivalent’, in 
which children seek their parents’ attention and increase their demands 
urgency, despite their parent’s unresponsive caregiving style (Howe, 
2011); and iv) the ‘disorganised’, in which children display attachment 
behaviours only when they experience stress and fear (Cassidy and 
Shaver, 2016).

1.2. Home Child Care Provision and attachment 
The attachment process may also depend on the presence of a Home 
Child Care Provider (HCCP), that is someone who works within the fam-
ily’s residence, and ensures the child’s physical, social, emotional and 
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cognitive development through educational activities and care. The 
care provider can be a nanny, a babysitter, or an au pair. Differences ap-
ply among the above three types in terms of educational background, 
professional status, and their work-schedule, as nannies and au pairs 
may also aid with daily household activities. Hiring a HCCP is a costly 
option as the child receives personalized attention (Evans and Becker, 
2009); thus, it is an option that may apply to families of a higher socio-
economic status. 

Nevertheless, selecting a HCCP instead of other options, indicates 
socio-economical differences. Duncan (2005) supports that factors such 
as the mother’s social class, financial stability, and education affect her 
perceptions and expectations on child rearing and on childcare. In ac-
cordance, Vincent et al. (2008) and Thanopoulou and Tsiganou (2016) 
argue that English and Greek middle- and upper-class mothers fear the 
emotional neglect their infants might experience at the nursery, and 
thus prefer a HCCP. However, the time that the HCCP and the children 
spend together changes the dynamics of their own relationship. The lat-
ter made researchers begin to overlook the mother-child attachment, 
for the equally important matter of the child’s attachment to her HCCP 
(Paxson, 2004). 

Research by Howes and Hamilton (1992) in the UK indicated that 
the more time the child and the HCCP spend together, the more similar 
the HCCP-child attachment becomes to the mother-child relationship. 
Complementary research by Howes and Oldham (2001) indicated that a 
HCCP-child attachment is formed because the child is fulfilling her need 
for attachment with the HCCP who may eventually become the primary 
attachment figure. Previous research conducted by Egeland and Heister 
(1995) suggested that extensive child care during the first year, is associ-
ated with higher rates of insecure infant-mother attachment, as infants 
internalize the mothers’ daily separation as rejection. The mother’s daily 
absence may also affect her ability to be responsive towards her infant 
which shifts the mother-child attachment style (Chehrazi, 1990). The Na-
tional Institute of Child Health and Human Development (1999) conclud-
ed however that combined factors affect the mother-child attachment, 
including extensive care from non-maternal caregivers and less positive 
mother-child engagement. 

1.3. Mothers’ perceptions on attachment with a HCCP 
Research in the UK indicates that mothers view attachment as a lov-
ing and caring condition which is essential for the healthy development 
of their children (Page, 2011). Nonetheless, the issue of attachment in 
relation to another caregiver found mothers’ opinions differing, as they 
ranged from positive to negative and sometimes to even contradictory. 
Some positive examples were those of the mothers who view the HCCP 
as an extension of themselves because they share the same beliefs and 
values on caregiving, hence they appreciate the child- HCCP bond (Mac-
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Donald, 2010). Similarly, mothers view attachment as the indicator of the 
HCCP’s ‘good job’ (Ahnert et al. 2006) which satisfies them for choosing 
‘the right HCCP that made their child happy’ (p. 654). A HCCP in some 
cases might become a ‘necessary evil’ (MacDonald, 1998, p. 26), as moth-
ers may be aware beforehand that an attachment with the HCCP might 
occur when they hire a mother-surrogate for their children while they are 
working.

Research by Goldschmied and Jackson (2004) revealed that some 
mothers do not feel jealous or upset, as their children’s love towards the 
HCCP ‘cannot diminish their [children’s] love towards them’ (p. 44). Simi-
larly, some mothers view their children’s nannies as members of the fam-
ily, even though they are their employees (Davis and Hyams, 2007). How-
ever, research by MacDonald (1998) suggests that HCCP may be viewed 
as family members, yet there are no traces of them in the house, such as 
pictures of them with the children. Overall, mothers view the HCCP-child 
relationship as beneficial due to the individualised care, attention and 
love the child receives; therefore, they express positive feelings about 
this relationship.

Distinctive examples of negative feelings are those of the mothers 
who perceive the HCCP-child relationship as threatening to the mother-
child relationship, as they feel they may lose their significant role in their 
child’s life (Ahnert et al. 2006). Additionally, some mothers may have 
not predicted that a HCCP could form a bond with their children, and 
other may have not aimed for it at all. MacDonald (1998) claimed that 
mothers seek to hire a caregiver who will provide a nurturing environ-
ment of care and protection for their children, instead of being nurtur-
ing and loving caregivers themselves towards their children. To main-
tain their role as main caregiving figures, mothers may impose limita-
tions to the HCCP preserving their behaviours and childcare practices. 
They ‘safeguard their family that way’ (MacDonald, 1998, p. 35) as they 
prevent their children’s attachment to the HCCP and thus safeguard 
their mother-role.

MacDonald’s research (1998) indicates that some mothers tend to 
maximize and minimize the importance of child- HCCP bond at the same 
time, which can be considered as a paradox. On the one hand they sup-
port the bond stating that the child and the caregiver ‘are very attached’ 
(p. 37) and on the other hand they ignore its positive impact on their chil-
dren’s wellbeing. In a similar manner, mothers may embrace the benefits 
their children gain from the bond with their HCCP, yet they supress the 
HCCP’s role as an integral part of the family by discriminating between 
the ‘family life’ and the ‘stranger HCCP’ (p. 37). 

2. Purpose of the study 
Different childcare options are offered in Greece: childcare from a HCCP, 
childcare from relatives for no charge, and centre-based day-care from 
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nursery schools, either state (reduced or no fees apply) or private (fees 
apply) (Paxson, 2004). Nonetheless, opting for a childcare type premises 
that the mother is employed, which indicates the major change that the 
Greek society went through in the past thirty years, as it shifted from an 
agriculture-based society to a modern market-driven one, which rein-
forced mothers to work and have ‘someone’ at home to mind their chil-
dren; this phenomenon was intensified at the millennium due to the eco-
nomic downturn (Guendouzi, 2006). Maternal employment has affected 
the attachment relationships developed in families with the parents or 
with professional caregivers (Goldberg, 2000).

Paxson (2004) indicates that, in compliance with social expectations, 
mothers desire to thrive in all familial areas of life, including child rearing, 
hence it is difficult for them to hire a HCCP at the first place. On the one 
hand they prefer not to have “xénes” (that in Greek means both non-
family and non-Greek persons) minding their children, and on the other 
hand since they cannot get support of the grandparents (meaning their 
parents) hiring a HCCP is unavoidable. Nevertheless, most mothers praise 
the role of the grandparents in their child’s life, minimizing the HCCP’s 
role. Further research by McCartney and Galanopoulos (1988) indicates 
that Greek mothers perceive attachment as the condition under which 
the child prefers the mother above all others, stating that ‘mothering is 
not shared’ (p. 24). Paxson’s (2004) research supports the above, since 
when discussing the state of motherhood and their role in comprehend-
ing their children’s needs, mothers allude that a HCCP cannot relate to 
the child in the same way a mother would.

Greek mothers’ perspectives generally agree with the negative view-
points of the UK based literature. However, it is important to mention 
that these perspectives derive from a study (Paxson, 2004), which stems 
from a socio-cultural standpoint and captures mothers’ views about 
motherhood and parenting, but with no focus on attachment. There-
fore, it was considered important to shed light to the field of studies that 
surround attachment. The aim of the present study was to explore how 
Greek mothers perceive attachment in relation to home childcare provid-
ers by providing answers to the following questions:

•	 How do mothers understand the concept of attachment? 
•	 How do mothers experience attachment in relation to home child-

care providers?
•	 Is attachment desirable to exist between the child and the home 

childcare provider, and if yes, under what conditions?
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3. Methodology and design
To answer the research questions, the interpretivist paradigm was adopt-
ed, which advocates that multiple and subjective realities, constructed 
by individuals, can be captured through qualitative research methods 
(Crotty, 1998). A qualitative research approach was considered suitable 
for exploring mothers’ multifaceted experiences, perceptions, and so-
cial realities (Glesne, 2010) and for understanding their social realities, 
perceptions and motivations through rich and descriptive perspectives 
(Cohen et al. 2011). Nevertheless, the results can be considered subjec-
tive and difficult to generalize, as validity and reliability depends on the 
researchers’ diligence during data analysis (Kvale, 2008). 

Individual semi-structured interviews were used since these enable 
the researcher to produce fruitful data through multisensory interaction 
with the interviewees. Although a core of predetermined questions, that 
increase comparability among interviewees’ responses, was applied, the 
researcher was flexible to allow explanatory questions (Marshall, 2010). 
Hence, the researcher can explore how participants ascribe situations 
and the context behind their responses, which constitutes in-depth inter-
views (Denscombe, 2007). All interviews were carried out at the partici-
pants’ homes and were digitally recorded. Six mothers were interviewed, 
who, at the time of the interview were females, mothers of one or more 
children up to the age of 3, and native Greeks. All participants were re-
quired to be in the workforce and to have had a home childcare provider 
for their child/children for at least one year. They all had to be over the 
age of eighteen to be eligible for participation and their HCCP should be 
an individual to whom they had no blood ties. Details of all participants 
can be found in Table 1.

Female participants were invited to partake in the study employing 
opportunity and snowball sample strategies. Both sampling methods 
have certain advantages and disadvantages, most importantly their pos-
sible effect on the study’s reliability and validity (Mukheri and Albon, 
2014). The research study complied with all ethical guidelines in terms of 
anonymity, confidentiality, data protection, participants’ consent and de-
briefing (Denzin and Lincoln, 2017) and adhered to the Ethical Guidelines 
of BERA (2018). Informed consent was secured by all adult participants 
and copies of all relevant documents were provided to the participants 
for future reference and protection (Morgan, 2008).
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Table 1. Participants demographics

Partici-
pant

Age
Number 

of  
children

Educa-
tion

Years 
in work 
force

Num-
ber of 
HCCPs

Age 
of 

HCCP 

Years of 
experi-
ence of 
HCCP

Hours of 
childcare 
per day 

Zoe 43 1 Higher  
educa-
tion

19 1 50 10+ 10 hours

Katerina 43 1 Higher  
educa-
tion

20 1 50 1-5 9 hours

Evelina 51 2 Higher  
educa-
tion

23 3 18, 20, 
25

1-5 5 hours 

Spiri-
doula

44 2 Higher  
educa-
tion

20 2 50, 50 10+ 8 hours 

Georgia 43 2 Higher  
educa-
tion

18 1 50 10+ 9 hours 

Stella 43 1 Voca-
tional 
educa-
tion

20 2 20, 27 1 8 hours 

4. Findings and discussion 
All data were transcribed and then coded and analysed using the method 
of thematic analysis (Braun and Clarke, 2006). Thematic analysis led to 
the identification of four broad themes: before and after motherhood, 
working mothers, childcare provision (with a focus on HCCP) and moth-
ers’ experiences and feelings. Subthemes enabled further in-depth analy-
sis of dominant concepts. The main themes and subthemes were visual-
ized in a spider graph as seen in Figure 1.

4.1. Before and after motherhood 
Motherhood was discussed by most mothers in relevance to influential 
factors on having children. These include mothers’ own psychological 
need and the society’s norm, with Georgia stating that ‘this is the wom-
an’s purpose; it’s an obligation which derives not only from society, but 
from a force inside you!’. This sociological perspective echoes Paxson’s 
(2004) argument that being a woman and being a mother are consid-
ered undistinguishable. Securing a person to take care of the children 
is a prerequisite for some women to become mothers. Mothers with no 
available relative to mind their children decided to have a child once they 
found their HCCP. Georgia reports that ‘if [she] had not found the HCCP, 
[she] might not have had a child’ demonstrating MacDonald’ (2010) no-
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tions of the mother-surrogate that mothers select to raise their child, as 
they have no other childcare option. 

Figure 1. Perceptions on attachment with HCCP

Mothers discussed how their daily routine and habits changed when 
having their child, while others mentioned how their choices were at-
tuned to their children’s needs: ‘whatever I do I do it for my children 
first, and then for myself” (Evelina). When entering motherhood women 
start to sacrifice their own needs for those of their child in a ‘mother-
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hood mandate’ manner (Arendell, 2000). Zoe, Stella and Georgia further 
elaborated how motherhood changed them and how they now perceive 
their selves through their children as a result of the development of their 
identity (Hollway, 2010). Overall, mothers’ perspectives recall Steinberg’s 
(2005) notion of motherhood being a multifaceted change in a woman’s 
life, identity and social relations and a catalyst for her self-evaluation and 
self-reconstruction. 

4.2. Working mothers 
Mothers signified the importance of working, with Zoe stating that ‘I am 
working for her [her child’s] own good, so that I can offer my child few 
things extra’; this is indeed mothers’ strongest motivation for returning to 
work (Garey, 1999). Some mothers view work positively, as a break from 
their routine and as a chance to interact with other people, which posi-
tively affects their career and self-image. Additionally, when they come 
back home, they spend time with the children, embracing the role of the 
working mother. According to Raskin (2006), mothers who exercise a 
broader view of themselves integrating motherhood and career, benefit 
from a better self-image that makes them productive in both areas of life.

However, some mother participants had feelings of guilt when going 
to work, with Katerina feeling like ‘edging away from her’ while other 
mothers were concerned about their children’s emotional wellbeing, a 
concern that seemed to affect them, as they had emotional breakdowns 
when they had to go to work. These mothers’ perspectives match with 
Choi’s et al. (2005) perception of mothers who view work and moth-
erhood as competing commitments with immense negative impact on 
each other.

4.3. Mother-child attachment
Mothers gave their own definition of attachment pointing its multisen-
sory nature, with Stella reporting that ‘a child knows her mum’s smell, 
she can hear her […] she is fed by her […] skin to skin time is impor-
tant’. Attachment from a neurobiological perspective is seen as the re-
sult of multisensory and cognitive processing (Insel and Young, 2001). 
Mothers further emphasized their bidirectional attachment towards their 
children, concurring with Bowlby’s (1958) notions that mothers are pre-
programmed to respond to their children’s attachment behaviours. Nev-
ertheless, other mothers defined attachment as a type of separation anx-
iety with Katerina stating that ‘the child gets very upset as soon as the 
mother leaves’, maybe because of the Specific Attachment stage (Schaf-
fer and Emerson, 1964). This anxiety may also derive by the assumption 
that ‘no nannie can ever be as good as the mother would like her to be… 
a nanny cannot replace the mother’ (Zoe).

Spiridoula rejects the term attachment, as she ascribes a negative 
meaning to it, and suggests the term bond instead, which entails the 
physical and mental closeness of the child towards the mother. Attach-
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ment has an inadvertent negative impact linguistically, as it is linked to 
the adults’ behaviour (Waters et al. 2003). This connection however is 
the result of the attachment’s Internal Working Model that affects one’s 
behaviour in adult relationships (Grossmann and Waters, 2005). Zoe and 
Evelina discussed their children’s hierarchy of caregivers with Zoe stating 
that ‘we have all been categorised: I am number one! I see it when she 
plays [pretend play] with her dolls’. These ideas recall Bowlby’s (1988) 
theory about children’s multiple attachments and the hierarchy children 
form, based on their different caregivers.

4.4. Childcare provision

4.4.1. Nursery school

Mothers who had recently enrolled their children in a nursery school felt 
that their children had secured a safer environment comparing to being 
looked after at home. Spiridoula mentioned that ‘it is a blessing for a 
mum to pick up her child and be sure that she will meet a pleased child 
that has covered his basic needs and has done this little special some-
thing’. A safe environment is considered as important factor for the de-
velopment of physical, emotional, and intellectual skills; parents believe 
that a nursery school can ensure this safety (Kim and Fram, 2009). How-
ever, Spiridoula’s perspective may derive from the fact that her HCCP 
had neglected her child during an emergency. 

4.4.2. Grandparents 

Few mothers, whose parents were healthy and occasionally contributed 
to the childrearing, stated that grandparents are a better childcare op-
tion compared to the HCCP both for financial and emotional reasons. 
‘The grandmother has a more important role than the HCCP… the child 
understands that she is family’ (Zoe). Similarly, Georgia stated that ‘you 
want your child to get to know the grandmother, to love her…She is not a 
stranger… unlike the HCCP who starts as a stranger before she becomes 
family’. Both above quotes reflect Paxson’s (2004) sociocultural stance, 
in which mothers who receive childcare support by the grandparents 
tend to maximize the grandparents’ role and diminish the HCCP’s role, 
discriminating between family and strangers, familial and non-familial 
caregiving. 

4.4.3. Home Child Care Providers 

All mothers discussed the reasons for hiring a HCCP. Some had to leave 
their children at a very tender age to return to work, while others were 
concerned about the ‘institutionalised’ environment of nursery school, 
which might affect their children’s wellbeing and lead to emotional ne-
glect (Thanopoulou and Tsiganou, 2016). Some mothers were thoughtful 
about the right age of enrolment in a nursery school, primarily for medi-
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cal reasons. From a socio-cultural perspective, mothers’ perceptions 
concur with Duncan’s (2005) findings that the mothers’ social, educa-
tional and economic background shapes their perceptions and demands 
for childcare, as all the mothers in this research had a stable income and 
were highly educated. 

4.5. Perceptions about HCCP 
Mothers emphasized the importance of leaving the child with a caring 
HCCP so that the children are happy and safe, and they themselves can 
be reassured at work.

It is unethical to leave your child for so many hours a day with a HCCP, 
without wishing your child to love the HCCP, to trust her and feel hap-
py and safe with her… Would you be calm in your work? No way!

Spiridoula (mother interviewee)

Ahnert et al.’s (2006) research revealed that, according to mothers, 
a positive child-HCCP interaction makes their children happy, as well as 
themselves, for finding the right HCCP. However, no mother aimed for 
a child-HCCP attachment; instead, they aim for a relationship based on 
trust and love, highlighting that they want the HCCP to be part of the 
child’s hierarchy. Some mothers mentioned that it is not desirable for 
their child to be more attached to the HCCP than to the mother with Zoe 
arguing that ‘it is not normal if a child is more attached to the HCCP than 
to her mother… I think it is the mother’s fault then’. Mothers highlight the 
importance of love for their children’s wellbeing, wishing for a reciprocal 
love between the child and the HCCP; yet they do aim for this love to be 
too much (Page, 2011).

Some mothers further elaborated the conditions under which this re-
lationship is desirable to exist, with the majority mentioning some limi-
tations and boundaries that should be set regarding the HCCP’ behav-
iour and childcare practices so that the family would be protected. Zoe 
(mother interviewee) emphasizes that ‘roles must be made crystal clear…
and then the baby will comprehend them in a similar way’, echoing Mac-
Donald’s (1998) notion that boundaries are a way of safeguarding the 
family and the mothers’ role as the most significant others in their chil-
dren’s lives. 

4.6. Mothers’ experiences and feelings
Mothers shared their experiences regarding the HCCP-child dyad. Kat-
erina mentioned that ‘they [the HCCP and the child] had developed their 
own communication code: their own words, songs, games. It was not a 
typical relationship!’. Stella describes the bond developed between her 
child and the HCCP: ‘… he was hugging her telling her that he loved her, 
that she is his friend’ (see appendix 11). Finally, Evelina described her 
son’s relationship with his HCCP stating that ‘he was so young, he could 
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not even say her name, yet he would call her Dooda […] he was looking 
for her’. Those experiences agree with Howes and Oldham (2001) find-
ings that a child is fulfilling her need for interaction/attachment with the 
HCCP; the same HCCP may become an attachment figure and thus be 
included in the child’s hierarchy of attachments. 

4.6.1. Positive feelings 

Mothers who have positive feelings on the HCCP-child dyad feel reas-
sured that the HCCP provides love and care, because they know that 
they have common childrearing values with the HCCP. Besides, similar in-
fant care style is an important criterion when parents choose a caregiver 
(Goldberg, 2000).

I loved watching my son getting attached to his nanny when I she 
was holding her in her arms and he was telling her ‘I love you’, ‘we are 
friends’… this made me very happy. I liked watching the nanny striking 
him, holding him, taking care of him. This is what my son needed at 
this age. I want him to receive love, affection, positive feelings and not 
a distanced relationship. For us [the parents] mutual love between the 
child and the nanny is extremely important…. then we feel good and 
secure, we feel that our child is safe. 

Stella (mother interviewee) 

The above quote echoes Uttal’s (1996) findings in which mothers 
wished for mutual caregiving values between them and the HCCP, which 
reassures them for their child’s wellbeing. Some mothers take a further 
step by perceiving the HCCP as a family member with Georgia stating 
that ‘the HCCP was older than me; she would give me advice. I perceive 
her as a relative!’ and Evelina being ‘indebted to the HCCP for taking care 
of my children! I never perceived her as a stranger she still comes by to 
see us!’. These notions concur with Hochschild’s (2000) ‘Chains of Love’ 
where positive feelings are nurtured between the mother, the HCCP and 
the child, based on the HCCP-child attachment and the mother’s grati-
tude towards the HCCP. Considering the HCCP as a family member may 
help mothers overcome stress caused by working and leaving their child 
to another person’s hands (Gregson and Lowe, 1995). 

4.6.2. Less positive feelings 

Some mothers express less positive feelings regarding the HCCP-child 
dyad attachment behaviours between are evident. 

There were a few moments when I felt bad… not exactly jealous, but 
like there was a second, a substitute mother who could maybe pro-
vide care even better than me. Yet, my happiness for their positive 
relationship prevailed.

Katerina (mother interviewee) 
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Likewise, Georgia reports that ‘you cannot help but feeling jealous… 
another woman lives with your child… they are sharing memories that 
I will never share with my children’. Nevertheless, both Katerina’s and 
Georgia’s notions may derive from the fact that they were both expe-
riencing maternity for the first time; hence, they felt insecure regarding 
their childcare practices and routines due to lack of experience. In ad-
vance, their HCCP was more experienced with children and over the age 
of fifty, which may affect their own confidence and self-efficacy (Mac-
Donald, 2010).

Finally, certain limitations and boundaries emerged as an important is-
sue with Katerina stating that ‘everyone must know their limits; the HCCP 
should not struggle to prove that she is better than the mother, nor aim 
to replace her’. Spiridoula adds that ‘the HCCP should not take advan-
tage of an innocent child’s love for her own emotional benefit’. Zelizer’s 
(2007) sociological approach to attachment makes a point of mothers’ 
and HCCP’s financial transactions that may collide with the amount of 
love or affection on behalf of the HCCP. Mothers negotiate the meanings 
of social relations and mark their boundaries, especially when those rela-
tions involve both love/care and economic transactions.

4.7. Post-experience reflection 
Reflections were expressed by mothers whose HCCP was not working for 
them anymore. Those with positive feelings from their HCCP stated that 
they had stayed in touch. However, mothers with less positive feelings 
reported that as soon as their HCCP left they witnessed signs of regres-
sion and emotional instability on their children. A child who is deprived 
by her attachment figure experiences loss, referred as bond disruption, 
and expresses that through anxiety, fearfulness or regression as coping 
mechanisms to her caregiver’s departure (Flanagan, 2002). 

Mothers felt guilty for exposing their child to what they felt to be 
emotional harm, as their children became attached to a HCCP who had 
no potential to become a permanent figure in their children’s lives. Al-
though some mothers stated that is expected by a child to understand 
that ‘people come and go’ (Stella), they were not prepared to witness 
their children displaying behaviours of anxiety and regression being 
themselves unable to soothe their children’s pain. Most mothers also feel 
guilty for making wrong childcare choices, as they should have better 
hired an older HCCP who would hold the potential to become a more 
permanent figure in their children’s life and thus separation would have 
been avoided. Some mothers finally discussed the catalytic role of those 
thoughts in their decision not to hire another HCCP, but enrol their child 
in a nursery school instead. These thoughts recall Larner & Philips’ (1994) 
notions that parents who have negative experiences from other childcare 
means (relatives or a HCCP), turn eagerly to nursery provision perceiving 
it as a quality framework that reinforces children’s emotional and physical 
wellbeing better than other childcare options.
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5. Conclusions and implications 
Attachment relationships do develop between children and the HCCP; 
yet they differ according to the ‘amount, quality and consistency of care’ 
(Goldberg, 2000, p. 106). The findings of the present study demonstrate 
that positive attitudes suppress the negative ones when it comes to at-
tachment with a HCCP. Most mothers ascribe a positive meaning to the 
child-HCCP bond based on the benefits their children may earn from this 
interaction and their own reassurance for making the right choice. On 
the contrary, mothers with less positive feelings, due to their own guilts 
or insecurity, noted that they wished they had made different childcare 
choices that would not have emotionally harmed their children. Some 
mothers mentioned the importance of a relationship that makes all par-
ties content, yet they did not wish for attachment, but for mutual love 
and trust, under the conditions that the HCCP will comply with certain 
limitations and boundaries. 

Overall, the findings of the present study indicate that although moth-
ers hold certain beliefs and expectations on attachment and the HCCP-
child relationship, certain circumstances along with their personal feel-
ings in the long run may shift their original perceptions, needs and ex-
pectations regarding the HCCP-child relationship. They may even change 
their primary belief that a HCCP is the ideal childcare option for their 
children’s wellbeing, since ‘even the best of caregivers, including rela-
tives, differ from parents in the level of emotional investment that they 
make in any particular infant’ (Goldberg, 2000, p. 99).

A significant aspect of this study was mothers’ perceptions, experi-
ences and ascribed feelings. However, the thematic approach may have 
not managed to fully capture the fruitfulness of the mothers’ interviews 
as it aimed for patterning across mothers’ responses. The Interpretative 
Phenomenological Analysis (IPA) might a be more suitable for future 
studies to explore in detail the participants’ meaning making of their per-
sonal and social world. IPA involves a thorough examination and decod-
ing of the participants’ perceptions and accounts of an event, as opposed 
to the thematic analysis which aims to produce an objective statement of 
the account and the event itself (Smith et al. 2009).

Apart from solely exploring the mothers’ perceptions on attachment 
in relation to the HCCP, it would be interesting to supplementary investi-
gate the HCCP’ perspectives, as for the way they experience attachment 
to an infant and the level to which they become emotionally involve-
ment in the attachment relationship. Finally, since attachment primarily 
concerns the children, children should not be exempted from expressing 
their own experiences and thus they could be invited to provide their 
own perspectives on the relationships developed between them and 
their professional caregivers. The contemporary research paradigm has 
shifted from viewing children as their parents’ property, vulnerable and 
incapable of expressing opinion (Cook and Hess, 2007) to acknowledg-
ing children as rightful citizens, competent to express their viewpoints 
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(Lahman, 2008). Modern societies are vastly driven towards family mod-
els that necessitate both parents’ employment; hence, ascribing meaning 
to the attachment developed between family and non-family members 
and the dynamic effect this might have on children’s development be-
comes a vigorous need.
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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία διερευνάται ο βαθμός της επαγγελματικής ικανο-
ποίησης των εκπαιδευτικών, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, καθώς και 
η σχέση του με παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η βαθμίδα εκπαίδευ-
σης (Γυμνάσιο – Λύκειο), η περιοχή όπου βρίσκεται το σχολείο (ανάλογα 
με τον πληθυσμό), το μέγεθος του σχολείου (ανάλογα με τον αριθμό μα-
θητών), η φύση του επαγγέλματος, η κτιριακή υποδομή (κτίριο, αύλειος 
χώρος) και οι σχέσεις τους με τη σχολική ηγεσία, τους συναδέλφους και 
τους μαθητές. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον 
Απρίλιο του 2021, εν μέσω της πανδημίας του 
νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 και συμμετείχαν 
125 εκπαιδευτικοί Γυμνασίων και Λυκείων σχο-
λείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, 
διερευνήθηκε επίσης, εάν οι συνθήκες της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης συντέλεσαν σε μετα-
βολή του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης 
και του εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών.

Abstract
In this research is investigated the degree of job satisfaction of teachers, 
during the school year 2020-2021, as well as its relationship with factors 
such as gender, age, level of education (Junior High School, High School), 
the area where the school is located (depending on its population), the 
size of the school (depending on its total number of students), the na-
ture of the profession, the building infrastructure (building, yard) and 
their relationship with the school leadership, colleagues and students. 
The research was carried out in April 2021, in the midst of the pandemic 
of the new coronavirus SARS-CoV-2 and involved 125 teachers of Ju-
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nior High Schools and High Schools of Western 
Thessaloniki. Due to the special conditions of 
the pandemic, it was also investigated whether 
the conditions of distance learning contributed 
to a change in the level of job satisfaction and 
work-related stress of teachers.

Εισαγωγή 
Σύμφωνα με τον Locke (1976), η επαγγελματική ικανοποίηση είναι η θετι-
κή συναισθηματική ανταπόκριση ενός ατόμου προς το έργο που εκτελεί, 
με παράλληλη εκπλήρωση των επαγγελματικών του αξιών. Η εκτίμηση, η 
επικοινωνία, η συνεργασία, η φύση της εργασίας, οι εργασιακές συνθή-
κες, η οργάνωση, η πολιτική που εφαρμόζει ο οργανισμός, η προσωπική 
ανάπτυξη, η αναγνώριση, η ασφάλεια και η σωστή εποπτεία συντελούν 
στην επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων (Spector, 1997).

Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, ο εκπαιδευτικός καλεί-
ται να παίξει πολλαπλούς ρόλους και να αναλάβει ποικίλες ευθύνες, με 
απόρροια πολλές φορές την αύξηση του επαγγελματικού άγχους, το 
οποίο μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση (Κάντας, 2001) 
δηλ. σε κατάσταση μειωμένης προσωπικής ανάπτυξης και συναισθημα-
τικής εξάντλησης (Maslach, Jackson & Leiter, 1997). Το άγχος είναι μια 
κατάσταση που μπορεί να παρουσιαστεί, είτε σε θετική μορφή (ευεργε-
τικό άγχος ή eustress – το Ελληνικό πρόθεμα “eu” σημαίνει «καλό»), είτε 
σε αρνητική μορφή (δυσφορία). Όταν το αρνητικό άγχος δεν αντιμετω-
πίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, ψυχοσωματικές ασθένειες, 
εξάντληση και τελικά σε επαγγελματική εξουθένωση (burnout) (Brown & 
Nagel, 2004). Η επαγγελματική εξουθένωση, λόγω της μεγάλης συχνό-
τητας εμφάνισής της, απέκτησε τη φήμη της ασθένειας που σχετίζεται 
με την εργασία του 20ού και του 21ου αιώνα (Weber & Jaekel-Reinhard, 
2000) με σοβαρές ατομικές (π.χ. εξασθενημένη υγεία) και συλλογικές 
συνέπειες (π.χ. μειωμένη απόδοση στην εργασία). Ο Hendrickson (1979) 
αναφέρει ότι, ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται σε κατάσταση burnout, νιώ-
θει εξαντλημένος σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά, με αποτέ-
λεσμα να μην έχει πλέον, γι’ αυτόν, ενδιαφέρον η διδασκαλία. 

Οι πρωτοφανείς συνθήκες που βίωσε όλος ο πλανήτης από τις αρ-
χές του 2020 μέχρι σήμερα, με την εμφάνιση της πανδημίας του νέου 
κορωνοϊού SARS-CoV-2, οδήγησαν σε μια βίαιη, από πλευράς χρονικών 
περιθωρίων, μετάβαση στην ηλεκτρονική μάθηση με σημαντικά, όμως, 
προβλήματα από πλευράς ύπαρξης και αξιοποίησης υποδομών και δια-
θέσιμου υλικού. Η οργάνωση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης έγινε με 
εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Έτσι, ιδίως τους πρώτους μήνες, εφαρ-
μόστηκε χωρίς την απαιτούμενη επιμόρφωση του διδακτικού προσω-
πικού, την αναβάθμιση των ψηφιακών πλατφορμών και τη διερεύνηση 

Key words: 

job satisfaction,  
work-related stress,  

pandemic,  
distance learning
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της επάρκειας της υλικοτεχνικής υποδομής και των ψηφιακών γνώσεων 
εκπαιδευτικών και μαθητών. Στην πορεία, έγιναν πολλές προσπάθειες 
να επιλυθούν τα προβλήματα, από διάφορους εμπλεκόμενους φορείς 
(Υπουργείο Παιδείας, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, Δήμους, Συλλό-
γους Γονέων και Κηδεμόνων), αλλά κυρίως από τους ίδιους τους εκπαι-
δευτικούς, που συνεργαζόμενοι μεταξύ τους και ξεπερνώντας τον εαυτό 
τους, κατάφεραν να ανταποκριθούν στο δύσκολο νέο έργο τους. Χρη-
σιμοποιήθηκαν δύο μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: η ασύγχρονη 
(πλατφόρμες e-class και e-me) και η σύγχρονη (πλατφόρμα WebEx). Και 
οι δύο μορφές, ιδίως κατά τους πρώτους μήνες, αντιμετώπιζαν πολλά 
προβλήματα και βρισκόταν πολύ συχνά εκτός λειτουργίας. Επιπρόσθε-
τα, εκπαιδευτικοί και μαθητές έρχονταν αντιμέτωποι και με πλήθος άλ-
λων τεχνικών προβλημάτων, υλικού και λογισμικού. Για τις ανάγκες της 
ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να 
αναρτούν ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο έπρεπε να δημι-
ουργήσουν (εάν δεν το είχαν ήδη έτοιμο), να λαμβάνουν εργασίες των 
μαθητών ηλεκτρονικά και να τις αποστέλλουν διορθωμένες, αλλά και να 
πραγματοποιούν εξ αποστάσεως ωριαίες ή ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμα-
σίες (διαγωνίσματα, τεστ), οι οποίες απαιτούν αρκετές ώρες, όχι μόνο για 
τη δημιουργία τους, αλλά και για τη διόρθωσή τους. Στο 3ο Επιστημονι-
κό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, στην εισήγηση 
των συμβούλων Α. Ζουγανέλη, Σ. Κατσιφή-Χαραλαμπίδη και Κ. Μαστρο-
θανάση, αναφέρονται ενδεικτικά κάποιοι από τους παράγοντες που εν-
δεχομένως ευθύνονται για το εργασιακό άγχος: «ο υπερβολικός φόρτος 
εργασίας (Stamper & Johlke, 2003), η ασάφεια του ρόλου (Jamal, 1999), 
η ευθύνη της θέσης, η καινοτομία ενός ρόλου, η εργασιακή ανασφάλεια, 
η οργανωσιακή κουλτούρα που έχει δημιουργηθεί από το στυλ ηγεσίας 
των οργανισμών (Jamal, 1999), τα διάφορα σημαντικά γεγονότα που συ-
νέβησαν στη ζωή του ατόμου όπως μια αλλαγή της οικογενειακής κατά-
στασης (π.χ. ένα διαζύγιο)». Στις εργασιακές συνθήκες που κλήθηκαν να 
εργαστούν οι εκπαιδευτικοί εν μέσω της πανδημίας, συνυπήρξαν περισ-
σότεροι από ένας, από τους προαναφερόμενους παράγοντες που ευθύ-
νονται για το εργασιακό άγχος, όπως ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, 
η καινοτομία του ρόλου σε συνδυασμό με την ανασφάλεια και το άγχος 
για την υγεία.

Η ανάγκη να εφαρμόζει ο διευθυντής του σχολείου πρακτικές που 
υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς είναι υψίστης σημασίας για την πα-
ρώθηση και την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, η οποία 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά και στη βελτίωση της μάθησης των μα-
θητών (Louis, Leithwood, Wahlstrom, & Anderson, 2010). Το σχολείο εί-
ναι ένας σύνθετος οργανισμός με πολλές πτυχές και οι σχέσεις μεταξύ 
ηγεσίας και εκπαιδευτικών παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην καλή λει-
τουργία του. Οι σχολικοί ηγέτες, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας τους 
εκπαιδευτικούς, δημιουργούν «οργανωτικό κλίμα» (Lezotte & McKee, 
2006). Η συνεργασία του σχολικού ηγέτη με τους εκπαιδευτικούς, η συ-
μπερίληψή τους στη λήψη αποφάσεων και η ενθάρρυνση και υποστήριξή 
τους, βοηθούν στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων, οι οποίες συμβάλλουν 
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σημαντικά στην επίτευξη της μάθησης (Supovitz, Sirinides, & May, 2010). 
Οι Lezotte και McKee (2006), επίσης υποστηρίζουν ότι οι ηγέτες συμβάλ-
λουν έμμεσα αλλά σημαντικά στη μάθηση, αφού επιδρούν θετικά ή αρνη-
τικά στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στη συνέχεια επηρεάζουν άμεσα τη 
μάθηση των μαθητών. Ο ισχυρισμός αυτός προκύπτει και από έρευνα που 
πραγματοποίησαν το 1998 οι Hallinger και Heck, σύμφωνα με την οποία, η 
κοινή λήψη αποφάσεων από την ηγεσία και τους εκπαιδευτικούς μπορεί 
να επηρεάσει θετικά την επίδοση των μαθητών.

Επισκόπηση 
Πολλές έρευνες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον διεθνή χώρο, έχουν 
πραγματοποιηθεί με σκοπό τη διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποί-
ησης των εκπαιδευτικών, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τις 
επιδράσεις που έχει, τόσο στη σχολική κοινότητα, όσο και στην προσω-
πική ζωή του ατόμου. Στις έρευνες αυτές διερευνήθηκε η επίδραση στην 
επαγγελματική ικανοποίηση χαρακτηριστικών, όπως το φύλο, η ηλικία, το 
μέγεθος του σχολείου, ο τύπος του σχολείου κ.ά. 

Ορισμένες έρευνες έδειξαν ότι το φύλο δεν έχει αποδειχθεί ότι επη-
ρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση (Eliophotou-Menon & Athanasou-
la-Reppa, 2011, Oshagbemi, 2000). Οι Klassen και Chiu (2010) έδειξαν ότι 
οι γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν μεγαλύτερο άγχος λόγω φόρτου εργα-
σίας και εξαιτίας των συμπεριφορών των μαθητών στην τάξη. Αντίθετα, 
άλλη έρευνα (Koustelios, 2001, De Nobile & McCormick, 2008) σε 354 
εκπαιδευτικούς στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, έδειξε ότι οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί έχουν μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση από τους 
άνδρες. 

Όσον αφορά την ηλικία, υπάρχουν κάποιες έρευνες που έχουν δείξει 
μία θετική συσχέτιση με την επαγγελματική ικανοποίηση (Lee & Wilbur, 
1985), και ορισμένες άλλες που συμπεραίνουν ότι δεν υπάρχουν ενδεί-
ξεις συσχέτισης (S. Singh & A. Singh, 1980). 

Όσον αφορά το μέγεθος του σχολείου, στις έρευνες που πραγματοποι-
ήθηκαν, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, υπάρχουν αντικρουόμενες 
απόψεις, με κάποιες να υποστηρίζουν ότι στα μικρά σχολεία η επαγγελμα-
τική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είναι μεγαλύτερη λόγω μικρότερου 
φόρτου εργασιών (ιδίως όταν, εκτός από τον συνολικό αριθμό μαθητών 
του σχολείου, είναι μικρός και ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, όπως 
συμβαίνει σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές) και λιγότερων περιστα-
τικών παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών, ενώ άλλες υποστηρίζουν ότι 
η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είναι μεγαλύτερη στα 
μεγάλα σχολεία, λόγω του γεγονότος ότι ευνοείται η ανάπτυξη αποτελε-
σματικότερων και ευρύτερων συνεργασιών ανά ομάδες εκπαιδευτικών 
και λόγω της μεγαλύτερης επάρκειας πόρων, καθώς τα μεγαλύτερα σχο-
λεία λαμβάνουν μεγαλύτερες επιχορηγήσεις από τις Σχολικές Επιτροπές. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: Έρευνα των E. Skaavlik kai S. Skaavlik (2009) 
έδειξε ότι το μέγεθος του σχολείου σχετίζεται ασθενώς αρνητικά με την 
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ικανοποίηση από την εργασία, έρευνα της Λάμπογλου (2020) έδειξε ότι 
οι εκπαιδευτικοί μικρότερων σχολείων είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από 
τους συναδέλφους τους σε μεγαλύτερα σχολεία και έρευνα του Οικονό-
μου (2014) σε 266 εκπαιδευτικούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, 
έδειξε ότι το μέγεθος του σχολείου σχετίζεται θετικά με την επαγγελματι-
κή ικανοποίηση των γυναικών, και μάλιστα καθώς αυξάνεται η ηλικία και η 
προϋπηρεσία τους, ενώ στους άνδρες, καθώς αυξάνεται το μέγεθος του 
σχολείου, αυξάνεται το αρνητικό συναίσθημα. 

Όσον αφορά τον τύπο του σχολείου (Γυμνάσιο – Λύκειο) έρευνα του 
Σταχτέα (2020), στην οποία συμμετείχαν 531 εκπαιδευτικοί Γυμνασίων 
και Λυκείων της μείζονος περιοχής Βόλου, έδειξε ότι η ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών δεν σχετίζεται με τον τύπο του σχολείου που υπηρετούν 
(Γυμνάσιο – Λύκειο), ενώ άλλη έρευνα (Αβρανάς, 2020), στην οποία 
συμμετείχαν 188 εκπαιδευτικοί της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 
έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Γυμνάσιο είναι λιγότερο 
ικανοποιημένοι από τους συναδέλφους τους που υπηρετούν σε Λύκειο. 

Σκοπός – Ερευνητικά ερωτήματα 
Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί ο βαθμός της επαγγελματικής 
ικανοποίησης των εκπαιδευτικών Γυμνασίων και Λυκείων αρμοδιότητας 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, 
κατά το σχολικό έτος 2020-2021, εν μέσω της πανδημίας του νέου κο-
ρωνοϊού SARS-CoV-2, καθώς και η σχέση του με παράγοντες όπως το 
φύλο, η ηλικία, η βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο – Λύκειο), η περιοχή 
όπου βρίσκεται το σχολείο (ανάλογα με τον πληθυσμό), το μέγεθος του 
σχολείου (ανάλογα με τον αριθμό μαθητών), αλλά και η φύση του επαγ-
γέλματος, η κτιριακή υποδομή (κτίριο, αύλειος χώρος) και οι σχέσεις με 
τη σχολική ηγεσία, τους συναδέλφους και τους μαθητές. Επίσης, θα διε-
ρευνηθεί εάν οι συνθήκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συντέλεσαν 
σε μεταβολή του εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών.

Με βάση τα παραπάνω και, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη σχετική βι-
βλιογραφία υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα ερευνών που έχουν 
πραγματοποιηθεί, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, η πραγματοποίη-
ση της παρούσας έρευνας κρίνεται αναγκαία. Συγκεκριμένα, τα ερωτή-
ματα της έρευνας είναι:

1ο ερώτημα: Επηρεάζεται η επαγγελματική ικανοποίηση του εκπαιδευ-
τικού από δημογραφικούς παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, ο τύπος, 
το μέγεθος του σχολείου και το μέγεθος της περιοχής που βρίσκεται;

2ο ερώτημα: Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το σχολικό έτος 2020-21 
αναστάλθηκε η διά ζώσης λειτουργία των σχολείων για ένα μεγάλο δι-
άστημα της σχολικής χρονιάς, επηρεάστηκε η ευχαρίστηση και η δημι-
ουργικότητα των εκπαιδευτικών, κατά το διάστημα που εργάστηκαν εξ 
αποστάσεως, με τηλεκπαίδευση;

3ο ερώτημα: Πώς επιδρούν παράγοντες όπως η φύση του επαγγέλ-
ματος, η σχολική ηγεσία, οι συνάδελφοι, οι μαθητές και ο περιβάλλων 
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χώρος του σχολείου (κτίριο, αύλειος χώρος) στην επαγγελματική ικανο-
ποίηση του εκπαιδευτικού, για το διάστημα της διά ζώσης λειτουργίας 
των σχολείων;

4ο ερώτημα: Πώς επέδρασαν οι ίδιοι παράγοντες (πλην του περιβάλ-
λοντος χώρου) στην επαγγελματική του ικανοποίηση, όταν τα μαθήματα 
γίνονταν εξ αποστάσεως;

5ο ερώτημα: Μεταβάλλεται το άγχος του εκπαιδευτικού, όταν εργά-
ζεται εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση); Ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές 
αιτίες άγχους στη διά ζώσης και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση;

Εργαλεία 
Για τις ανάγκες της έρευνας, διανεμήθηκε, μέσω διαδικτύου, ερωτημα-
τολόγιο (Google Forms) σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, τον Απρίλιο του 
2021. Χρησιμοποιήθηκε η «δειγματοληψία ευκολίας» (Robson, 2010). 
Προκειμένου να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετε-
χόντων, τα ερωτηματολόγια δεν συνέλεγαν κανένα προσωπικό στοιχείο 
των ερωτηθέντων. Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στο Ερωτηματολόγιο 
Επαγγελματικής Ικανοποίησης TSI («Teachers’ Satisfaction Inventory») 
που ανέπτυξε στη διδακτορική της διατριβή η Α. Γκόλια (2014). Η επαγ-
γελματική ικανοποίηση εκτιμάται από 5 παράγοντες: 

α) Ικανοποίηση από τη φύση της εργασίας, η οποία αξιολογείται από 
5 ερωτήσεις σχετικά με την χαρά που λαμβάνει ο εκπαιδευτικός από το 
επάγγελμα, τη σημαντικότητα του ρόλου του, τη συμβολή της στην προ-
σωπική του ανάπτυξη, τη δημιουργικότητα και την ευχαρίστηση που νιώ-
θει από τη διδασκαλία. Για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, προστέθηκαν 
δύο ακόμη ερωτήσεις σχετικά με την ευχαρίστηση και τη δημιουργικότη-
τα κατά την περίοδο των εξ αποστάσεως μαθημάτων. 

β) Ικανοποίηση από τη σχολική ηγεσία, η οποία αξιολογείται από 5 
ερωτήσεις σχετικά με τη βοήθεια που λαμβάνει ο εκπαιδευτικός από τη 
σχολική ηγεσία, το αίσθημα δικαίου, την κατανόηση που δείχνει στα προ-
βλήματα του εκπαιδευτικού, την εποικοδομητικότητα της σχέσης τους 
και την ενθάρρυνση για στοχοθεσία. Για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, 
προστέθηκε μία ακόμη ερώτηση σχετικά με την υποστήριξη της σχολικής 
ηγεσίας κατά την περίοδο των εξ αποστάσεως μαθημάτων.

γ) Ικανοποίηση από τους συνάδελφους, η οποία αξιολογείται από 3 
ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα των σχέσεων, τη βοήθεια από τους 
συναδέλφους και τη συνεργασία μεταξύ τους. Προστέθηκαν 2 ακόμη 
ερωτήσεις για την αξιολόγηση της βοήθειας και της καλής συνεργασίας 
μεταξύ τους κατά την περίοδο των εξ αποστάσεως μαθημάτων.

δ) Ικανοποίηση από τους μαθητές, η οποία αξιολογείται από 3 ερωτή-
σεις σχετικά με την αναγνώριση του έργου του εκπαιδευτικού, τον σεβα-
σμό και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ τους. Προστέ-
θηκε μία ακόμη ερώτηση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
της συνεργασίας μεταξύ τους στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.
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ε) Ικανοποίηση από τον σχολικό χώρο (περιβάλλον εργασίας), η οποία 
αξιολογείται από 2 ερωτήσεις σχετικά με την ευχαρίστηση και την ασφά-
λεια που αισθάνεται ο εκπαιδευτικός στον χώρο του σχολείου.

Τέλος, στο ερωτηματολόγιο συμπεριλήφθηκαν και 4 ερωτήσεις που 
αφορούν το εργασιακό άγχος, 2 κλειστού τύπου (σχετικά με το αίσθημα 
άγχους που έχει ο εκπαιδευτικός κατά τη διά ζώσης λειτουργία και κατά 
την εξ αποστάσεως διδασκαλία) και 2 ανοικτού τύπου προκειμένου να 
γίνει μια πρώτη καταγραφή των παραγόντων που μπορεί να επιδρούν στο 
εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών στη διά ζώσης και στην εξ αποστά-
σεως διδασκαλία.

Πιλοτικά το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγ-
μα 7 εκπαιδευτικών προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία εσωτερικής 
συνέπειας του ερωτηματολογίου. Από την πιλοτική ανάλυση προέκυψε ο 
δείκτης Αξιοπιστίας α του Cronbach για κάθε παράγοντα να είναι: Ικανο-
ποίηση από: α) τη φύση του επαγγέλματος (α=.958), β) τη σχολική ηγεσία 
(α=.958), γ) τους συναδέλφους (α=.75), δ) τους μαθητές (α=.792) και ε) 
τον σχολικό χώρο (κτίριο, αυλή) (α=.75).

Στη συνέχεια, διανεμήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα 
σχολεία. Συμμετείχαν συνολικά 125 εκπαιδευτικοί. Αρχικά οι συμμετέχο-
ντες απάντησαν σε ορισμένες ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά 
τους χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικιακή ομάδα, η εκπαιδευτική 
βαθμίδα που υπηρετούν, η περιοχή που βρίσκεται το σχολείο (ανάλογα με 
το πλήθος των κατοίκων), ο αριθμός μαθητών που φοιτούν σε αυτό και 
στη συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούν την επαγγελματική 
τους ικανοποίηση σε σχέση με τη φύση του επαγγέλματος, τον χώρο ερ-
γασίας (κτιριακή υποδομή), τις σχέσεις με τη σχολική ηγεσία, τους συνα-
δέλφους και τους μαθητές και το εργασιακό τους άγχος (γενικότερα και 
ειδικότερα κατά την περίοδο των εξ αποστάσεως μαθημάτων). Η κλίμακα 
που χρησιμοποιήθηκε ήταν τύπου “Likert” με διαβάθμιση από το 1 έως το 
5 (1: Καθόλου 2: Λίγο 3. Μέτρια 4. Πολύ 5. Πάρα πολύ). 

Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 
Για τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποι-
ήθηκε το IBM SPSS Statistics 26.0 for Windows. Αρχικά ελέγχθηκε η κα-
νονικότητα του δείγματος μέσω του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov και 
προέκυψε ότι το δείγμα των δεδομένων δεν ακολουθεί την κανονική κα-
τανομή με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια μη παραμε-
τρικοί έλεγχοι. Πιο συγκεκριμένα προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές 
σχέσεις μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των απαντήσε-
ων στις ερωτήσεις Likert, χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος 
Kruskal–Wallis και για την ύπαρξη ή μη γραμμικών συσχετίσεων μεταξύ 
όλων των μεταβλητών υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Spear-
man. Τέλος με την χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Wilcoxon ελέγ-
χθηκε εάν η μετάβαση από τη διά ζώσης στην εξ αποστάσεως διδασκα-
λία επηρέασε την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στους τομείς: Ευχαρί-
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στηση και δημιουργικότητα, υποστήριξη από σχολική ηγεσία, συνεργασία 
με συναδέλφους και συνεργασία με μαθητές.

Αποτελέσματα 
Από τους 125 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 78 ήταν 
γυναίκες (66,4%) και οι 38 ήταν άνδρες (36,6%). Το ποσοστό αυτό συμ-
φωνεί με την αναλογία ανδρών-γυναικών στο σύνολο των εκπαιδευτικών 
της χώρας (33% άνδρες, 67% γυναίκες σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ του 2018). Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων είχε ηλικία 
46-55 (45,6%) και το αμέσως επόμενο ποσοστό είχε ηλικία άνω των 55 
ετών (32,8%), ποσοστά αναμενόμενα καθώς σύμφωνα με στοιχεία της 
Eurostat το 2017, το ποσοστό των εκπαιδευτικών άνω των 50 ετών φτά-
νει στο 47,3%. 59,2% των συμμετεχόντων υπηρετούν σε Γυμνάσιο, ενώ 
το 40,8% σε Λύκειο. Σύμφωνα με τον αριθμό των κατοίκων που έχει η 
περιοχή που βρίσκεται το σχολείο, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετε-
χόντων (84,8%) υπηρετεί σε σχολείο που βρίσκεται σε Δήμους του πολε-
οδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, ποσοστό αναμενόμενο καθώς 
στους Δήμους αυτούς συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός εκπαι-
δευτικών της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τέλος, όσον αφορά το μέγεθος του 
σχολείου, το 44,8% υπηρετούν σε σχολείο με έως 250 μαθητές, το 20% 
με 251-350 μαθητές, το 10,4% με 351-450 μαθητές και το 24,8% με περισ-
σότερους από 450 μαθητές. 

Ο δείκτης α του Cronbach, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των 
125 εκπαιδευτικών διαμορφώθηκε ανά παράγοντα ως εξής: Ικανοποίη-
ση από: α) τη φύση του επαγγέλματος (α=.927), β) τη σχολική ηγεσία 
(α=.958), γ) τους συναδέλφους (α=.910), δ) τους μαθητές (α=.896) και ε) 
τον σχολικό χώρο (κτίριο, αυλή) (α=.895).

Η συνολική επαγγελματική ικανοποίηση για τους 5 παράγοντες στο 
συγκεκριμένο δείγμα των 125 εκπαιδευτικών βρέθηκε πολύ υψηλή.

Πίνακας 1: Συνολική ικανοποίηση εκπαιδευτικών ανά παράγοντα

 Συνολική 
ικανοποίηση 
από τη φύση 

του επαγ-
γέλματος

Συνολική 
ικανοποί-
ηση από 

τη σχολική 
ηγεσία

Συνολική 
ικανοποίηση 
από τους συ-
ναδέλφους 
εκπαιδευτι-

κούς

Συνολική 
ικανοποί-
ηση από 

τους μαθη-
τές

Συνολική ικα-
νοποίηση από 
τον σχολικό 

χώρο (κτίριο, 
αύλειο χώρο)

Mean 4,36 4,01 4,10 3,96 3,67

Std. Dev. 0,72 1,06 0,72 0,79 1,03

Median 4,60 4,20 4,00 4,00 4,00
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Όσον αφορά τη συσχέτιση των παραπάνω 5 παραγόντων με τα δημο-
γραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών:

Οι μη παραμετρικοί έλεγχοι Kruskal–Wallis, όσον αφορά τη συσχέτιση 
της επαγγελματικής ικανοποίησης (σε καθέναν από τους 5 παράγοντες) 
με το φύλο, την ηλικία και την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο έδω-
σαν Sig.>.05, ενώ παρατηρήθηκε κάποια συσχέτιση μεταξύ του τύπου του 
σχολείου (Γυμνάσιο - Λύκειο) και της ικανοποίησης από τη σχολική ηγε-
σία (Sig. =0.000) και από τον σχολικό χώρο (Sig.=.003), όπως επίσης και 
μεταξύ του αριθμού των μαθητών του σχολείου με τη ικανοποίηση από τη 
σχολική ηγεσία (Sig.=.001).

Η ύπαρξη γραμμικής συσχέτισης, η οποία ελέγχθηκε στη συνέχεια με 
υπολογισμό του συντελεστή Spearman, έδειξε τα εξής:

Υπάρχει χαμηλή αρνητική γραμμική συσχέτιση μεταξύ του τύπου του 
σχολείου (Γυμνάσιο – Λύκειο) με τον παράγοντα «Συνολική ικανοποίηση 
από τη σχολική ηγεσία» (1. Γυμνάσιο και 2. Λύκειο r

s
= -.330, p<.01). Το ίδιο 

παρατηρήθηκε και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (r
s
= -.308, p<.01). Οι 

εκπαιδευτικοί του δείγματος που υπηρετούν σε Γυμνάσιο είναι πιο ικανο-
ποιημένοι από τη σχολική ηγεσία (Μ.Τ. 4,28) απ’ ότι οι εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν σε Λύκειο (Μ.Τ. 3,61). Η συσχέτιση, όμως, δεν είναι στατιστικά 
σημαντική. Χαμηλή αρνητική συσχέτιση βρέθηκε και μεταξύ του τύπου 
του σχολείου με τον παράγοντα «Συνολική ικανοποίηση από τον σχολικό 
χώρο (κτίριο, αύλειο χώρο)» (1. Γυμνάσιο και 2. Λύκειο r

s
= -.269, p<.01).

Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης μεταξύ του αριθμού των μαθη-
τών του σχολείου με τη ικανοποίηση από τη σχολική ηγεσία ήταν .0004. 
Παρατηρώντας όμως την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών του δείγματος 
από τη σχολική ηγεσία ανά μέγεθος σχολείου, φαίνεται να υπάρχουν κά-
ποιες διαφοροποιήσεις ανά μέγεθος σχολείου, με τις μεγαλύτερες τιμές 
στα μικρά και στα μεγάλα σχολεία.

Πίνακας 2: Ικανοποίηση εκπαιδευτικών από τη σχολική ηγεσία  
ανά μέγεθος σχολείου

Αριθμός μαθητών Mean Std. Deviation Median

Έως 250 μαθητές 4,19 0,92 4,40

251-350 3,23 1,32 3,80

351-450 3,91 0,93 4,00

450 μαθητές και άνω 4,34 0,82 4,60

Total 4,01 1,06 4,20

Η συνολική ικανοποίηση από τη φύση του επαγγέλματος εμφανίζει 
μέτρια θετική συσχέτιση (r

s
= .553, p<.01) με τη συνολική ικανοποίηση από 

τους μαθητές και χαμηλή θετική συσχέτιση με τη συνολική ικανοποίηση 
από τη σχολική ηγεσία (r

s
= .248, p<.01), από τους συναδέλφους (r

s
= .264, 

p<.01) και από τον σχολικό χώρο (r
s
= .254, p<.01). Η συνολική ικανοποίη-
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ση από τη σχολική ηγεσία παρουσιάζει μέτρια θετική συσχέτιση (r
s
= .557, 

p<.01) με τη συνολική ικανοποίηση από τους συναδέλφους εκπαιδευτι-
κούς.

Κάνοντας μία σύγκριση παραγόντων μεταξύ της διά ζώσης διδασκα-
λίας και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, για τους εκπαιδευτικούς του 
δείγματος προκύπτει ότι: 

Κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η συνολική ευχαρίστηση και 
δημιουργικότητά τους μειώθηκε σημαντικά (κατά 1,45 μον. Στην 5βαθμη 
κλίμακα), η ικανοποίησή τους από την υποστήριξη της σχολικής ηγεσίας 
μειώθηκε ελάχιστα (κατά 0,15 μον.), η ικανοποίησή τους από τη συνεργα-
σία με τους συναδέλφους τους μειώθηκε ελαφρώς (κατά 0,36 μον.) και 
η ικανοποίησή τους από τη συνεργασία με τους μαθητές μειώθηκε (κατά 
0,82 μον.).

Πίνακας 3: Ικανοποίηση εκπαιδευτικών στη διά ζώσης  
και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ευχαρίστηση  
Δημιουργικότητα

Υποστήριξη  
από ηγεσία

Συνεργασία  
με συναδέλφους

Συνεργασία  
με μαθητές
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Mean 4,38 2,93 4,14 3,99 4,06 3,70 3,89 3,07

Std. Dev. 0,79 1,08 1,11 1,25 0,77 1,10 0,84 0,89

Median 4,50 3,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00

Η υποστήριξη από τη σχολική ηγεσία στη διά ζώσης εκπαίδευση εμ-
φανίζει υψηλή θετική συσχέτιση με την υποστήριξη από τη σχολική ηγε-
σία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (όπως ήταν αναμενόμενο, r

s
= .826, 

p<.01) αλλά και μέτρια θετική συσχέτιση με τη συνεργασία και υποστή-
ριξη από τους συναδέλφους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (r

s
= .483, 

p<.01). Παρόμοιες είναι και οι συσχετίσεις της υποστήριξης και συνεργα-
σίας με τους συναδέλφους τους στη διά ζώσης διδασκαλία με την υπο-
στήριξη και συνεργασία τους στην εξ αποστάσεως (υψηλή θετική συσχέ-
τιση r

s
= .725, p<.01) και με την υποστήριξη από τη σχολική ηγεσία στην 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μέτρια θετική συσχέτιση r
s
= .485, p<.01). Η 
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συνεργασία με μαθητές στη διά ζώσης εκπαίδευση εμφανίζει μέτρια συ-
σχέτιση με τη συνεργασία μεταξύ τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
(r

s
= .504, p<.01). 
Ο έλεγχος Wilcoxon έδειξε την επίδραση της μετάβασης από τη διά 

ζώσης στην εξ αποστάσεως διδασκαλία (στον παράγοντα «Ευχαρίστη-
ση και δημιουργικότητα» Sig. .000 στον παράγοντα «Υποστήριξη από 
την ηγεσία» Sig. .011, στον παράγοντα «Συνεργασία με συναδέλφους»  
Sig. .000 και στον παράγοντα «Συνεργασία με μαθητές» Sig. .000).

Στην εξ αποστάσεως διδασκαλία η συνεργασία των εκπαιδευτικών με 
τους μαθητές εμφανίζει μέτρια θετική συσχέτιση με την ευχαρίστηση και 
τη δημιουργικότητα στην εξ αποστάσεως διδασκαλία (r

s
= .559, p<.01). 

Μέτρια θετική συσχέτιση (r
s
= .530, p<.01) εμφανίζει και η υποστήριξη από 

τη σχολική ηγεσία στην εξ αποστάσεως διδασκαλία με την συνεργασία με 
τους συναδέλφους τους (εξ αποστάσεως). Το άγχος των εκπαιδευτικών 
κατά την εξ αποστάσεως διδασκαλία (Μ.Τ. 2,03) παρουσίασε μικρή αύ-
ξηση σε σχέση με το άγχος κατά τη διά ζώσης λειτουργία των σχολείων 
(Μ.Τ. 1,47). Ο παράγοντας «Άγχος κατά την εξ αποστάσεως διδασκαλία» 
φαίνεται να επηρέασε περισσότερο τους μεγαλύτερους σε ηλικία εκπαι-
δευτικούς του δείγματος. 

Πίνακας 4: Άγχος εκπαιδευτικών στη διά ζώσης  
και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΗΛΙΚΙΑ

 

Νιώθω άγχος 
όταν βρίσκομαι 
στον χώρο του 

σχολείου

Ένιωθα άγχος 
κατά την εξ 

αποστάσεως 
διδασκαλία μου

Μέση αύξηση

Έως 35 ετών

Mean 1,17 1,50

0,33Std. Dev. 0,41 0,84

Median 1,00 1,00

36-45

Mean 1,43 1,52

0,10Std. Dev. 0,68 0,68

Median 1,00 1,00

46-55

Mean 1,54 2,00

0,46Std. Dev. 0,96 1,07

Median 1,00 2,00

56 και άνω

Mean 1,44 2,41

0,98Std. Dev. 0,78 1,20

Median 1,00 2,00
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Total

Mean 1,47 2,03

0,56Std. Dev. 0,84 1,09

Median 1,00 2,00

Η θετική, όμως, συσχέτισή τους είναι χαμηλή (r
s
= .287, p<.01). Χαμηλή 

αρνητική συσχέτιση εμφανίζει το άγχος στην εξ αποστάσεως διδασκαλία 
και με τη συνολική ευχαρίστηση και δημιουργικότητα στην εξ αποστάσε-
ως διδασκαλία (r

s
= -.319, p<.01).

Τέλος, ο παράγοντας «Άγχος στον χώρο του σχολείου» εμφάνισε αρ-
νητική μέτρια συσχέτιση (r

s
= -.439, p<.01) με τον παράγοντα «Συνολική 

ικανοποίηση από τη φύση του επαγγέλματος» και αρνητική χαμηλή συ-
σχέτιση με τον παράγοντα «Συνολική ικανοποίηση από τους μαθητές» 
(r

s
= -.315, p<.01).
Στο ερωτηματολόγιο, εκτός από τις ερωτήσεις κλίμακας Likert, οι 

συμμετέχοντες απάντησαν προαιρετικά και σε δύο ανοικτές ερωτήσεις, 
σχετικά με τους παράγοντες που τους δημιουργούν άγχος, είτε στη διά 
ζώσης, είτε στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

Στην ερώτηση «Αν νιώθετε άγχος όταν βρίσκεστε στον χώρο του σχο-
λείου, αναφέρετε σε ποιους λόγους πιστεύετε ότι οφείλεται;» οι απαντή-
σεις ήταν οι εξής: 

•	 Να καταφέρω να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου.
•	 Στην έλλειψη επαρκών μέσων (φορητών υπολογιστών, μηχανημά-

των προβολής).
•	 Στην ένταση μεταξύ των μαθητών.
•	 Στην αντιμετώπιση θεμάτων ευταξίας και πειθαρχίας μέσα στην 

αίθουσα.
•	 Διαχείριση προβληματικών καταστάσεων (π.χ. στις εφημερίες).
•	 Λόγω της ευθύνης που έχω απέναντι στα παιδιά, κυρίως όσον 

αφορά την ασφάλεια τους στα διαλείμματα.
•	 Στην κακή σχέση με τον Διευθυντή ή/και με ορισμένους συναδέλ-

φους ή/και με ορισμένους μαθητές ή/και με ορισμένους γονείς.
•	 Στο Λύκειο ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών (ιδιαιτέρως των με-

γαλύτερων τάξεων), ενδιαφέρονται για τα μαθήματα των Πανελλα-
δικών Εξετάσεων και δεν ενδιαφέρονται για τα υπόλοιπα. Επίσης 
το μάθημά μου (Φυσική Αγωγή) αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον 
και δεν υπάρχει ο χώρος αλλά και ο απαραίτητος εξοπλισμός για 
τη διεξαγωγή του.

•	 Στη ματαίωση λόγω χαμηλού ενδιαφέροντος των μαθητών.
•	 Φοβάμαι μήπως νοσήσω από covid-19 από τα παιδιά που είναι 

ασυμπτωματικά.

Στην ερώτηση «Αν νιώθατε άγχος κατά την εξ αποστάσεως διδασκα-
λία σας, αναφέρετε σε ποιους λόγους πιστεύετε ότι οφείλεται;» οι απα-
ντήσεις ήταν οι εξής: 
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•	 Στην ανεπάρκειά μου στις ψηφιακές δεξιότητες.
•	 Λόγω έλλειψης εξοικείωσης με τον νέο τρόπο διδασκαλίας. 
•	 Στην έλλειψη επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.
•	 Ένιωθα άγχος στην αρχή, σε μικρό, όμως , βαθμό, γιατί προσπα-

θούσα να μάθω, τόσο εγώ, όσο και τα παιδιά πώς θα δουλεύουμε 
σ’ ένα διαφορετικό περιβάλλον εργασίας, αυτό της εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης.

•	 Σε πιθανή εμφάνιση τεχνικών θεμάτων, τα οποία ενδεχομένως 
δεν θα μπορούσα να αντιμετωπίσω.

•	 Στο γεγονός ότι οι μαθητές μπορούσαν να χρησιμοποιούν ψευδώ-
νυμα, κατά την είσοδό τους στη σύγχρονη εξ αποστάσεως «ηλε-
κτρονική τάξη» με σκοπό να παρενοχλήσουν το μάθημα.

•	 Στα πολλά τεχνικά προβλήματα με σύνδεση/πλατφόρμες κ.τ.λ., όχι 
μόνο για τον εκπαιδευτικό, αλλά και για τους μαθητές.

•	 Στον πρόσθετο φόρτο εργασίας (αναζήτηση / προσαρμογή επι-
πλέον υλικού κ.τ.λ.)

•	 Στο αμφισβητούμενο ποσοστό πραγματικής συμμετοχής των μα-
θητών.

•	 Στη διαχείριση του χρόνου.
•	 Στον προβληματισμό μου σχετικά με το αν το μάθημά μου θα ήταν 

ενδιαφέρον για τα παιδιά.
•	 Στην ανησυχία για το αν κατανοούσαν οι μαθητές το μάθημα. 
•	 Στην ανησυχία για την πρόοδο των μαθητών. 
•	 Στην έλλειψη συνεργασίας από την πλευρά των μαθητών.
•	 Στην έλλειψη διάδρασης με τους μαθητές.
•	 Στον προβληματισμό μου σχετικά με το αν θα τους μεταδίδω τις 

γνώσεις και το συναίσθημα που τις συνοδεύει.
•	 Λόγω της έντονης ανησυχίας μου για την αποτελεσματικότητα της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συζήτηση-Συμπεράσματα 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η συνολική επαγγελματική ικανο-
ποίηση για τους 5 παράγοντες στο συγκεκριμένο δείγμα των 125 εκπαι-
δευτικών βρέθηκε υψηλή, με υψηλότερη τιμή (Μ.Τ. 4,36 στην 5βαθμη κλί-
μακα) στη συνολική ικανοποίηση από τη φύση του επαγγέλματος (ευχα-
ρίστηση, σημαντικότητα ρόλου, προσωπική ανάπτυξη, δημιουργικότητα) 
και χαμηλότερη τιμή (Μ.Τ. 3,67) στη συνολική ικανοποίηση από τη σχολική 
υποδομή (κτιριακές εγκαταστάσεις, αύλειος χώρος). 

Οι χαμηλές γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ του τύπου του σχολείου 
(Γυμνάσιο – Λύκειο) με τους παράγοντες «Συνολική ικανοποίηση από τη 
σχολική ηγεσία» και «Συνολική ικανοποίηση από τον σχολικό χώρο» δεν 
μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλείς εκτιμήσεις στο σύνολο του πλη-
θυσμού. Στο δείγμα εμφανίζεται η τάση να είναι πιο ευχαριστημένοι οι 
εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων από τη σχολική ηγεσία και από τον σχολικό 
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χώρο, αλλά χρειάζονται περαιτέρω ερευνητικές διαδικασίες ευρύτερης 
κλίμακας για την εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο των εκπαιδευ-
τικών.

Το μεγάλο μέγεθος του σχολείου προκαλεί πολλές φορές δυσκολίες 
στη συμμετοχή και τη λήψη αποφάσεων και επηρεάζει το εργασιακό κλί-
μα. Ο μικρός αριθμός των ατόμων διευκολύνει την επικοινωνία και την 
ανάπτυξη ανθρώπινων σχέσεων μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών 
και καλλιεργείται ανοικτό κλίμα (Σαΐτης, 2007). Σε ένα μικρό σε μέγεθος 
σχολείο μπορούν να εφαρμοστούν καλύτερα η συμμετοχική ή η κατα-
νεμημένη ηγεσία ενώ σε μεγάλα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
εφαρμόζονται κυρίως διαχειριστικά ή συναλλακτικά μοντέλα ηγεσίας 
(Bush, 2015). Στον αντίποδα, η έρευνα της Χαρούλη (2019) έδειξε ότι η 
υποστηρικτική ηγεσία συσχετίζεται ασθενώς θετικά με το μέγεθος του 
σχολείου. Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματός μας φαί-
νεται να είναι πιο ευχαριστημένοι από τη σχολική ηγεσία οι εκπαιδευτικοί 
που υπηρετούν, τόσο σε μικρά (κάτω των 250 μαθητών), όσο και σε με-
γάλα σχολεία (άνω των 450 μαθητών), έναντι των συναδέλφων τους που 
υπηρετούν σε μεσαία σχολεία (250 < αριθμός μαθητών < 450), εύρημα 
που δεν οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα και χρήζει περαιτέρω διερεύ-
νησης. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η συνολική ικανοποίηση του εκπαιδευτικού από 
τη φύση του επαγγέλματος (ευχαρίστηση, δημιουργικότητα, σημαντικό-
τητα του ρόλου, προσωπική ανάπτυξη), τόσο μεγαλύτερη είναι και η συ-
νολική ικανοποίησή του κυρίως από τους μαθητές (σεβασμός, αναγνώ-
ριση έργου, αποτελεσματική συνεργασία), αλλά και από τη σχολική ηγε-
σία και τους συναδέλφους του. Επίσης, όσο μεγαλύτερη είναι η συνολική 
ικανοποίησή του από τη σχολική ηγεσία (παροχή βοήθειας, δικαιοσύνη, 
κατανόηση προβλημάτων, εποικοδομητική συνεργασία, ενθάρρυνση για 
στοχοθεσία), τόσο μεγαλύτερη είναι και η συνολική ικανοποίησή του από 
τους συναδέλφους του (βοήθεια, συνεργασία, καλές σχέσεις). Η ίδια θε-
τική συσχέτιση εμφανίζεται και κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως μα-
θημάτων. Οι μετασχηματιστικοί σχολικοί ηγέτες έχουν την ικανότητα να 
ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, αλλά και τις σχέσεις 
εκπαιδευτικών-μαθητών (Γκόλια, 2014). Είναι σημαντικό ο σχολικός ηγέ-
της να προωθεί το κοινό όραμα του σχολείου, να έχει υψηλές προσδοκίες 
από τους εκπαιδευτικούς και να τους εμπνέει, ώστε να συμμετέχουν εθε-
λοντικά στην επίτευξη κοινών στόχων (Μασούρου, 2015). 

Από την έρευνά μας, επίσης, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με υψη-
λότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη φύση του επαγγέλματός τους, εμ-
φανίζουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους. Αυτό έρχεται σε συμφωνία και με 
πλήθος άλλων ερευνών στον Ελληνικό χώρο (Κουστέλιος & Κουστέλιου, 
2001, Platsidou & Agaliotis, 2008). Από την έρευνά μας, επίσης, προέ-
κυψε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος εκτιμούν ότι τα επίπεδα άγχους 
τους κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, εύρημα που έρχεται σε αντίθεση με 
άλλες έρευνες, περισσότερο στοχευμένες στο εργασιακό άγχος (Χαρα-
λάμπους, 2012, Γιαννακίδου, 2014), σύμφωνα με τις οποίες το εργασιακό 
άγχος των εκπαιδευτικών κυμαίνεται σε μεσαία επίπεδα. Άλλωστε, η πα-
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ρούσα εργασία δεν είχε ως σκοπό την εκτίμηση των επιπέδων επαγγελ-
ματικού άγχους των εκπαιδευτικών, αλλά τη διερεύνηση της μεταβολής 
του εργασιακού άγχους, όπως οι ίδιοι το βίωσαν από τη μετάβαση από τη 
διά ζώσης στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και τους λόγους στους οποί-
ους οι ίδιοι πιστεύουν ότι μπορεί να οφείλεται. 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους λόγους στους οποί-
ους πιστεύουν ότι οφείλεται το άγχος που έχουν κατά τη διά ζώσης λει-
τουργία του σχολείου μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: Συμπεριφορά/
στάση μαθητών, Φόρτος εργασίας, Εργασιακές συνθήκες και υποστήριξη 
από την πολιτεία/φορείς εκπαίδευσης, τα οποία αποτελούν τους 4 βα-
σικούς παράγοντες εργασιακού στρες (Antoniou, Polychroni, Vlachakis, 
2006). Σ’ αυτούς, έρχεται να προστεθεί, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, 
εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 και το άγχος 
για πιθανή νόσηση από Covid-19, κατά το διάστημα της διά ζώσης λει-
τουργίας και το άγχος που πηγάζει από τη χρήση των νέων τεχνολογι-
ών και των πολλαπλών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τη 
χρήση τους κατά το διάστημα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (πρόσθε-
τος εργασιακός φόρτος, έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού, ανεπάρκεια 
δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες, προβλήματα διαδικτύου, προβλήματα 
πλατφορμών σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας, μείωση μαθησια-
κού ενδιαφέροντος των μαθητών κ.ά.). 

Τέλος, κατά την περίοδο της αναστολής της διά ζώσης λειτουργίας 
των σχολείων, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί ένιωθαν μικρότερη συνολική 
επαγγελματική ικανοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, ένιωθαν λιγότερο δημι-
ουργικοί και ευχαριστημένοι από την εξ αποστάσεως διδασκαλία τους και 
από την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας τους με τους μαθητές (η 
οποία όμως συσχετίζεται θετικά με την αποτελεσματικότητα της συνερ-
γασίας στη διά ζώσης διδασκαλία).
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