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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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Οι ευφυείς άνθρωποι έχουν αναγκαστικά λογισμούς εξεγερμένους, ανα-
τρεπτικούς και παράφορους..

Μια από τις μεγαλύτερες ενδείξεις υψηλής ευφυΐας είναι η άρθρωση 
δομημένου και ανατρεπτικού λόγου ενάντια σε κάθε σύστημα, επιστημο-
νικού και μη, που έχει παγιωθεί, σε κάθε μορφή συστηματικής επιρροής ή 
εξουσίας, σε κάθε τι που μέσα στη χρονικότητα του φαντάζει λειτουργικό 
και κατά συνέπεια βολικό και ζητούμενο από τις μάζες.

Επειδή δεν υπάρχει τίποτα πιο συντηρητικό, θνησιγενές και υπονομευ-
τικό της εξέλιξης από εκείνους που εξαρτούν την αυτοεκτίμηση τους από 
το άρχειν.

Γι αυτό οι ευφυείς άνθρωποι είναι λογισμοί εξεγερμένοι και παράφο-
ροι. Ακόμα και μέσα στη φαινομενική απομόνωση από τα τεκταινόμενα, 
με φαντασία, αποκλίνουσα σκέψη και ανεξερεύνητα κίνητρα αναδομούν 
το παλιό, για να οραματιστούν και να διαμορφώσουν το μελλοντικό και 
το αδοκίμαστο.

Ακραίοι στις απόψεις τους, φανατικοί με τις δικές τους αλήθειες, σπά-
νια γίνονται κατανοητοί και αποδεκτοί από τη δογματικότητα της εποχής 
τους.

Θα περάσουν χρόνια μέχρι η κοινωνία να ενστερνιστεί τη θεωρία 
τους, και αφού την προσαρμόσει, να την αποδεχτεί ως αναγκαιότητα.

Η πραγματική ευφυΐα, επομένως, δεν είναι μηχανισμός προσαρμογής 
σε νέες πραγματικότητες βάσει των προηγούμενων εμπειριών, αλλά πηγή 
δημιουργίας καινοτόμων δεδομένων και ανασύνθεση των στοιχείων, που 
υπνώτουν σε προαιώνιες σκέψεις και επιχειρήματα.

Η επαναστατικότητα της ευφυΐας δεν έχει κοινωνική χροιά ούτε υφί-
σταται, για να προσδίδει ταυτότητα, να υποθάλπει αυτοπροσδιορισμούς 
ή για να συμπλέει με συρμούς και με μόδες. Ακόμα κι αν οι εκφάνσεις 
της είναι πολλαπλές, σπάνια η ευφυΐα δεν γίνεται συνοδοιπόρος της σύ-
γκρουσης. Κι αυτό είναι ένα κριτήριο να την αναγνωρίσετε, ακόμα κι αν ο 
στασιαστής στρέφεται εναντίον σας.

ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ  
ΤΗΣ ΕΥΦΥΐΑΣ

Ευστράτιος Παπάνης
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
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Περίληψη 
Στη συγκυρία της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αλλά και της ιδιαζό-
ντως κρίσιμης περιόδου της πανδημίας του κορονοϊού, η εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευση στη σύγχρονη και α-σύγχρονη μορφή της εφαρμόστηκε 
ως η μόνη λύση άμεσης παρέμβασης για τη συνέχιση της ακαδημαϊκής/
σχολικής χρονιάς σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με πρώτη επίση-
μη καθολική εφαρμογή της παγκοσμίως στη δευτεροβάθμια. Ήταν ένα 
εγχείρημα που για τα ελληνικά δεδομένα, με τις εξετάσεις εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προ των πυλών, επηρέασε κατά πολύ την 
εκπαιδευτική διαδικασία και επαναπροσδιόρισε στόχους. Η συμβολή του 
εκπαιδευτικού στο μάθημα της Ιστορίας Κατεύ-
θυνσης ήταν σημαντική για τους μαθητές της Γ΄ 
Λυκείου λόγω της αναμονής για συμμετοχή τους 
στις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα γίνει προσπά-
θεια να περιγραφούν και να ερμηνευτούν οι δυ-
σκολίες διδασκαλίας, ο τρόπος διαχείρισης και 
τα αποτελέσματα του εγχειρήματος. Θα κατατε-
θεί, επίσης, ένας προβληματισμός σχετικά με το 
ενδεχόμενο μιας σταθερής χρήσης της εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης, ειδικότερα στο μάθημα 
της Ιστορίας αλλά και γενικότερα στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση.

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΟΡΟΝΟΐΟΥ  
ΚΑΙ Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Λέξεις κλειδιά: 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση,  
στόχοι, προϋποθέσεις,  
«εργαλεία» για  
τη διδασκαλία  
του μαθήματος της Ιστορίας

Ασημίνα Πετροπούλου 
Φιλόλογος-Μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Παν/μιου Αιγαίου

Γεώργιος Νικολάου
Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής  

στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών
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Abstract
In view of the world economic crisis along with the critical pandemic situ-
ation, distance learning, both in its synchronous and a-synchronous form, 
was employed as the only available solution for the continuation of the 
school/academic year in all levels of education. It was the first time that 
distance learning was officially used worldwide for secondary education. 
In the Greek context, with the nationwide university entrance exams ap-
proaching, this enterprise has greatly influenced the education process 

and redefined its goals. The teacher’s involve-
ment in the case of the lesson of Module History 
was crucial to high-school 3rd graders in view of 
the anticipated exams. This presentation will at-
tempt to describe and interpret the difficulties 
associated with teaching, the way of handling 
the whole process and the results of the enter-
prise. We will also discuss the possibility of the 
regular use of distance education particularly 
with respect to the lesson of history, as well as 
in the wider context of secondary education.

1. Στόχος 
Εμψύχωση μαθητών - Διατήρηση ρυθμού μάθησης - Διατήρηση ρυθμού 
εργασιακής κανονικότητας και προσφοράς για εκπαιδευτικούς. 

Στόχος της εισήγησής μας είναι να γίνει εμφανές ότι στις επικρατού-
σες συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και της πρωτόγνωρης 
παγκοσμίως περιόδου της πανδημίας του κορονοϊού, το έργο που κλήθη-
καν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες δεν ήταν εύκολο.

 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη σύγχρονη και α-σύγχρονη μορφή 
της εφαρμόστηκε ως η μόνη λύση άμεσης παρέμβασης για τη συνέχιση 
της ακαδημαϊκής/σχολικής χρονιάς σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 
Εν προκειμένω οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις/
τους μαθήτριες/ες τους, χωρίς αντίστοιχη εμπειρία στο σύνολό τους, εί-
ναι αυτοί που έκαναν πράξη την πρώτη επίσημη καθολική εφαρμογή της 
παγκοσμίως. Πρόκειται σαφώς για ένα εγχείρημα που για τα ελληνικά 
δεδομένα με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που 
δε μετατέθηκαν ουσιαστικά ή δεν ακυρώθηκαν όπως σε άλλες χώρες, 
επηρέασε κατά πολύ την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την ψυχοσύν-
θεση των εμπλεκομένων και κυρίως των παιδιών.

Η συμβολή των εκπαιδευτικών στα μαθήματα Κατεύθυνσης αλλά και 
ειδικά στο μάθημα της Ιστορίας Κατεύθυνσης ήταν σημαντική για τους 
μαθητές της Γ΄ Λυκείου λόγω της αναμονής για συμμετοχή τους στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις. Ο στόχος ήταν διττός και αφορούσε αφενός τους 
μαθητές αλλά αφετέρου τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Key words: 

Distance learning/ 
education,  

goals,  
teaching tools for History
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Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Έπρεπε να υπάρξει εμψύχωση των μαθητών και διατήρηση της ψυ-
χραιμίας τους στις δύσκολες συνθήκες εγκλεισμού αλλά και διατήρηση 
της στοχοπροσήλωσης τους σε σχέση με τις εξετάσεις τους. Επιβαλλό-
ταν η διατήρηση ρυθμού μάθησης με επαναληπτικές ασκήσεις και συ-
νεχιζόμενη προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ταυτόχρονα 
χρειαζόταν, όσο επιτρεπόταν από τον παιδαγωγικό ρόλο τους δεδομένων 
των συνθηκών, η καλλιέργεια και συντήρηση μιας δυναμικής διαχείρισης 
του εγκλεισμού που περιόριζε τα παιδιά όχι μόνο κοινωνικά αλλά και 
ψυχοσωματικά, σε συνδυασμό με το φόβο για επικείμενες δυσάρεστες 
εξελίξεις στον τομέα της υγείας αλλά και για μια πιθανή ματαίωση των 
εξετάσεων ή, όπως και έγινε, και για αλλαγή της εξεταστέας ύλης.

Επιπλέον η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη εξ αποστάσεως σύγ-
χρονη και α-σύγχρονη εκπαίδευση τους επέτρεψε να διατηρήσουν ρυθ-
μούς εργασιακής κανονικότητας και εκπαιδευτικής προσφοράς. Σημαντι-
κή παράμετρος όχι μόνο για την ψυχοσωματική τους ισορροπία αλλά και 
για την αντιμετώπιση κακόβουλων σχολίων και κοινωνικού bulling από 
μέρος της κοινωνίας και μεγάλου μέρους των Μέσων Μαζικής Ενημέρω-
σης για τη μη εργασιακή ανταπόκριση των εκπαιδευτικών.

2. Απαραίτητες Προϋποθέσεις

2.1. Τεχνικές Προϋποθέσεις 
Γνώση διαχείρισης σύγχρονων μέσων τεχνολογίας - εξοικείωση με πλατ-
φόρμες επικοινωνίας - ύπαρξη η/υ – δυνατότητα διαδικτυακής διασύν-
δεσης

Η γνώση διαχείρισης των σύγχρονων μέσων τεχνολογίας αποδείχθηκε 
καθοριστική, το ίδιο και η εξοικείωση με πλατφόρμες επικοινωνίας απο-
δεκτές και προτεινόμενες από το Υπουργείο Παιδείας, όπως οι webex, 
e-class, e-me, που ουσιαστικά είναι απαραίτητα εργαλεία. Οι δυνατότητες 
των εργαλείων αυτών είναι πρακτικά ίδιες ή παρεμφερείς, αλλά η διαχεί-
ριση τους ήταν απαιτητική λόγω έλλειψης βασικών δεξιοτήτων.

 Απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις ήταν και η ύπαρξη ηλεκτρονικών 
υπολογιστών σε όλους τους εμπλεκόμενους, μαθητές και εκπαιδευτικούς 
και η δυνατότητα διαδικτυακής διασύνδεσης, προϋποθέσεις όχι αυτονό-
ητες σε μια βαριά πληττόμενη από την οικονομική κρίση επί δεκαετία 
χώρα. 

2.2. Βασικές Προϋποθέσεις 
Γνώση φιλοσοφίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - διαπροσωπικές 
σχέσεις - εμβάθυνση γνωστικού αντικειμένου - διαχείριση αγχωτικών 
καταστάσεων

Βασικότερη προϋπόθεση είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τη φι-
λοσοφία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο από τους εκπαιδευτι-
κούς όσο και από τους μαθητές και της συμβολής της στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Με δεδομένο ότι στη μέχρι τώρα πορεία τους οι εκπαιδευ-
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τικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφάρμοζαν πιο παγιωμένες και 
συντηρητικές μεθόδους διδασκαλίας, η εν λόγω προϋπόθεση δεν ήταν 
αυτονόητη.

Απαραίτητη προϋπόθεση η ήδη καλή διαπροσωπική σχέση των εκπαι-
δευτικών με τους μαθητές με αμοιβαίο σεβασμό, ευσυνειδησία, εργα-
τικότητα, «χημεία» επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση κρίνεται 
καθοριστική, καθώς το ηλικιακό φάσμα των μαθητών, η μη μέχρι τώρα 
εξοικείωση τους με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ο μη υποχρεωτικός 
χαρακτήρας συμμετοχής και η παρακολούθηση ιδιαίτερων φροντιστηρι-
ακών μαθημάτων εκτός της δημόσιας εκπαίδευσης δεν ευνοούσαν τη 
θετική ανταπόκριση των μαθητών στο όλο εγχείρημα. Οι προϋπάρχουσες, 
όμως, καλές σχέσεις των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών και μαθητών στη 
διαδικασία συνέβαλαν ως επί το πλείστον στην αύξηση της συμμετοχής 
και της παρακολούθησης των εξ αποστάσεως μαθημάτων.

Επίσης, σημαντική ήταν η κατοχή ουσιαστικής ιστορικής γνώσης από 
πλευράς των μαθητών ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τη μετέπειτα 
προσπάθεια όχι δηλωτικής αλλά διαδικαστικής γνώσης και αυτό γιατί,ε-
κτός από το σύνολο των καταγεγραμμένων γνώσεων του σχολικού προς 
εξέταση εγχειριδίου, οι μαθητές - συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις οφείλουν να αναπτύξουν δύο θέματα (δύο από τα τέσσερα προς 
εξέταση θέματα με δύο ή τρία υπο-ερωτήματα το καθένα), που συνδυ-
άζουν δηλωτική και διαδικαστική γνώση. Πρωτογενείς ή δευτερογενείς 
πηγές πρέπει να αναλυθούν και να λειτουργήσουν ως σημεία αναφοράς 
για να τεκμηριωθούν ιστορικά ζητήματα. Η εξοικείωση και εξάσκηση των 
μαθητών με την παραγωγή της διαδικαστικής γνώσης ξεκινά σταδιακά 
από τον πρώτο μήνα μαθημάτων αλλά εξελίσσεται και κορυφώνεται στο 
δεύτερο τετράμηνο της σχολικής χρονιάς, περίοδος που συνέπεσε με την 
πανδημία του κορονοϊού και το κλείσιμο των σχολείων.

Επιπλέον σημαντικό ρόλο παίζει η γνώση διαχείρισης ψυχολογικά πι-
εστικών καταστάσεων. Φορείς όπως ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και σεμινάρια σε συνεργασία με 
ειδικούς επιστήμονες και πανεπιστημιακά τμήματα Ψυχολογίας αποδεί-
χθηκαν σημαντικά. Γίνεται εμφανής η ανάγκη επιμόρφωσης και προσω-
πικής αναζήτησης για την κατανόηση αλλά και την πρακτική διαχείριση 
αγχωτικών και στρεσογόνων καταστάσεων που αφορούν την εκπαιδευ-
τική κοινότητα.

2.3. Σημαντικά Εργαλεία 
Σχολικό εγχειρίδιο-πλατφόρμες - ιστότοποι-φωτογραφίες - συνεντεύ-
ξεις-βιβλία 

•	 Το έντυπο και ψηφιοποιημένο βιβλίο, καθώς σε αυτό μπορούν οι 
μαθητές να ανατρέξουν οποιαδήποτε στιγμή για πληροφορίες που 
αφορούν τα προς εξέταση ιστορικά γεγονότα.

•	 Οι ειδικές πλατφόρμες webex, e-class, e-me και η χρήση των 
google docs για ταυτόχρονη επεξεργασία ιστορικών πηγών.
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•	 Η διαδικτυακή σύνδεση σε ιστοτόπους που αναφέρονται σε ιστο-
ρικά ντοκουμέντα και στοιχεία. Συμβάλλουν στην άμεση κατανόη-
ση γεγονότων και επικρατουσών συνθηκών και βοηθούν τις/τους 
μαθήτριες/ες στην εμβάθυνση συγκεκριμένων ιστορικών συγκυρι-
ών και στην ερμηνεία των εκάστοτε εξελίξεων.

•	 Φωτογραφικό υλικό (επιλεγμένα αρχεία που αφορούν άμεσα τις 
χρονικές περιόδους και τα ζητήματα που εξετάζονται και που λει-
τουργούν ως πολυτροπικά κείμενα).

•	 Συνεντεύξεις που έχουν ήδη παρθεί από τον εκπαιδευτικό ή άλ-
λους ερευνητές και μπορούν να λειτουργήσουν ως πρωτογενείς 
πηγές. Άλλωστε «η ιστορία είναι εξαιρετικά πρόσφορο θέμα για να 
καλλιεργείται η συνήθεια της τακτικής, ελεγχόμενης και δομημέ-
νης έρευνας» (Thompson, 1990). Για παράδειγμα:
	− Συνεντεύξεις από πληγέντες στην περιοχή των Καλαβρύτων για 

την προ κατοχής περίοδο (περίοδος προ-μεταξικής και μεταξι-
κής δικτατορίας) αλλά και τη διαμορφωμένη κατάσταση κατά 
την περίοδο της ναζιστικής κατοχής. 

	− Συνέντευξη από επιζώσα από το ολοκαύτωμα Καλαβρύτων.
	− Συνεντεύξεις από ανθρώπους αγωνιστές ή πολιτικούς άνδρες 

που συμμετείχαν ενεργά στα γεγονότα της εποχής.

Άμεσα μπορούν να αντιληφθούν οι μαθήτριες/ές ποια είναι συνέ-
ντευξη βάθους (Cohen, Manion, Morrison, σ. 452), πώς γίνεται η ανάλυσή 
της (Cohen, Manion, Morrison, σ. 476) και πώς η παραγωγή νοήματος από 
τα μεταγραμμένα δεδομένα και από τα δεδομένα της συνέντευξης (Miles 
& Huberman, 1994) προκειμένου να δημιουργηθεί ένα επιτυχές κείμενο 
ανάλυσης πρωτογενούς πηγής.

•	 Νέες ιστορικές πηγές και αποσπάσματα που ως δευτερογενείς 
πηγές μπορούν να δώσουν μια άλλη οπτική ιστορικής ερμηνείας 
αλλά και κατανόησης της διαθεματικότητας της γνώσης.

3. Αποτελέσματα 
•	 Κατά κύριο λόγο επιβαλλόταν εξοικείωση που έπρεπε να έχει προ-

ηγηθεί μέσω σεμιναρίων και ειδικών μαθημάτων των εμπλεκομέ-
νων εκπαιδευτικών και μαθητών, γιατί θα ήταν σημαντικά γρηγο-
ρότερη η δυνατότητα δημιουργίας τηλετάξεων και αμεσότερη η 
συνέχιση των μαθημάτων. Στη συγκεκριμένη συγκυρία χρειάστηκε 
η προσωπική ενασχόληση και η ομαδική προσπάθεια Συλλόγων 
των Εκπαιδευτικών ανά σχολείο για να ενημερωθούν και να μπο-
ρέσουν να λειτουργήσουν τις πλατφόρμες άμεσα. Ας ληφθεί υπό-
ψη ο ανασταλτικός παράγοντας του μέσου όρου ηλικίας των εκ-
παιδευτικών. Οι περισσότεροι ξεπερνούν κατά πολύ τα 50 έτη και 
η δυσκολία εξοικείωσης τους με μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας 
ήταν σημαντικό εμπόδιο που δυσχέρανε αρκετά αρχικά την κατα-
νόηση λειτουργίας των πλατφορμών.
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•	 Αποδείχθηκε, επίσης, από τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής και πα-
ρακολούθησης ότι δεν έχει ακόμα επιτευχθεί από το σύνολο της 
εκπαιδευτικής κοινότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η κα-
τανόηση και αποδοχή της φιλοσοφίας της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης.

•	 Επιπλέον, το ευρύτερο υλικό αλλά και η μεθοδολογία διαχείρισης 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης φάνηκε πως δεν ήταν γνωστά. 
Η βιβλιογραφία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση είναι περιορισμένη αλλά και τα χρονικά περι-
θώρια για εμβάθυνση σε αυτή ασφυκτικά μικρά λόγω της πανδημί-
ας και της άμεσης ανταπόκρισης που επιβαλλόταν χρονικά.

•	 Ακόμη, εκπαιδευτικοί και μαθητές κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε 
ένα πρωτοφανές παγκόσμιο πείραμα, που αποδείχθηκε δύσκολο 
καθώς ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε πραγματοποιηθεί ψηφιακή διδα-
σκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρά μόνο σε πειραματι-
κό επίπεδο στα πλαίσια κάποιων προγραμμάτων και εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, στα οποία όμως δεν εμπλεκόταν το συνολικό δι-
δακτικό δυναμικό. Επίσης, δεν υπήρχε ούτε υποχρεωτική παρουσία 
σε πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης όπως οι e-class ή e-me. 
Ο «συνωστισμός» παρουσίας των εκπαιδευτικών στην περίοδο 
του αναγκαστικού εγκλεισμού οδήγησε σε «διαδικτυακά μπλακ-
άουτ», όπως και στη συνειδητοποίηση αδυναμιών της οργάνωσης 
των πλατφορμών από τη μεριά των επίσημων φορέων διαχείρι-
σης (Υπουργείο Παιδείας) που δεν είχαν προβλέψει τη δυνατότητα 
εξυπηρέτησης του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας.

•	 Οι συνθήκες από τη μια επέβαλαν την άμεση διαχείριση του όλου 
ζητήματος και από την άλλη συνέβαλαν στην κατανόηση διαφο-
ροποίησης παραγόντων: άλλο δια ζώσης διδασκαλία και άλλο εξ 
αποστάσεως. Άλλο τηλεδιάσκεψη και άλλο εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση - μάθημα. Επίσης, σημαντικός παράγοντας που διαφορο-
ποιούσε το αποτέλεσμα ήταν το ηλικιακό φάσμα που απευθύνεται 
η δευτεροβάθμια (σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου 
η συμμετοχή ήταν σαφώς μεγαλύτερη) αλλά και η μη υποχρεω-
τική παρακολούθηση, που επέτρεψε την μεταφορά εξωσχολικών 
φροντιστηριακών μαθημάτων σε ώρες λειτουργίας του σχολείου. 
Παρόλ’ αυτά, υπήρξε συμβολή και φροντίδα ουσιαστική και σε 
παιδιά που η οικονομική κατάσταση της οικογένειας δεν επέτρεπε 
επιπλέον φροντιστηριακά μαθήματα. Η συμμετοχή αυτών των κα-
τηγοριών ήταν σημαντική.

•	 Ένα ακόμη καίριο σημείο ήταν η προετοιμασία για τις επικείμενες 
εξετάσεις των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων και ιδιαί-
τερα της Ιστορίας. Ως γνωστικό αντικείμενο η Ιστορία έχει τη δυ-
σκολία εξοικείωσης και διαχείρισης της δηλωτικής γνώσης, όπως 
αυτή διατυπώνεται και αποτυπώνεται στο σχολικό εγχειρίδιο αλλά 
και της διαδικαστικής γνώσης που καλείται να αναπτύξει η μαθήτρι-
α/ο μαθητής με το συνδυασμό ανάπτυξης πηγών και ιστορικής γνώ-
σης. Στη διάρκεια της πανδημίας με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
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δόθηκε η ευκαιρία εξοικείωσης και εξάσκησης μέσω των ειδικών 
πλατφορμών. Αν μάλιστα ο εκπαιδευτικός είχε ολοκληρώσει ένα 
μεγάλο μέρος της διδακτέας ύλης, η διαδικασία ήταν ευκολότερη.

•	 Πολλά παραθέματα - πηγές ακόμη γνωστοποιούνταν άμεσα και 
με βάση κάποιο πρότυπο - παράθεμα ανάλυσης που παρέμενε 
αναρτημένο στις ασύγχρονες πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης, οι μαθητές/τριες είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης, εμβά-
θυνσης και προσωπικής μελέτης και επεξεργασίας εκτός της ορι-
σμένης ώρας μαθήματος σε «δεύτερους» χρόνους που επέλεγαν 
οι ίδιοι.

•	 Η χρήση των google docs διευκόλυνε και συνέβαλε πολύ στη συ-
νεργατική μάθηση, καθώς δινόταν ταυτόχρονα η δυνατότητα ανά-
λυσης πηγών από ομάδες των δύο ή τριών ατόμων και παράλληλης 
διόρθωσης από τους διδάσκοντες. Έγιναν έτσι αρκετές προσεγγί-
σεις θεμάτων που αφορούσαν και δηλωτική αλλά και διαδικαστική 
ιστορική γνώση στις εξεταζόμενες ενότητες των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων και οι μαθητές/τριες είχαν στο ψηφιακό τους αρχείο 
ένα σύνολο ανεπτυγμένων/απαντημένων θεμάτων, που υπερέβαι-
νε αυτό που συνήθως αναλυόταν στη σχολική αίθουσα.

•	 Σημαντική ήταν η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class. 
Καταγράφονταν ερωτήσεις ανοιχτού-κλειστού τύπου, γινόταν 
«ανέβασμα» ομαδικών εργασιών, δινόταν επιπλέον υλικό πηγών. 
Επίσης, δίνονταν ολοκληρωμένα κριτήρια με εμφανή τα στάδια 
επεξεργασία τους. Σημαντική η καταγραφή θεμάτων Πανελλαδι-
κών στο μάθημα της Ιστορίας και ενδεικτικών απαντήσεων. 

•	 Τέλος υπήρχε δυνατότητα για διαγωνίσματα σε ώρες ευνοϊκές – 
επιλεγμένες από τους ίδιους.

4. Συμπεράσματα 
Με δεδομένη τη σημασία της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
την αναντικατάστατη συμβολή της στη γνώση, την ψυχοδιανοητική ανά-
πτυξη και στην κοινωνικοποίηση των μαθητριών/ών, θεωρούμε πως δεν 
πρέπει να καθιερωθεί σε μόνιμη βάση η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Όμως αποδείχθηκε ότι η λειτουργία της, με 
όποια προβλήματα υπήρξαν, συνέβαλε στην:

•	 ψύχραιμη διαχείριση μιας έκτακτης κατάστασης με παγκόσμιο 
αντίκτυπο,

•	 στήριξη των μαθητών, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτι-
κών, με αίσθηση εν μέρει διατήρησης των ρυθμών της καθημερι-
νότητας και με ανάκτηση δυνάμεων σε ψυχολογικό επίπεδο για 
την αξία του καθενός και τη συμβολή του στην ομαλή λειτουργία 
του συνόλου.

•	 σημαντική αν όχι πλήρη αποκατάσταση του πληγωμένου κύρους 
της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς ήταν άμεση η ανταπόκριση 
και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών.
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Η εξ αποστάσεως διδασκαλία υποστήριξε γενικότερα τη διαδικασία 
της εκπαίδευσης με τη σύγχρονη ή την ασύγχρονη μορφή της. Υποστηρι-
κτική και ουσιαστική ήταν η χρήση των πλατφορμών αλλά και συγκεκρι-
μένων εργαλείων για το μάθημα της Ιστορίας και των επαναλήψεων που 
έγιναν εν όψει των επικείμενων εξετάσεων.

Η περίοδος προετοιμασίας εν καιρώ πανδημίας κορονοϊού στο μάθη-
μα της Ιστορίας Κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου λειτούργησε σε διττό επί-
πεδο: γνωστικά επέλυσε απορίες, συνέβαλε στην κατανόηση των προς 
εξέταση ιστορικών γεγονότων και εξοικείωσε με την ανάλυση ιστορικών 
πηγών. Ψυχολογικά καλλιέργησε την αίσθηση συνέχισης της προετοιμα-
σίας, της κοινής προσπάθειας με τις συμμαθήτριες και τους συμμαθητές, 
της σύμπνοιας και στήριξης από τους καθηγητές τους. Η περίοδος του 
αναγκαστικού εγκλεισμού περιόρισε και δυσκόλεψε την κοινωνικότητά 
των υποψηφίων, αλλά δεν τους στέρησε την κατανόηση του αντικειμένου 
της ιστορίας και την εγρήγορση έναντι στις επικείμενες εξετάσεις.

Την εξ αποστάσεως διδασκαλίας χρειάζεται την δει κανείς ως μέρος 
της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα, που δεν αντικαθιστά τη δια ζώσης δι-
δασκαλία, αλλά μπορεί να την υποστηρίξει σε περιόδους κρίσης. Γι’ αυτό 
και επιβάλλεται η εξοικείωση με αυτού του είδους την εκπαίδευση στη 
διάρκεια της εκάστοτε ακαδημαϊκής χρονιάς, και όχι μόνο η χρήση της 
ως λύση ανάγκης σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης

Θα μπορούσε να υλοποιείται εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση 
με υποχρεωτική διδασκαλία 4 έως 8 ωρών (1 ή 2 ώρες εβδομαδιαίως) 
στο σύνολο των μαθημάτων κατεύθυνσης που είναι 24 /ώρες κάθε μήνα 
με βάση το ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε 
να υλοποιηθεί στη διάρκεια του σχολικού προγράμματος με ταυτόχρονη 
χρήση των σχολικών αιθουσών αλλά και των εργαστηρίων πληροφορικής 
που υπάρχουν υποχρεωτικά στα σχολεία και ταυτόχρονη παρουσία εκπαι-
δευτικών και μαθητριών/ών στο σχολικό χώρο αλλά σε διαφορετικές τά-
ξεις, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εξοικείωση με πλασματικές συνθήκες με 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά και να γίνει εφικτή σε πραγματικές 
συνθήκες, αν παραστεί ανάγκη.

Έτσι θα υπάρξει όφελος σε πολλαπλά επίπεδα και συγκεκριμένα:
•	 γνώση και εξοικείωση εκπαιδευτικών με σύγχρονες μορφές διδα-

σκαλίας,
•	 γνώση, εξοικείωση, με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που θα 

διευκολύνει τους μαθητές σημαντικά και θα τους βοηθήσει στη 
μετέπειτα πορεία τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

•	 ικανότητα άμεσης διαχείρισης καταστάσεων κρίσης όλων των 
εμπλεκομένων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως η πρόσφα-
τη πανδημία κορονοϊού.

•	 ικανότητα άμεσης επικοινωνίας και συμμετοχής σε σχολικά προ-
γράμματα πανελλήνιας, ευρωπαϊκής ή παγκόσμιας εμβέλειας και 
γνωριμίας με άλλα σχολικά περιβάλλοντα,

•	 εμβάθυνση στη διαδικασία γνώσης, ανάπτυξης σχέσεων αλληλε-
πίδρασης, ανάπτυξης ουμανιστικού πνεύματος και εν μέρει κατα-
νόησης του κόσμου χωρίς μετακίνηση από τη σχολική βάση.
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Περίληψη 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) λαμβάνει χώρα σε πολλά δημοτικά 
σχολεία. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας και εν μέσω πανδημίας του 
Κορωνοϊού, έπρεπε τα περιβαλλοντικά προγράμματα που είχαν ξεκινήσει 
στην αρχή της σχολικής χρονιάς να αλλάξουν μορφή και να ενσωματώ-
σουν σχέδια εργασίας εξ αποστάσεως ΠΕ. Τα οφέλη τόσο της ΠΕ, όσο 
και της εξ αποστάσεως ΠΕ, είναι πολλαπλά σε ένα παιδί αλλά και στην 
κοινωνία γενικότερα, αφού η αλλαγή στάσεων, αντιλήψεων και συμπερι-
φορών των μαθητών (Ράπτης, όπως αναφέρεται 
στη Σκαναβή, 2004) έχει βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Επίσης, προω-
θείται η υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά 
και αναπτύσσεται στους μαθητές η δεξιότητα 
να συμμετέχουν ενεργά στην λήψη αποφάσε-
ων. Μαθητές της Ε’ τάξης Δημοτικού Σχολείου 
της Νίκαιας, πήραν μέρος όλη την περίοδο του 
εγκλεισμού στο σπίτι σε καινοτόμες δράσεις και 
έδειχναν υπερβάλλων ζήλο στη συμμετοχή τους.

Abstract 
Environmental Education (EP) takes place in many primary schools. Dur-
ing the quarantine and in the midst of its pandemic Covid 19, needed the 
environmental programs that had started at the beginning of the school 
year to change form and incorporate distance work plans IP. The benefits 
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of both EP and and distance EP, are multiple in 
a child but also in society in general, since the 
change of attitudes, perceptions and behaviors 
of students (Raptis, as mentioned in Skanavi, 
2004) have in short and long-term results. Re-
sponsible environmental behavior is also pro-
moted and the skill is developed in the students 
to be actively involved in decision-making. El-

ementary school students of Nikaia, took part throughout his period in-
clusion at home in innovative actions and showed excessive eagerness in 
their participation.

1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, όλο και συχνότερα στις σύγχρονες κοινωνίες συζη-
τιέται το θέμα των στάσεων και των συμπεριφορών συνολικά μιας κοινω-
νίας, όσον αφορά το περιβάλλον. Η οικολογική συνείδηση ενός ανθρώ-
που ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, αφού η οικογένεια είναι 
η κύρια πηγή διαμόρφωσης οικολογικής συνείδησης στα πρώτα χρόνια 
του παιδιού, αναπτύσσοντας τρόπους συμπεριφοράς, αξίες και στάσεις 
απέναντι στο περιβάλλον (Γεωργόπουλος, 2005). Συνεχίζεται στα χρόνια 
της εκπαίδευσης, αφού το παιδί, ως μαθητής πλέον, θα μυηθεί υποχρεω-
τικά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσω της τυπικής εκπαίδευσης, η 
οποία ξεκινάει από το Νηπιαγωγείο ως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και έχει καθορισμένους εκπαιδευτικούς στόχους (Σκαναβή, 2004). 

Τη χρονική περίοδο που ξέσπασε η επιδημία του Κορονοϊού, τα σχο-
λεία έκλεισαν και κρίθηκε αναγκαία η εξ αποστάσεως ΠΕ των παιδιών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε αυτό το άρθρο, αρχικά θα γίνει επεξήγη-
ση στους όρους ΠΕ, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εξ αποστάσεως ΠΕ. 
Στη συνέχεια θα παρατεθούν καλές πρακτικές που μπορεί να ακολουθη-
θούν αλλά και τα οφέλη που απορρέουν από αυτές. Τέλος, θα περιγρα-
φεί το περιβαλλοντικό σχέδιο εργασίας που υλοποιήθηκε κατά το σχολι-
κό έτος 2019- 2020, ήταν ενταγμένο στα Περιβαλλοντικά Προγράμματα 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και είχε τη στήριξη του δήμου 
Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη.

Οι μαθητές, αρχικά πήραν μέρος σε αρκετές δια ζώσης δραστηριότη-
τες και στη συνέχεια λόγω του κορωνοϊού, με διαφορετικούς όρους και 
μέσα στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υλοποίησαν εξ απο-
στάσεως περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Τα περιβαλλοντικά προβλή-
ματα, όπως πιστεύουν οι περισσότεροι δεν είναι τόσο επιστημονικής ή 
τεχνολογικής φύσεως, όσο κοινωνικής, είναι δηλαδή κοινωνικά προβλή-
ματα (Γεωργόπουλος, 2002). Σκοπός, επομένως, αυτού του άρθρου, είναι 
να αναδείξει τη θετική επίδραση της ΠΕ στους μαθητές και τις μαθήτριες 
αλλά και στην κοινωνία γενικότερα, ακόμα και σε συνθήκες εγκλεισμού 
και καραντίνας στο σπίτι.

Key words: 

Distance E.E.,  
projects
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2. Θεωρητικό Υπόβαθρο 

2.1. Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Σύμφωνα με τους Moore, Dickson-Deane και Galyen (2011), τα πρώτα 
μαθήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπονήθηκαν τον 19ο αιώνα 
και ήταν μέσω αλληλογραφίας. Έτσι, καθώς εξελισσόταν η τεχνολογία 
επικοινωνίας, άρχισε και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση να παίρνει διάφο-
ρες μορφές. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναφέρεται πιο συχνά ως η 
μάθηση που πραγματοποιείται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν του σχε-
διασμού τόσο της εκπαίδευσης και ως η μάθηση μέσω της τεχνολογίας 
(Kovanović et al., 2015). Κατηγοριοποιείται κυρίως με βάση την τεχνολο-
γία που χρησιμοποιείται ανά περιόδους (Aoki, 2012). Η διαδικτυακή μά-
θηση λέγεται ότι είναι ο απόγονος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, γιατί 
εκτός από την εξ αποστάσεως μάθηση που επιτυγχάνεται μέσω της τε-
χνολογίας, διευκολύνει τις διασυνδέσεις και τις αλληλεπιδράσεις (Moore 
et al., 2011).

2.2. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Η Π.Ε. κρατά ενημερωμένους τους ανθρώπους και τους βοηθά μέσα από 
την ενασχόλησή τους με τα περιβαλλοντικά ζητήματα να δρουν με τέτοιο 
τρόπο ώστε να προστατεύουν το περιβάλλον (NAAEE, 2009). Η ΠΕ έχει 
διαρκή χαρακτήρα, αφού αποτελεί μια διαδικασία που ξεκινά στην προ-
σχολική εκπαίδευση και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής κάθε 
ανθρώπου, μέσα από τη σχολική και εξωσχολική εκπαίδευση (UNESCO, 
1977), ενώ οι στόχοι της είναι γνωστικοί (γνώσεις και δεξιότητες) και συ-
ναισθηματικοί.

Μέσα στην ΠΕ διαμορφώνονται στάσεις, συμπεριφορές και αξίες (Ρά-
πτης 2000 από Σκαναβή, 2004). Το σχολείο χρειάζεται να διδάξει στο 
παιδί πώς συνδέονται οι άνθρωποι με τη φύση και να το ευαισθητοποιή-
σει σε περιβαλλοντικά προβλήματα (Αθανασάκης, 2000).

2.2.1. Οφέλη Π.Ε. 

Σύμφωνα με τους Αποστόλου, Αντωνίου και Παπαστεργίου (2014), τα 
προγράμματα ΠΕ της Πρωτοβάθμιας καθώς και της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, είναι εθελοντικά και απαιτούν σύγχρονα ομαδοσυνεργατικά 
περιβάλλοντα μάθησης, όπως η δημιουργία Ψηφιακών Κοινοτήτων Μά-
θησης. Αυτές οι κοινότητες έχουν ως σκοπό την υλοποίηση ομαδικών 
δράσεως. Συμμετέχοντας οι μαθητές σε τέτοιες ομαδικές δραστηριότη-
τες, αξιοποιούν πιο δημιουργικά τον ελεύθερο τους χρόνο, αλλά έχουν 
και πολλαπλά οφέλη, όπως η ομαλή ανάπτυξή τους, η ενίσχυση της αυ-
τονομίας τους, η ενίσχυση της ικανότητάς τους για λήψη αποφάσεων και 
γενικότερα η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Το πιο σημαντικό απο-
τέλεσμα όμως για τους μαθητές μέσω της ΠΕ είναι η συνειδητοποίηση 
ότι οι ενέργειές τους έχει πάντα αντίκτυπο και ότι έχουν ευθύνη για το 
περιβάλλον (Σκαναβή, 2004).
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2.2.2. Καταλληλότερη Διδακτική Μέθοδος στην Π.Ε.

Σύμφωνα με τους Αποστόλου, Αντωνίου και Παπαστεργίου (2014), η κα-
ταλληλότερη μέθοδος για διδασκαλία της ΠΕ είναι τα σχέδια εργασίας 
(projects). Οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν ότι τα σχέδια εργασίας στο-
χεύουν στην ανάπτυξη κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων, ενσωμα-
τώνουν την ομαδοσυνεργατική μάθηση και τις ομαδικές εργασίες και 
έχουν την δυνατότητα υλοπ0οίησης μέσω Διαδικτύου. Η μέθοδος project 
θεωρείται ως η καταλληλότερη για την ΠΕ (Σκαναβή, 2004), λόγω της 
βιωματικής μεθόδου που ακολουθείται, της συμμετοχής όλων, της συνε-
χούς αναδιαμόρφωσης της διδακτικής διαδικασίας και της ενθάρρυνσης 
των παιδιών.

2.3. Εξ Αποστάσεως Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Σύμφωνα με τον Leal Filho (1998), επί σειρά ετών σπάνια υλοποιούνταν 
εξ αποστάσεως περιβαλλοντικά προγράμματα. Από το 1998 όμως, πε-
ρισσότερα από 100 περιβαλλοντικά εξ αποστάσεως προγράμματα πήραν 
σάρκα και οστά σε όλο τον πλανήτη. Τα περιβαλλοντικά εξ αποστάσεως 
προγράμματα έχουν αναδειχθεί σε σημαντικές πηγές εκπαίδευσης, με 
αποτέλεσμα όλο και πιο συχνά να υλοποιούνται τέτοιου είδους προγράμ-
ματα (Leal Filho, 1998). Η εξ αποστάσεως Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
από τη ματιά της αειφόρου ανάπτυξης έχει πολλά πλεονεκτήματα (Leal 
Filho, 1998). Το αποτέλεσμα του τι μαθαίνεται και του τι έχει συμβεί στην 
πράξη είναι πολύ σημαντικό, καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα, κυ-
ρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να αντιμετωπιστούν όσο πιο 
γρήγορα γίνεται (Leal Filho, 1998). Αυτό κάνει την εξ αποστάσεως περι-
βαλλοντική εκπαίδευση επιτακτική.

2.4. Σχέδια Εργασίας (Projects) Π.Ε.
Η ανάλυση του όρου «σχέδιο εργασίας», φανερώνει ότι «πρόκειται για 
ορθολογικά οργανωμένες μορφές σκόπιμης δράσης, βασικά συστατικά 
της οποίας είναι ο σαφής προγραμματισμός, η μεθοδευμένη υλοποίη-
ση και η ανατροφοδοτική αξιολόγηση» (Ματσαγγούρας, 2002, σελ.253). 
Τα παιδιά αν έχουν επιλογή, διαλέγουν τη μέθοδο project. Σύμφωνα με 
τους Αποστόλου, Αντωνίου και Παπαστεργίου (2014), όπου εφαρμόζεται 
η ομαδοσυνεργατική μάθηση στην ΠΕ, έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως 
η απόκτηση γνώσεων, ο σεβασμός της διαπολιτισμικότητας, η καλλιέρ-
γεια της αυτοεκτίμησης, η ανάπτυξη αισθήματος κοινής ευθύνης και η 
αλληλοϋποστήριξη στα πλαίσια της ομάδας. Οι ίδιοι αναφέρουν, επίσης, 
ότι έρευνες έχουν δείξει ότι μέσα από τη δημιουργία σχεδίων εργασίας 
(παραγόμενο προϊόν της ομαδοσυνεργατικής μάθησης - project), τα παι-
διά γίνονται περισσότερο υπεύθυνα και έχουν αυτοπεποίθηση, αλλάζουν 
συμπεριφορές και στάσεις, αποκτούν θετική στάση για το περιβάλλον και 
κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση.

Σύμφωνα με έρευνα των Αποστόλου, Αντωνίου και Παπαστεργίου 
(2014) με σκοπό την αξιολόγηση της επίδρασης που είχε η συμμετοχή 
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μαθητών στην υλοποίηση περιβαλλοντικού project στις κοινωνικές τους 
δεξιότητες, η ομαδοσυνεργατική μάθηση που πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια του project ενίσχυσε πολύ τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθη-
τών.

2.4.1. Αρχικός Σχεδιασμός του Σχεδίου Εργασίας

Βάση των παραπάνω μεθοδολογικών προσεγγίσεων, υλοποιήθηκε proj-
ect Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε μαθητές της Ε’ τάξης σε Δημοτικό 
Σχολείο της Νίκαιας, με τα ακόλουθα βήματα (Ματσαγγούρας, 2002):

1. Συλλογικό προγραμματισμό
2. Ενδο-ομαδικό προγραμματισμό
3. Συλλογική διεξαγωγή του έργου
4. Παρουσίαση Ομαδικού Έργου
5. Αξιολόγηση Ομαδικού Έργου

Η επιλογή του θέματος έγινε από τον εκπαιδευτικό χωρίς να αποκλει-
στούν τα παιδιά. Σύμφωνα με τον Γεωργόπουλο (2005), o εκπαιδευτι-
κός είναι εκείνος που θα εξακριβώσει τα ενδιαφέροντα των μαθητών και 
θα τα συνδέσει με κάποιο θέμα που μπορεί να ερευνηθεί σε βάθος, θα 
προσθέσει ιδέες και υλικά στην πορεία της διαδικασίας και θα σχεδιάσει 
τέλος και θα ενώσει ενότητες και συνδέσμους.

Στο σχέδιο εργασίας μας τα μέλη των ομάδων ήταν στην πλειοψη-
φία τους τέσσερα (4). Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2002), τέσσερα 
μέλη σε κάθε ομάδα είναι η καλύτερη επιλογή, αφού πέραν του ότι στους 
μαθητές αρέσει περισσότερο, έχει και πλεονεκτήματα όπως το μεγάλο 
αριθμό ποιοτικών προτάσεων και το λιγότερο χρόνο στην παραγωγή του 
έργου σε σχέση με τις πολυπληθείς ομάδες.

Στους μαθητές από την Πέμπτη δημοτικού και άνω υλοποιούνται σχέ-
δια εργασίας μακράς διάρκειας που διαρκούν κάποιους μήνες μέσα στη 
σχολική χρονιά ή ακόμα και ολόκληρη τη σχολική χρονιά και παράγουν 
σοβαρά αποτελέσματα που αξίζουν κάθε δημοσιοποίησης (Ματσαγγού-
ρας, 2002).

Οι γενικοί σκοποί ήταν η μελέτη των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής 
καταστροφής και κυρίως η κλιματική αλλαγή, η αναζήτηση λύσεων μέσα 
από την στάση και τις καθημερινές συμπεριφορές των μαθητών και η 
κατανόηση ότι στο περιβάλλον υπάρχει αλληλεπίδραση των μελών του.

2.4.2. Τα Πρώτα Βήματα του Project Π.Ε.

Η υλοποίηση του σχεδίου εργασίας μας έγινε σύμφωνα με τις παραπάνω 
μεθόδους. Αρχικά, το Νοέμβριο 2019, πραγματοποιήθηκε ο συλλογικός 
μας προγραμματισμός. Καθορίστηκαν οι διαστάσεις του θέματος, συγκε-
κριμενοποιήθηκαν οι στόχοι, επιλέχθηκαν και αποφασίστηκαν τα αναγκαία 
υλικά και οι πηγές από όπου θα αντλούνταν οι πληροφορίες, δημιουργή-
θηκαν ομάδες και έγινε διανομή ρόλων. Στα τέλη του ίδιου μήνα έγινε ο 
ενδο-ομαδικός προγραμματισμός. Στο επόμενο βήμα, αρχές Δεκεμβρίου, 
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ξεκίνησε το πρακτικό κομμάτι του σχεδίου εργασίας. Οι μαθητές πήραν 
μέρος, πότε ατομικά και πότε με την ομάδα τους, σε πολλές δράσεις, όπως 
η συζήτηση και μελέτη περιβαλλοντικών προβλημάτων, τα εκπαιδευτικά 
παιχνίδια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με θέμα την προστασία του περι-
βάλλοντος, η ανακύκλωση χαρτιού μέσα στην αίθουσα και σε συνεργασία 
με το Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση στην 
είσοδο του σχολείου όπου φυτεύθηκαν πάνω από 100 φυτά.

2.5.  Υλοποίηση Δράσεων εξ Αποστάσεως Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

Αυτό το βήμα, δεν μπόρεσε να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους όμως, 
καθώς ξέσπασε η επιδημία του Κορωνοϊού γύρω στις 15 Μαρτίου 2020 
και χρειάστηκε όλος ο μαθητικός κόσμος να κλειστεί σε καραντίνα στο 
σπίτι του. Η διδακτική διαδικασία όμως συνεχίστηκε με τη μορφή της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα των δράσεων των παιδιών 
αναρτούνταν διαδικτυακά, ώστε να μπορούν μαζί με τους γονείς τους 
να τα επισκέπτονται, να τα θαυμάζουν, να επιτυγχάνεται διάδραση και το 
κυριότερο, να αντιλαμβάνονται οι μαθητές τη σημαντικότητα της κάθε 
πράξης τους.

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας πήραν μέρος στις εξής δράσεις:
1.   δημιουργία έργου ζωγραφικής με θέμα την περιβαλλοντική κατα-

στροφή και τη σύνδεσή της με την επιδημία του Κορωνοϊού, όπου 
κάθε έργο φωτογραφήθηκε και όλες οι φωτογραφίες με τα έργα 
ζωγραφικής αναρτήθηκαν σε εκπαιδευτικό blog,

2.  κατασκευή αντικειμένου από υλικά που θα πετιόντουσαν στα σκου-
πίδια και στη συνέχεια διαδικτυακός διαγωνισμός για την καλύτερη 
κατασκευή. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και κατασκεύασαν υπέροχα 
και πρωτότυπα έργα, όπως γλαστράκια από τελειωμένα γυάλινα δο-
χεία, κουμπαράδες από τελειωμένα μεταλλικά κουτάκια, βάσεις για 
κινητό τηλέφωνο από μανταλάκια, ανεμοδείκτη με μπουκάλι κρα-
σιού, καλαμάκι και χαρτόνι, μολυβοθήκες και πλήθος άλλων αντι-
κειμένων,

3.  μελέτη και συλλογή πληροφοριών για τα ζώα που υπάρχουν στους 
μικρούς βιοτόπους μέσα και γύρω από το σχολείο και καταγραφή 
των πληροφοριών αυτών σε ένα χαρτί μαζί με την εικόνα του ζώου 
ή ζωγραφιά του. Στη συνέχεια, διερευνήθηκε το πώς θα πληγεί κάθε 
ζώο από την κλιματική αλλαγή. Tέλος τραβήχτηκαν φωτογραφίες 
από την κάθε εργασία και αναρτήθηκαν σε επισκέψιμο από τα παι-
διά και τους γονείς τους εκπαιδευτικό blog προκειμένου να πληρο-
φορηθούν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. 

3. Συμπεράσματα 
Το παρόν άρθρο κατέδειξε ότι η εξ αποστάσεως εφαρμογή του πρότζεκτ 
φαίνεται να λειτούργησε θετικά σε μαθητές δημοτικού. Τα οφέλη για τους 
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μαθητές, αλλά και για την κοινωνία είναι πολλαπλά, αφού καθίστανται 
ικανοί να συμπεριφέρονται σωστά και να δρουν προστατευτικά απέναντι 
στο περιβάλλον, κάτι που είναι αναγκαίο στις σύγχρονες κοινωνίες. Τα 
οφέλη έρχονται μέσα από τη βελτίωση και την αλλαγή των στάσεων και 
των καθημερινών συμπεριφορών των μαθητών, ακόμα και εν μέσω μιας 
πανδημίας, όπως αυτής του Κορωνοϊού.

Το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας που υλοποιήθηκε με τίτλο: «Περι-
βαλλοντική Εκπαίδευση: Στάσεις και Καθημερινές Συμπεριφορές των 
Μαθητών» είναι ένα πρόγραμμα που συνέβαλε ουσιαστικά στην ευαισθη-
τοποίηση των μαθητριών και μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας 
σε περιβαλλοντικά θέματα. Στο εξ αποστάσεως κομμάτι του, εν μέσω της 
καραντίνας του Κορωνοϊού (από Μάρτιο έως Μάιο του 2020), διαπιστώ-
θηκε η υπεύθυνη συμπεριφορά των μαθητριών και μαθητών μέσα από τη 
σύνδεση της μάθησης και της περιβαλλοντικής αγωγής μέσω περιβαλλό-
ντων μάθησης που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ. Επίσης, τα παιδιά υλοποιού-
σαν τις δράσεις πάντα στον ελεύθερό τους χρόνο. Δεν ήταν υποχρεωτικό 
να πάρουν μέρος, όσον αφορά το εξ αποστάσεως κομμάτι. Η πλειοψηφία 
των μαθητών που πήρε μέρος έπρεπε να διαχειριστεί σωστά τις ώρες 
του ελεύθερου χρόνου τους στον εγκλεισμό μέσα στο σπίτι. Όλη αυτή η 
διαδικασία φαίνεται να ωφέλησε την υγεία τους, όμως θα ήταν χρήσιμο 
να διερευνηθούν μελλοντικά οι στάσεις των παιδιών για την εφαρμογή 
ανάλογων σχεδίων εργασίας.

Η ψυχοκοινωνική υγεία και η ποιότητα ζωής επιτυγχάνεται όταν κάποιος 
διαχειρίζεται τον ελεύθερό του χρόνο αποδοτικά και αποτελεσματικά (Πα-
παδοπούλου και συν., 2003). Κλείνοντας, σύμφωνα με τον Γεωργόπουλο 
(2005), όταν η απόπειρα καλλιέργειας σχετικών αξιών και στάσεων στα 
παιδιά είναι μακροχρόνια και οι διδακτικές μέθοδοι διαθέτουν την ανα-
γκαία ποιότητα για την επίτευξη του στόχου, τότε διαμορφώνεται ένα σύ-
στημα αξιών που είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Το αποτέλεσμα του τι 
μαθαίνεται και του τι έχει συμβεί στην πράξη είναι πολύ σημαντικό, καθώς 
τα περιβαλλοντικά προβλήματα, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, πρέ-
πει να αντιμετωπιστούν όσο πιο γρήγορα γίνεται (Leal Filho, 1998). Αυτό 
κάνει την εξ αποστάσεως Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την περαιτέρω 
διερεύνηση των επιμέρους θεμάτων επιτακτική ανάγκη. Ίσως στο μέλλον 
κριθεί αναγκαία η εισαγωγή προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητο-
ποίησης μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων, με σκοπό την μα-
κροχρόνια εμπλοκή των παιδιών στα θέματα αυτά και απώτερο στόχο την 
αλλαγή των στάσεων και των καθημερινών συμπεριφορών τους.
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Περίληψη 
Στόχος της εργοθεραπείας και, συγκεκριμένα, της παιδιατρικής εργο-
θεραπείας είναι να βοηθήσει το παιδί ώστε να ανταποκρίνεται όσο πιο 
αυτόνομα, λειτουργικά και αποτελεσματικά γίνεται στις δραστηριότητες 
που καλείται καθημερινά να εκτελέσει. Αυτό ακριβώς είναι που μπορεί να 
προσφέρει και στο πλαίσιο του σχολείου της συμπερίληψης. Ως συμπερι-
ληπτική εκπαίδευση ορίζεται η διαδικασία για την ενίσχυση του εκπαιδευ-
τικού συστήματος ώστε αυτό να μπορεί να παρέχει ευκαιρίες μάθησης σε 
όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά (Sebba and Anscow, 
1996). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να 
παρουσιάσει σε θεωρητικό και πρακτικό επίπε-
δο πώς ο εργοθεραπευτής μπορεί να παρέχει 
συμβουλευτικά και πρακτικά την υποστήριξη 
που χρειάζεται προκειμένου να διευκολύνει την 
εμπλοκή στο έργο και να μειώσει ή ακόμα και 
να εξαλείψει τις δυσκολίες για συμμετοχή στη 
σχολική πραγματικότητα όλων των μαθητών και 
ακόμα περισσότερο των μαθητών με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Abstract
The aim of occupational therapy and, specifically, the aim of pediatric 
occupational therapy is to help the child respond as autonomously, func-
tionally and efficiently as possible to its everyday activities. That is ex-
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actly what occupational therapy is able to offer 
within the boundaries of the inclusive school. 
As inclusive education we define the procedure 
of enhancing the educational system so that 
all children are held in high regard and are of-
fered the same learning opportunities (Sebba 
and Anscow, 1996). The goal of this project is 
to present, theoretically and practically, how the 
occupational therapist is able to provide the ad-
visory and practical support needed so that all 
students and even more the ones with disabili-

ties or/and special educational needs can take part in all activities and 
also be a part of school life.

1. Εργοθεραπεία-Παιδική Εργοθεραπεία 
Ο Αμερικάνικος Σύλλογος Εργοθεραπευτών ορίζει την εργοθεραπεία ως 
τη «θεραπευτική χρήση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής (έργα) ατο-
μικά ή ομαδικά με σκοπό τη συμμετοχή σε ρόλους και ομάδες στο σπίτι, 
το σχολείο, τον χώρο εργασίας, την κοινότητα κ.λπ. Οι εργοθεραπευτικές 
υπηρεσίες παρέχονται με σκοπό την προώθηση της υγείας και της ευε-
ξίας και σε αυτούς που έχουν αναπτύξει ή κινδυνεύουν να αναπτύξουν 
ασθένεια, τραυματισμό, αρρώστια, διαταραχή, δυσμενή κατάσταση, βλά-
βη, αναπηρία, περιορισμό της δραστηριότητας ή της συμμετοχής. Η εργο-
θεραπεία αφορά σωματικές, γνωστικές, ψυχοκοινωνικές, αισθητηριακές 
ή άλλες πτυχές της ανθρώπινης απόδοσης σε μία ποικιλία πλαισίων ώστε 
να υποστηρίξει την εμπλοκή σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής που 
επηρεάζουν την υγεία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής» (ΑΟΤΑ, 2004α). 

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών έχει δώσει κι αυτή έναν 
ακόμα πιο σύγχρονο ορισμό, σύμφωνα με τον οποίο «η εργοθεραπεία 
είναι ένα πελατοκεντρικό επάγγελμα υγείας που ασχολείται με την προ-
ώθηση της υγείας και της ευεξίας μέσω του έργου. Κύριος στόχος της 
εργοθεραπείας είναι να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συμ-
μετέχουν σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής. Οι εργοθεραπευτές επι-
τυγχάνουν αυτό το αποτέλεσμα συνεργαζόμενοι με τους ανθρώπους και 
τις κοινότητες για να ενισχύσουν τις ικανότητές τους να εμπλακούν με 
έργα που επιθυμούν, που χρειάζεται ή που αναμένεται, ή τροποποιώντας 
τα έργα ή το περιβάλλον, ώστε να υποστηρίζουν καλύτερα την εμπλοκή 
τους» (WFOT, 2012).

Με λίγα λόγια, λοιπόν, η εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα υγείας, το 
οποίο προωθεί τη συμμετοχή του ατόμου σε έργα, δηλαδή σκόπιμες δρα-
στηριότητες της καθημερινής ζωής, και έχει ως στόχο την ανάκτηση, την 
ανάπτυξη, τη διατήρηση και την εξέλιξη χαμένων δεξιοτήτων ή την παρε-
μπόδιση της απώλειάς τους, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να πραγματοποιήσει 
αλλαγές και στο περιβάλλον, προκειμένου το άτομο να είναι όσο το δυ-
νατόν πιο λειτουργικό και αυτόνομο σε όλους τους τομείς της ζωής του.

Key words: 

Pediatric Occupational  
Therapy,  

Inclusive Education,  
Inclusive School,  

Students with Special  
Needs or Limitations
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Διαβάζοντας τους παραπάνω ορισμούς, εύλογα προκύπτει έπειτα και 
η ανάγκη διευκρίνησης του τι κάνει η παιδιατρική εργοθεραπεία. Όπως 
ισχύει για κάθε άνθρωπο, έτσι και η ζωή των παιδιών αποτελείται από 
έργα και καθημερινές δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν δρα-
στηριότητες καθημερινής διαβίωσης και αυτοφροντίδας (π.χ. ένδυση/
απόδυση, βούρτσισμα δοντιών, μπάνιο), παραγωγικές δραστηριότητες 
(μάθηση και εκπαίδευση) και, φυσικά, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δρα-
στηριότητες και δραστηριότητες παιχνιδιού (ατομικά, με γονείς και φρο-
ντιστές ή/και με συνομηλίκους). Επιδίωξη, επομένως, της εργοθεραπείας 
είναι να βοηθήσει το παιδί ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με τη μεγα-
λύτερη δυνατή αυτονομία σε αυτούς τους καθημερινούς ρόλους του και 
στα έργα που θεωρούνται σημαντικά από το ίδιο και την οικογένειά του. 
Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την εκπαίδευση ενός πλήθους 
δεξιοτήτων που το παιδί χρειάζεται προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
παραπάνω απαιτήσεις (αισθητηριακές, αντιληπτικές, κινητικές, γνωστικές 
και ψυχοκοινωνικές δεξιότητες), με την καθοδήγηση και την παρέμβαση 
στην οικογένεια, το σχολείο και τους λοιπούς φροντιστές και εκπαιδευ-
τές του παιδιού, όπως επίσης και με τροποποιήσεις στο περιβάλλον και 
στους χώρους δράσης αυτών (π.χ. σπίτι, σχολικές εγκαταστάσεις, αθλη-
τικές εγκαταστάσεις κ.ά.).

2. Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 
Η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση προϋποθέτει την αναδιοργάνωση του εκ-
παιδευτικού περιβάλλοντος ώστε να υπάρξουν συνθήκες που θα επιτρέ-
πουν σε όλους τους μαθητές να συμμετέχουν στην εκπαίδευση χωρίς 
κανέναν αποκλεισμό (Sebba & Ainscow, 1996)

Είναι όλες οι ενέργειες που εξυπηρετούν τη διαδικασία αύξησης της 
συμμετοχής –και μείωσης του αποκλεισμού των μαθητών– στα αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών, στις κουλτούρες και στις κοινωνίες των σχολείων 
(Γεροσίμου, 2018· Booth & Ainscow, 2011). Είναι μια διαδικασία αναδό-
μησης της κουλτούρας, των πολιτικών και των πρακτικών των σχολείων, 
ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στην ετερότητα των μαθητών τους 
(Αγγελίδης, 2011). Σύμφωνα με τους Ainscow, Booth & Dyson (2006) εί-
ναι διαδικασία παρουσίας, συμμετοχής και επιτυχίας των μαθητών που 
είναι ευάλωτοι σε πρακτικές αποκλεισμού.

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι μια συνεχής διαδικασία, χωρίς 
τέλος (Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013. Γεροσίμου, 2013). Τα σχολεία 
συμπερίληψης είναι τα «ανοιχτά σχολεία», τα σχολεία που «βρίσκονται 
σε κίνηση» (Booth & Ainscow, 2002). Σήμερα και στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, γίνονται προσπάθειες εντοπισμού των εμποδίων στη μάθηση 
και των παραγόντων περιθωριοποίησης ώστε να καταστεί εφικτή η πα-
ροχή συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και ίσων ευκαιριών σε όλους τους 
μαθητές. Όμως, παρόλες τις κατά καιρούς διάφορες σχετικές με αυτό 
το θέμα εξαγγελίες των εκπαιδευτικών συστημάτων, πολλά παιδιά ακό-
μα περιθωριοποιούνται και δεν απολαμβάνουν το αγαθό της ολόπλευ-
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ρης εκπαίδευσης (Αγγελίδης, 2011· Παπαπέτρου, Μπαλκίζας, Μπελεγράτη 
& Υφαντή, 2013). Παράλληλα παρατηρείται και μια «εύκολη» κριτική, για 
«ανεπάρκεια» των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν σε συμπεριληπτικά 
περιβάλλοντα μάθησης. Για την αντιμετώπιση των εμποδίων στη συμπε-
ριληπτική εκπαίδευση και τη συμμετοχή όλων των μαθητών στις σχολι-
κές δραστηριότητες υπάρχει αναγκαιότητα για: α) θετικές στάσεις των 
εκπαιδευτικών σε όλα τα παιδιά και β) συνεργασία του εκπαιδευτικού 
προσωπικού για τη δόμηση συμπεριληπτικής κουλτούρας (Evans, 2000).

Απαραίτητες προϋποθέσεις και παράγοντες που θα συμβάλλουν στην 
εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, είναι: α) εκπαιδευτική πο-
λιτική υιοθέτησης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και στοχευμένες νο-
μοθετικές παρεμβάσεις, όπου απαιτούνται, β) αλλαγή των αναλυτικών 
προγραμμάτων, γ) ηγεσία με όραμα τη συμπερίληψη, δ) υποστηρικτικές 
δομές κοντά και μέσα στο σχολικό πλαίσιο, ε) επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών, στ) ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας και ζ) Διεπιστημονι-
κή Συνεργασία, με παρουσία στα σχολεία, εκτός από εκπαιδευτικούς, και 
άλλων επιστημόνων (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, 
εργοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό κ.ά.) (Αγαλιώτης, 2013. 
Evans, 2000. Παπαπέτρου, Μπαλκίζας, Μπελεγράτη & Υφαντή, 2013).

3.  Προσφορά της Εργοθεραπείας στο Σχολείο 
της Συμπερίληψης 

Στόχος της εργοθεραπείας και, συγκεκριμένα, της παιδιατρικής εργο-
θεραπείας είναι να βοηθήσει το παιδί ώστε να ανταποκρίνεται όσο πιο 
αυτόνομα, λειτουργικά και αποτελεσματικά γίνεται στις δραστηριότητες 
που καλείται καθημερινά να εκτελέσει. Αυτό ακριβώς είναι που μπορεί 
να προσφέρει και στο πλαίσιο του σχολείου της συμπερίληψης. Σε έναν 
τέτοιο χώρο, ο εργοθεραπευτής μπορεί να παρέχει συμβουλευτικά και 
πρακτικά την υποστήριξη που χρειάζεται προκειμένου να διευκολύνει την 
εμπλοκή στο έργο και να μειώσει ή ακόμα και να εξαλείψει τις δυσκολίες 
για συμμετοχή στη σχολική πραγματικότητα όλων των μαθητών και ακόμα 
περισσότερο των μαθητών με ειδικές (εκπαιδευτικές) ανάγκες. Συνεργα-
ζόμενος, φυσικά, με το παιδί, αλλά και με το προσωπικό του σχολείου και 
την οικογένεια, μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στην προσέγγιση του 
μαθητή, στις στρατηγικές μάθησης, στο περιβάλλον του σχολείου, στην 
αντιμετώπιση από τους γονείς και τη συνεργασία μαζί τους, αποβλέπο-
ντας πάντα στη μεγαλύτερη συμμετοχή του παιδιού-μαθητή στο σχολείο 
και τη γενικότερη ανάπτυξη και υγεία του, σωματικά και ψυχικά.

3.1. Προσφορά στους Μαθητές/τριες 
Η σχολική καθημερινότητα ενός παιδιού αποτελείται από πολλά έργα/
δραστηριότητες τα οποία ποικίλουν ως προς το είδος τους, καθώς 
πρόκειται είτε για καθαρά ακαδημαϊκές δραστηριότητες, όπως είναι η 
ζωγραφική, η βασική γραφή και αριθμητική, το κόψιμο με ψαλίδι κ.λπ. αν 
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πρόκειται για παιδιά νηπιακής ηλικίας ή η ανάγνωση, η γραφή, οι υπολο-
γισμοί, η απομνημόνευση κ.λπ. στο πλαίσιο των διαφόρων εκπαιδευτικών 
αντικειμένων (π.χ. του μαθήματος της γλώσσας, των μαθηματικών, της 
ιστορίας) αν πρόκειται για παιδιά δημοτικού, είτε για δραστηριότητες αυ-
τοφροντίδας, όπως είναι η τουαλέτα, η ατομική υγιεινή και το κολατσιό, 
είτε για ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως το παιχνίδι στο προαύλιο και 
η παρέα με τους συνομηλίκους. Απέναντι σε όλα αυτά ή σε ορισμένα 
από αυτά κάποια παιδιά μπορεί να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. Τα 
παιδιά αυτά δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες ή 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Άσχετα με το «είδος» του παιδιού, ο ερ-
γοθεραπευτής μπορεί να εντοπίσει τις δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπί-
ζει και να το βοηθήσει να τις υπερπηδήσει, όσο γίνεται, προσαρμόζοντας 
τις τεχνικές και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει στις εξατομικευμένες 
ανάγκες του μαθητή. 

Αρχικά, λοιπόν, ένας εργοθεραπευτής μπορεί να αντιληφθεί και να 
βοηθήσει και το παιδί να καταλάβει όχι μόνο τις δυσκολίες του, αλλά 
και τα δυνατά του σημεία που θα το διευκολύνουν στην προσπάθειά του 
απέναντι στις σχολικές ανάγκες. Βασιζόμενος σε αυτά και λαμβάνο-
ντας υπόψη τόσο τις απαιτήσεις, όσο και τα ενδιαφέροντα και αυτά που 
έχουν σημασία για τον μαθητή, μπορούν να δημιουργήσουν από κοινού 
ένα πλάνο δράσης και στόχων, προσαρμοσμένο και στις ευκαιρίες που 
παρέχονται μέσα στο σχολείο, τις οποίες ο θεραπευτής γνωρίζει άμεσα, 
αφού και ο ίδιος αποτελεί μέρος του. Στην πορεία υλοποίησης αυτών των 
στόχων, ο εργοθεραπευτής μπορεί να εστιάζει σε διάφορα σημεία, μεμο-
νωμένα ή συνδυαστικά.

Ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν κάθε φορά, ένας τομέας είναι 
η εκπαίδευση του παιδιού-μαθητή σε δεξιότητες αισθητηριακής επεξερ-
γασίας που θα το βοηθήσουν στην παρουσία του στο σχολείο και την 
τάξη. Για παράδειγμα, σε ένα παιδί μπορεί να μην αρέσει να το αγγίζουν 
έντονα και να συνωστίζεται και κατά συνέπεια να σπρώχνει τα άλλα παι-
διά στον διάδρομο. Ο εργοθεραπευτής μπορεί να το βοηθήσει να γίνει 
πιο δεκτικό απέναντι σε τέτοιου είδους ερεθίσματα και να βρουν τρόπους 
ώστε να αποφεύγονται κάποιες καταστάσεις, όπως το να βγαίνει για διά-
λειμμα λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι και να φτάνει στο προαύλιο χωρίς 
να χρειαστεί να στριμωχτεί στον διάδρομο. Άλλο σημείο που μπορεί να 
γίνει παρέμβαση, είναι οι αντιληπτικές δεξιότητες του παιδιού. Για παρά-
δειγμα, ένα παιδί που καθυστερεί να επιστρέψει στην τάξη μετά το διά-
λειμμα, μπορεί να δυσκολεύεται να προσανατολιστεί στον χώρο κι έτσι να 
χάνεται, οπότε θα το βοηθούσε να εκπαιδευτεί σε αυτό και να αναπτύξει 
υποστηρικτικές στρατηγικές (π.χ. να μάθει να βάζει «σημάδια» στους δια-
δρόμους που θα αποτελούν το σημείο αναφοράς για το πού βρίσκεται και 
πού πρέπει να πάει). Οι κινητικές δεξιότητες είναι ακόμα ένα πεδίο που 
μπορεί να χρήζει παρέμβασης. Δεν είναι σπάνιο ένα παιδί να μην κάνει, 
όπως λέμε, καλά γράμματα. Με τη βοήθεια του εργοθεραπευτή μπορεί 
να βρει υλικά που είναι δυνατόν να έχει μέσα στην τάξη ή που υπάρχουν 
ήδη σε αυτήν και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ώστε να εξασκήσει τη 
λεπτή του κινητικότητα, από την οποία επηρεάζονται και ο σχηματισμός, 
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η αναγνωσιμότητα και η ταχύτητα γραφής του, και να ελεγχθούν και να 
διαμορφωθούν παράγοντες που επίσης μπορεί να επηρεάζουν την κατά-
σταση, όπως η σωστή στάση σώματος κατά τη γραφή, αφαιρώντας, για 
παράδειγμα, την τσάντα πάνω από την καρέκλα τη στιγμή που το παι-
δί κάθεται. Άλλο ένα συχνό φαινόμενο είναι να υπάρχουν μαθητές που 
δυσκολεύονται να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στο μάθημα. Υπεύθυνα 
γι’ αυτό μπορεί να είναι το επίπεδο διέγερσης και η διάρκεια προσοχής, 
στοιχεία που εμπίπτουν των γνωστικών δεξιοτήτων του παιδιού. Ο εργο-
θεραπευτής, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το παιδί κατά τη 
διάρκεια του σχολικού μαθήματος, μπορεί να αναγνωρίσει τρόπους που 
το βοηθούν να συγκεντρώνεται ικανοποιητικά, να του δείξει πώς να τους 
υιοθετήσει συστηματικά για να αυτορυθμίζεται και να προτείνει πιθανές 
εναλλακτικές, όπως το να κάνει σκόπιμα και σύντομα διαλείμματα μεταξύ 
των διαφορετικών δραστηριοτήτων που καλείται να εκτελέσει σε σειρά 
μέσα σε μία διδακτική ώρα. Όσον αφορά την εξάσκηση στις ψυχοκοινω-
νικές δεξιότητες, ο εργοθεραπευτής μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσει 
το παιδί αν, για παράδειγμα, παρατηρήσει ότι στο διάλειμμα δε συμμε-
τέχει σε παιχνίδι με τους συνομηλίκους του, δείχνοντάς του αποδεκτούς 
τρόπους να προσεγγίσει τα άλλα παιδιά και βοηθώντας το να αναπτύξει 
ενδιαφέροντα.

Σε κάθε περίπτωση, ο εργοθεραπευτής μπορεί να εντοπίσει τις ανά-
γκες του παιδιού σε οποιαδήποτε σχολική δραστηριότητα παρουσιάζο-
νται (ακαδημαϊκή, αυτοφροντίδας, ψυχαγωγική) και δρώντας στοχευμένα 
μέσα στο ίδιο το περιβάλλον που εμφανίζονται, να το βοηθήσει να εξα-
σκήσει τις αντίστοιχες δεξιότητές του.

3.2.  Προσφορά στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Διεπιστημονι-
κή Συνεργασία) 

Ένα σχολείο δεν αποτελείται μόνο από μαθητές, αλλά και από δασκά-
λους, το έργο των οποίων επηρεάζεται από τα παιδιά που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες ικανοποιητικής ανταπόκρισης στις απαιτήσεις. Η παρουσία 
ενός εργοθεραπευτή εντός του σχολικού πλαισίου μπορεί, σε πρώτο στά-
διο, να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν αυτά τα παιδιά, 
αλλά και ακόμα πιο συγκεκριμένα να αναγνωρίσουν, ακόμα και σε πρώ-
ιμα στάδια, το είδος και τον αντίκτυπο των δυσκολιών τους. Ακολούθως, 
μπορούν να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τυχόν παρεκκλίνουσες 
συμπεριφορές υπό το πρίσμα της δυσκολίας τους και να τις διαχειρι-
στούν όσο πιο κατάλληλα και αποτελεσματικά γίνεται. Δίνεται, επίσης, η 
δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να μοιραστούν τους προβληματισμούς 
που προκύπτουν σχετικά με συμπεριφορές και δυσκολίες των παιδιών, 
τις οποίες ο εργοθεραπευτής μπορεί να διερευνήσει άμεσα, να ερμηνεύ-
σει κατά το δυνατόν και έπειτα να εξηγήσει στον δάσκαλο, δίνοντάς του 
ταυτόχρονα συμβουλές, ώστε να διευκολυνθεί και ο ίδιος και ο μαθητής. 
Επιπλέον, μπορεί να δώσει ιδέες και κατευθύνσεις στον εκπαιδευτικό για 
το πώς θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μάθησης ικανό 
να υποστηρίξει το σύνολο των διαφορετικών περιπτώσεων μαθητών ή 
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και για το πώς θα μπορούσε να τροποποιήσει ακόμα πιο εξειδικευμένα, 
κατά περίπτωση μαθητή, τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιεί. Θα 
μπορούσε ακόμη να προτείνει διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης του 
μαθητή και διαμόρφωσης ενός ρεαλιστικού πλάνου προσδοκιών από τον 
δάσκαλο.

Ωστόσο, η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και εργοθεραπευτή, δεν 
ακολουθεί μονόδρομη αλλά αμφίδρομη πορεία. Έτσι, λοιπόν, και ο δά-
σκαλος, δίνοντας πληροφορίες στον εργοθεραπευτή σχετικά με το παιδί, 
βοηθάει να εντοπιστούν οι δυσκολίες του και να αναδυθεί πιθανή ανάγκη 
για πιο εξατομικευμένη παρέμβαση. Τα πεδία της παρέμβασης επηρεά-
ζονται και αυτά από τις πληροφορίες που έχει μεταφέρει στον εργοθερα-
πευτή, σχετικά με τους στόχους και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Επομένως, μέσα από τη συνεργασία εκπαιδευτικού και εργοθεραπευ-
τή, μπορεί εν δυνάμει να προκύψει ακόμα και η δημιουργία εργαλείων 
και μεθόδων ελέγχου των σχολικών δεξιοτήτων που θα βοηθήσει διε-
πιστημονικά το προσωπικό του σχολείου, ώστε να βρεθούν τρόποι που 
θα τους καθιστούν πιο υποστηρικτικούς απέναντι στις δυσκολίες και τις 
δυνατότητες του κάθε μαθητή, με απώτερο, πάντα, στόχο την όσο γίνεται 
πιο προσβάσιμη και ομαλή σχολική καθημερινότητα.

3.3.  Προφορά στην Οργάνωση και Δομή του Σχολικού Πλαι-
σίου 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή του κάθε μαθητή σε όλα τα 
σχολικά έργα/δραστηριότητες και η πρόσβασή του σε όλους τους χώ-
ρους του σχολείου είναι πιθανό να χρειαστούν τροποποιήσεις στο ίδιο 
το σχολικό περιβάλλον, όσον αφορά την οργάνωση, τον εξοπλισμό και 
τις δομές. Ο εργοθεραπευτής μπορεί να αξιολογήσει τις ανάγκες που 
υπάρχουν και να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες και συμβουλές. Έτσι, θα 
μπορούσε να κρίνει, για παράδειγμα, εάν η τάξη ενός μαθητή θα ήταν 
αναγκαίο να βρίσκεται στο ισόγειο, επειδή ο μαθητής αυτός έχει κάποια 
κινητική δυσκολία και θα του έπαιρνε πολύ χρόνο να ανέβει τις σκάλες ή 
εάν θα έπρεπε όλοι οι χώροι του σχολείου (αίθουσες, κυλικείο, τουαλέ-
τες, γυμναστήριο κ.λπ.) να είναι προσβάσιμοι με αναπηρικό αμαξίδιο. Θα 
μπορούσε, επίσης, να προτείνει εξοπλισμό για το γυμναστήριο, ο οποίος 
θα χρησιμοποιούταν από όλους ή ακόμα και ειδικό εξοπλισμό για συγκε-
κριμένα παιδιά, ώστε να μην αποκλείονται είτε για σωματικούς, είτε για 
ψυχολογικούς λόγους εξαιτίας κάποιας δυσκολίας τους, από το μάθημα 
της γυμναστικής.

Εκτός από το γενικότερο σχολικό περιβάλλον, ο εργοθεραπευτής 
μπορεί να βοηθήσει και στη διαμόρφωση κάθε αίθουσας ξεχωριστά, πα-
ρέχοντας συμβουλές για τη διάταξη των θρανίων μέσα στην τάξη, τον 
φωτισμό και τα χρώματα των τοίχων, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται 
κατά την παράδοση του μαθήματος (π.χ. από γραφικό υλικό μέχρι υπολο-
γιστές), τη θέση του πίνακα και της έδρας ή και τη θέση του κάθε παιδιού.

Χρήσιμες συμβουλές θα μπορούσε, επίσης, να δώσει σχετικά με τον 
αριθμό των μαθητών που απαρτίζουν κάθε τμήμα, τις ομαδικές ακαδημα-
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ϊκές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες που οργανώνονται ή θα μπορούσαν 
να οργανωθούν στο σχολείο ενισχύοντας τη συμμετοχή όλων των παι-
διών, τη διαμόρφωση του ωρολόγιου σχολικού προγράμματος και, φυσι-
κά, είναι ο πιο αρμόδιος να κρίνει εάν ένα παιδί μπορεί να βοηθηθεί με 
παρέμβαση εντός της κανονικής του τάξης, ατομικά σε ξεχωριστή αίθου-
σα ή και πάλι σε ξεχωριστή αίθουσα, αλλά με ομαδικά προγράμματα, στα 
οποία θα συμμετέχουν παιδιά με παρόμοιες δυσκολίες.

3.4. Προσφορά στη Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας 
Ο εργοθεραπευτής μπορεί να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο όχι μόνο 
ανάμεσα στο σχολείο και τον μαθητή, αλλά και ανάμεσα στο σχολείο και 
την οικογένεια διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ τους, γεγονός ιδι-
αίτερης σημασίας αν σκεφτεί κανείς ότι στο σχολικό και το οικογενειακό 
πλαίσιο το παιδί περνάει συνήθως το μεγαλύτερο κομμάτι της μέρας του. 

Μπορεί, λοιπόν, να είναι αυτός που θα πάρει πληροφορίες για την ει-
κόνα και τη συμπεριφορά του παιδιού στο σπίτι, θα τις ερμηνεύσει και 
θα τις συσχετίσει με την παρουσία του στο σχολείο, βοηθώντας και τους 
εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν πιο ολοκληρωμένα το παιδί και τις δυ-
σκολίες που τυχόν έχει. Αλλά και αντίστροφα, μπορεί να επικοινωνήσει 
στους γονείς τις ανάγκες του παιδιού που παρατηρούνται εντός του σχο-
λικού πλαισίου και να τις συσχετίσει με την εικόνα που έχουν και οι ίδιοι 
στο σπίτι. Αυτό θα οδηγήσει στο να έχουν τόσο οι γονείς, όσο και οι εκ-
παιδευτικοί μια πλήρη αίσθηση των δυσκολιών, ακόμα και αν είναι πολύ 
λίγες ή βρίσκονται σε αρχικά στάδια. Έτσι, θα μπορέσουν από κοινού, 
σχολείο και οικογένεια, να θέσουν στόχους για το παιδί και να βάλουν 
προτεραιότητες, με σκοπό την καλύτερη δυνατή ανταπόκρισή του στις 
απαιτήσεις.

Η συνεργασία σχολείου και οικογένειας, όμως, δε σταματάει εκεί. Συ-
νεχίζεται και στη διαδικασία εκπαίδευσης του παιδιού-μαθητή. Σ’ αυτό 
το σημείο, ο εργοθεραπευτής μπορεί να καθοδηγήσει τους γονείς, έτσι 
ώστε το μοτίβο εκπαίδευσης που ακολουθείται στο σχολείο από τον ίδιο 
και τους εκπαιδευτικούς ως το πιο αποτελεσματικό, να ακολουθείται και 
στο σπίτι. Να υπάρχει δηλαδή στα μέτρα του εφικτού ένα συνεχές στις 
μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το 
παιδί δε θα μπερδεύεται ανάμεσα στις διαφορετικές προσεγγίσεις και 
θα μπορεί να ακολουθήσει με μεγαλύτερη συνέπεια το πρόγραμμα, υιο-
θετώντας σταθερά και γενικεύοντας γνώσεις και συμπεριφορές που το 
καθιστούν πιο αποτελεσματικό, λειτουργικό και αυτόνομο εντός του σχο-
λικού πλαισίου.

4.  Συζήτηση: Αναγκαιότητα για Διεπιστημονική 
Συνεργασία στο Σχολείο της Συμπερίληψης 

Ο εκπαιδευτικός της γενικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του σχολείου της 
συμπερίληψης, του «ένα σχολείο για όλους», αποκτά διευρυμένο ρόλο. 
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Αυτό, καθιστά απαραίτητη την παρουσία στο γενικό σχολείο και άλλων ει-
δικών με τους οποίους θα πρέπει να συνεργαστεί. Ήδη στα σχολεία μας, 
της γενικής εκπαίδευσης, τοποθετούνται και εργάζονται ψυχολόγοι, κοι-
νωνικοί λειτουργοί, σχολικοί νοσηλευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό. 
Οι ανάγκες όμως, γίνονται όλο και περισσότερες και ιδιαίτερα σύνθετες. 
Όλα τα σχολεία είναι απαραίτητο να συνεργάζονται και να υποστηρίζο-
νται από διεπιστημονική ομάδα, η οποία σιγά σιγά θα πρέπει να στελεχω-
θεί και με άλλες ειδικότητες (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.λπ.). 
Στο εξωτερικό, έχει καθιερωθεί ο όρος «School Occupational Therapist» 
(σχολικός εργοθεραπευτής). Καμία ειδικότητα από μόνη της δεν διαθέτει 
τις γνώσεις και τα μέσα για να εκπαιδεύσει τα παιδιά που παρουσιάζουν 
δυσκολίες. Η συνεργασία εκπαιδευτικών, θεραπευτών και κοινωνικών 
επιστημόνων μπορεί να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα ως ομάδα, απ’ 
ότι μπορεί να πετύχει το κάθε μέλος της ομάδας από μόνο του (Lacey, 
2001).
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Περίληψη 
Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης θα επιχειρηθεί να αναδειχτεί ο 
ρόλος και τα στοιχεία της ενεργητικής ακρόασης και της ενσυναίσθη-
σης στο πλαίσιο της συμβουλευτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, θα 
ερευνηθεί η ενεργητική ακρόαση ως τεχνική και ως αναγκαία παράλ-
ληλη προϋπόθεση για την επιτυχή πραγμάτωση της επικοινωνιακής και 
παράλληλα συναισθηματικής δεξιότητας και υπαρξιακής κατάστασης της 
ενσυναίσθησης. Θα γίνει μνεία στις σχολές επικοινωνίας, ενώ ακόμη θα 
εξετασθεί η ενεργητική ακρόαση και η επικοινωνία σε συσχέτιση με το 
περιβάλλον. Στη συνέχεια θα προσεγγισθεί η ενεργητική ακρόαση σε 
σχέση με την online μορφή της συμβουλευτικής διαδικασίας και με τις 
ικανότητες του συμβούλου. Θα αναλυθεί, επίσης, η ενσυναίσθηση μέσα 
από διαφορετικές οπτικές μιας πολυεπίπεδης θεώρησης, τόσο στη βάση 
των θεωριών της συναισθηματικής νοημοσύνης του Goleman, όσο και σε 
συσχέτιση με την Ανθρωπιστική Σχολή του Carl Rogers. Ιδιαίτερη βαρύ-
τητα δίδεται στην αμφίδρομη κι αλληλεπιδραστική σχέση που χαρακτη-
ρίζει την ενεργητική ακρόαση και την ενσυναί-
σθηση, υπό το πρίμα ότι αμφότερες αποτελούν 
προϋπόθεση και ικανή και αναγκαία συνθήκη η 
μία της άλλης στη βάση της συμβουλευτικής δι-
αδικασίας και σχέσης. Ολοκληρώνοντας θα γί-
νει αναφορά στην ενσυναίσθηση και μέσα από 
τη θεώρηση του Yalom, ο οποίος με την έννοια 
της «εύστοχης ενσυναίσθησης» δίνει περαιτέρω 
ώθηση στη σχέση θεραπευτή - θεραπευομένου, 
στο πλαίσιο της συμβουλευτικής - θεραπευτικής 
διαδικασίας.

Η ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ  
ΚΑΙ Η ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ  
ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
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Abstract
Within the framework of this paper, an attempt will be made to high-
light the role, but also the elements of active listening and empathy in 
the context of the counseling process. Specifically, active listening will 
be investigated, as a technique and a necessary parallel requirement for 
the successful realization of the communication process, but at the same 
time emotional skill and existential state of empathy. Schools of Commu-
nication theory will be mentioned, while active listening and communica-
tion in relation to the wider environment will be examined. Subsequently, 
the active listening will be approached in relation to the counseling pro-
cess, its online form and also the skills of the counselor. While empathy 
will be analyzed through different perspectives of a multilevel view, both 
on the basis of Goleman’s theories of emotional intelligence and in rela-
tion to Carl Rogers’ School of Humanities. Particular emphasis is placed 
on the two-way and interactive relationship that characterizes active 

listening and empathy, both seen as a prereq-
uisite and a sufficient and necessary condition 
for each other on the basis of the counseling 
process and relationship. In conclusion, refer-
ence will be made to empathy through the view 
of Yalom as well, who in the sense of “accurate 
empathy” provides further motivation to the 
therapist-patient relationship, in the context of 
the counseling-healing process. 

1. Εισαγωγή 
Η παρούσα εισήγηση έχει ως αντικείμενο το ρόλο της ενεργητικής ακρό-
ασης και της ενσυναίσθησης στο πλαίσιο της συμβουλευτικής διαδικασί-
ας. Σκοπός είναι να αναδειχτεί η σημασία και ο ρόλος της ενεργητικής 
ακρόασης και της ενσυναίσθησης ως παράγοντες της αποτελεσματικής 
συμβουλευτικής διαδικασίας και σχέσης. Η έρευνα κινήθηκε στη βάση 
αξιοποίησης ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας σε 
επίπεδο θεωρητικών προσεγγίσεων αναφορικά με τους επιστημονικούς 
κλάδους της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής. 

2.  Η Συμβουλευτική Διαδικασία ως επικοινωνιακή 
πράξη 

Θεωρώντας ότι η συμβουλευτική διαδικασία αποτελεί μια επικοινωνια-
κή πράξη μεταξύ του συμβούλου και του συμβουλευόμενου (Δημητρό-
πουλος, 1999α, σ.σ. 115-116), κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια αναφορά στη 
θεωρία της επικοινωνίας και στην ενεργητική ακρόαση ως μια κοινωνική 
δεξιότητα και βασικό στοιχείο της αποτελεσματικής επικοινωνίας. 

Key words: 

active listening,  
empathy,  

counseling,  
techniques
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Η επικοινωνία περιλαμβάνει σημεία και κώδικες που μεταδίδονται 
στους άλλους ή λαμβάνονται από τους άλλους, δημιουργώντας έτσι μια 
κοινωνική αλληλεπίδραση σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο (Fiske, 
1992, σ.σ. 7-8). Η επικοινωνία μπορεί να οριστεί επίσης κι ως μια διαδι-
κασία ανταλλαγής μηνυμάτων (Verderber, 1998, σ. 30). Οι ιδέες και τα 
νοήματα στο μυαλό ενός ανθρώπου μεταφέρονται στους άλλους μέσω 
των μηνυμάτων (Verderber, 1998, σ. 30-31). 

Σύμφωνα με τη Σχολή της Διαδικασίας, η επικοινωνία συνίσταται στη 
γραμμική μετάδοση μηνυμάτων και εξετάζεται με ποιον τρόπο κωδικο-
ποιούνται ή αποκωδικοποιούνται τα μηνύματα από τον πομπό και το δέ-
κτη, ποια μέσα χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, ποια είναι σημασία 
των περιστάσεων κάτω από τις οποίες συντελείται η επικοινωνιακή πρά-
ξη, ποιος ο ρόλος των θορύβων ως εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια κ.ά. 
(Βίνταλ & Mακουέιλ, 2009, σ.σ. 39-41).

Η δεύτερη Σχολή, η Σημειωτική, επικεντρώνεται στη μελέτη της νοη-
ματοδότησης που μπορεί να έχει το μήνυμα για τον άνθρωπο ως μέλος 
μιας κουλτούρας ή υποκουλτούρας μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρα-
σης (Fiske, 1992, σ.σ. 8-9). 

3. Η Αποτελεσματική Επικοινωνία 
Η αποτελεσματική επικοινωνία προϋποθέτει αναγνώριση των διαφορε-
τικών περιβαλλόντων από τον επικοινωνητή και υιοθέτηση κατάλληλων 
προσεγγίσεων, καθορισμό επικοινωνιακών στόχων, καταλληλότητα συ-
μπεριφορών και αποδοχή των πολιτισμικών συμβάσεων (Verderber, 1998, 
σ. 45). Οι άνθρωποι προσπαθούν να νοηματοδοτούν τα αιτιακά σχήματα 
όπως τα αντιλαμβάνονται, είτε ακούσια είτε εμπρόθετα. Κατά αυτόν τον 
τρόπο μπορούν να υιοθετήσουν διαφορετική στάση άλλοτε ως δρώντες 
και άλλοτε ως παρατηρητές, πιεσμένοι από το διαθέσιμο χρόνο και το 
γνωσιακό φορτίο που διαθέτουν, επιφορτισμένοι από συναισθήματα, 
προσδοκίες, δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης, χρησιμοποιώντας 
γνωσιακές συντομεύσεις, ορθολογικές αναλύσεις βάσει πληροφοριών, 
γρήγορες κι εύκολες γενικεύσεις, καθώς και στερεοτυπικές (DeVito, 
2004,σ.σ. 67-83· Verderber, 1998· Τάκας, 2015)

4. Λεκτική και μη Λεκτική Επικοινωνία 
Η επικοινωνία μπορεί να είναι λεκτική, δηλαδή να στηρίζεται στη χρήση 
γλωσσικών σημάτων ή μη λεκτική. Η αντιστοιχία λεκτικής και μη λεκτικής 
επικοινωνίας αποτελεί έναν παράγοντα επιτυχημένης επικοινωνίας (Στα-
μάτης, 2007, σ.70).

Στη λεκτική επικοινωνία οι λέξεις εκτός από την κυριολεκτική, τη δη-
λωτική τους σημασία έχουν και συνεκδοχική σημασία, δηλαδή αποκαλύ-
πτουν σκέψεις και συναισθήματα του επικοινωνητή (DeVito, 2004, σ.σ. 
160-164).
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Η μη λεκτική επικοινωνία συνίσταται στη χρήση παραστατικών κωδίκων 
και κατέχει σημαντική θέση στη σημειωτική της επικοινωνίας (Littlejohn 
& Foss, 2012, σ. 129). Αυτοί οι κώδικες μπορούν να είναι η έκφραση του 
προσώπου, η κίνηση των ματιών, οι χειρονομίες, η στάση του σώματος, ο 
τόνος της φωνής κ.ά. (DeVito, 2004, σ.σ. 204-205· Fiske, 1992, σ.78-82· 
Μπόγκα-Καρτέρη, 2005, σ.σ. 48-51).

5.  Η Ενεργητική Ακρόαση Ή Ενσυναισθητική 
Ακρόαση 

Η αποτελεσματική - ενεργητική ακρόαση προϋποθέτει ανταπόκριση στο 
λεκτικό και εξωλεκτικό μήνυμα κι όχι απλή λήψη του (Weger, Castle-Bell, 
Minei & Robinson, 2014, σ.14 ). Σημαίνει ότι επικεντρωνόμαστε στην υπο-
κειμενική πραγματικότητα του ομιλητή κι όχι σε αυτά που εμείς έχου-
με στο μυαλό μας π.χ. στερεότυπα, μεροληψίες, γενικεύσεις, προβολές. 
Η ικανότητα να είμαστε καλοί ακροατές συνδέεται άμεσα με την προ-
σωπική ανάπτυξη, τις θετικές διαπροσωπικές σχέσεις και με την ηγεσία 
(Μπουραντάς, 2005, σ. 197· Ury, 2015). Εξάλλου, η ενεργητική ακρόαση 
αποκαλείται και ενσυναισθητική ακρόαση, γιατί αφουγκράζεται και κα-
τανοεί πρωτίστως τα συναισθήματα που βρίσκονται πίσω από τις λέξεις 
(Cyrulnic, 2015).

Η ενεργητική ή ενσυναισθητική ακρόαση απαντάται, επίσης, με την 
έννοια «υποστηρικτική ακρόαση», διότι στοχεύει στην συναισθηματική 
υποστήριξη του ομιλητή. Οι άνθρωποι που έχουν την ικανότητα να ακούν 
ενσυναισθητικά, χαρακτηρίζονται ως άτομα υποστηρικτικά, που εστιά-
ζουν την προσοχή τους στους άλλους, που εμπλέκονται συναισθηματικά, 
που είναι φιλικά, που διαθέτουν κατανόηση και ανταποκρίνονται λεκτικά. 
Αντίθετα, τα άτομα που δε χαρακτηρίζονται από δεξιότητες υποστηρι-
κτικής ακρόασης δίνουν την εντύπωση ότι επικεντρώνονται στον εαυτό 
τους (Bodie, Vickery & Gearhart, 2012, σ.σ. 40-41).

6. Ενεργητική Ακρόαση και Συμβουλευτική 
Tο 1975 ο Carl Rogers (όπ. αναφ. στο Arnold, 2014) εισάγει στη θεωρία 
του την έννοια της ενσυναισθητικής ακρόασης (empathic listening) ως 
εξέλιξη της αντανάκλασης των συναισθημάτων και σε μια προσπάθεια να 
επισημάνει την αναγκαιότητα της ειλικρινούς έκφρασης του συμβούλου 
(Arnold, 2014, σ.365).Η ενεργητική ακρόαση ενθαρρύνει την ενσυναί-
σθηση και την επίλυση των προβλημάτων. Από μόνη της, ωστόσο, η τεχνι-
κή της ενεργητικής ακρόασης ενδεχομένως δε συνεισφέρει ουσιαστικά, 
υποστηρίζουν άλλοι ερευνητές, εκπρόσωποι της γνωστικής - συμπεριφο-
ρικής θεραπείας (Rautalinko, 2013, σ. 24). Εξάλλου, ο ίδιος ο σύμβουλος 
θα πρέπει να έχει την ικανότητα να επιλέξει τις ενδεικνυόμενες τεχνικές 
για κάθε περίπτωση, οι οποίες θα έχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Προ-
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ϋποθέσεις γι’ αυτό είναι η τεχνογνωσία πάνω σε τεχνικές και ικανότητες 
εφαρμογής, προδιάθεση επιλογής των καταλληλότερων, ικανότητα εκτί-
μησης των αναγκών του συμβουλευόμενου (Δημητρόπουλος, 1999α, σ. 
208).

Ουσιαστικά η ενεργητική ακρόαση, η οποία χαρακτηρίζεται και ως 
«ακρόαση με τέσσερα αυτιά» (Μπρούζος, 1999, σ. 207) όπως και σε όλες 
τις διαπροσωπικές σχέσεις, έτσι και στη συμβουλευτική σχέση, βοηθά τη 
δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ του συμβούλου και του συμβουλευόμε-
νου, καθώς ο συμβουλευόμενος αισθάνεται άνευ όρων αποδοχή, χωρίς 
καμία επίκριση και προκατάληψη (Weger, Castle&Emmett, 2010, σ.σ.35-
37). Η διαδικασία της συμβουλευτικής είναι μια επικοινωνιακή πράξη που 
οι ρόλοι πομπού - δέκτη εναλλάσσονται μεταξύ του συμβούλου και του 
συμβουλευόμενου. Ωστόσο, την ευθύνη για την ενεργή ακρόαση την 
έχει κυρίως ο σύμβουλος, καθώς ο συμβουλευόμενος ενδεχομένως να 
αντιμετωπίζει επικοινωνιακές δυσκολίες και μέρος της αποτελεσματικής 
θεραπευτικής διαδικασίας είναι και η καλλιέργεια των προϋποθέσεων 
εκείνων που θα διευκολύνουν τη θεραπευτική σχέση (Δημητρόπουλος, 
1999α, σ. 112). Ο σύμβουλος έχει ευθύνη ώστε να μη θέτει προσωπικά 
αντιληπτικά εμπόδια, αλλά να επιλέγει τα σωστά κανάλια μετάδοσης του 
μηνύματος και να απομονώνει τους θορύβους που θα εμποδίσουν το μή-
νυμα να φτάσει στον αποδέκτη - συμβουλευόμενο. Βέβαια, η ενεργητική 
ακρόαση δεν είναι πάντα η ενδεδειγμένη τεχνική στη συμβουλευτική δι-
αδικασία. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου λειτουργούν πιο αποτελεσματικά 
διαφορετικές τεχνικές, όπως για παράδειγμα η καθοδήγηση (Weger, et 
al, 2014, σ. 16).

Η απόκτηση των προαναφερόμενων ικανοτήτων του συμβούλου, εν-
δεχομένως να αποτελούν και συστατικά της προσωπικότητάς του, ωστό-
σο δεν είναι μόνο θέμα προσωπικότητας. Αποτελεί συνδυασμό της επι-
στημονικής κατάρτισης, της εξειδίκευσης σε συγκεκριμένους τομείς συμ-
βουλευτικής αλλά και της προθυμίας του συμβούλου να εξελίσσεται και 
να επιδιώκει την προσωπική του ανάπτυξη (Δημητρόπουλος, 1999α, σ. 
349). Οπωσδήποτε όμως η γνώση χρήσης των κατάλληλων εργαλείων 
όπως η παράφραση - αναπλαισίωση, η αντανάκλαση, η χρήση της σι-
ωπής, των εκφράσεων αποδοχής και της περίληψης δίνουν περαιτέρω 
ώθηση στη δυναμική της συμβουλευτικής διαδικασίας και σχέσης (Δημη-
τρόπουλος, 1999α, σ. 214-235).

7.  Η Ενεργητική Ακρόαση στην Online Συμβου-
λευτική Διαδικασία 

Στην ψηφιακή πλέον εποχή η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει την συμ-
βουλευτική διαδικασία και μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο, η μη λεκτική 
επικοινωνία φαίνεται ότι δεν ευνοείται στον ίδιο βαθμό που θα συνέβαινε 
εάν πραγματοποιούνταν δια ζώσης και αυτό επηρεάζει με τη σειρά του 
την ουσιαστική ακρόαση και κατανόηση του μηνύματος και του πλαισίου 
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του. H πρόσωπο με πρόσωπο συμβουλευτική διαδικασία υπερέχει, ωστό-
σο, στις διάφορες έρευνες δεν έχει βρεθεί ουσιαστική διαφοροποίηση 
στην συναισθηματική κατανόηση, στην online διαδικασία και οι συμβου-
λευόμενοι εκφράζουν ικανοποίηση. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα 
βρέθηκε ότι η απουσία μη λεκτικών ενδείξεων από το σύμβουλο διευκό-
λυνε το συμβουλευόμενο να αποκαλύψει πιο ευαίσθητες πληροφορίες 
χωρίς αναστολές. Βέβαια, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις η απουσία της 
μη λεκτικής επικοινωνίας μπορεί να λειτουργεί αγχωτικά για τον συμβου-
λευόμενο (Richards & Viganο, 2013, σ.10).

8.  Η Ενσυναίσθηση Στη Βάση Των Θεωρητικών 
Προσεγγίσεων Της Συναισθηματικής Νοημο-
σύνης του Daniel Goleman 

Στο εν λόγω σκέλος της παρούσας εισήγησης θα αποπειραθούμε να εξε-
τάσουμε την ενσυναίσθηση από τη θεωρητική σκοπιά του Goleman, στη 
βάση της τριάδας της ενσυναίσθησης (γνωστική, συναισθηματική, ενσυ-
ναισθητικό ενδιαφέρον). Μάλιστα σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να επι-
σημανθεί ότι η πρωταρχική έννοια της λέξης ενσυναίσθηση (empathy), 
πρωτοχρησιμοποιήθηκε κατά την περίοδο της δεκαετίας του 1920 από τον 
Αμερικανό ψυχολόγο Τίτσενερ (όπ. αναφ. στο Goleman, 1998). Βέβαια θα 
ήταν παράλειψη εάν δεν επισημαίναμε σ’ αυτό το σημείο ότι και ο ίδιος 
ο Goleman επικαιροποιεί συνεχώς την προσέγγιση του και τα ερευνητικά 
του δεδομένα για την ενσυναίσθηση εισάγοντας σε πιο πρόσφατα έργα 
του (π.χ «Focus - Η εστίαση της προσοχής») ως θεωρητικό σχήμα την 
τριάδα της ενσυναίσθησης, η οποία και απαρτίζεται από τα τρία βασικά 
και σχετικά διαφορετικά μεταξύ τους στοιχεία (Goleman, 1998, σ. 151, 152· 
Goleman, 2016, σ. 114).

Στη βάση μιας περαιτέρω ανάλυσης του παραπάνω θεωρητικού σχή-
ματος πρέπει να λεχθεί ότι σε ένα πρώτο επίπεδο ως γνωστική ενσυ-
ναίσθηση θα μπορούσε να θεωρηθεί η δυνατότητα να συλλαμβάνουμε 
την οπτική των άλλων και παράλληλα μέσα από αυτή τη διαδικασία να 
κατανοούμε από τη μια την ψυχική τους κατάσταση, ενώ παράλληλα κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, την ίδια στιγμή είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε 
τα συναισθήματα μας, λαμβάνοντας υπόψη κι αποτιμώντας συνολικά τα 
συναισθήματα των άλλων. Οι παραπάνω νοητικές πράξεις επισημαίνεται 
ότι αποτελούν νοητικές πράξεις καθοδικού χαρακτήρα (Goleman, 2016, 
σ. 114).

Αντίστοιχα ως ένα δεύτερο ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της τριάδας 
της ενσυναίσθησης προβάλλει η χαρακτηριζόμενη ως «συναισθηματική 
ενσυναίσθηση», μια ιδιαίτερη δεξιότητα που μας επιτρέπει να συντονιζό-
μαστε με έναν άλλο άνθρωπο και μάλιστα σε τόσο έντονο βαθμό, που 
να νιώθουμε ό,τι κι αυτός και να φτάνουν στο σημείο τα σώματα μας 
να συγχρονίζονται σε οποιαδήποτε κατάσταση χαράς ή λύπης βρίσκε-
ται και ο άλλος. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη μορφή ενσυναίσθησης, 
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ο Goleman θεωρεί «ότι μια τέτοια εναρμόνιση προκύπτει συνήθως μέσα 
από κυκλώματα του εγκεφάλου, τα οποία είναι αυτόματα, αυθόρμητα και 
ανοδικού χαρακτήρα». Σε ένα τρίτο επίπεδο, η τριάδα της ενσυναίσθη-
σης κατά τον Goleman ολοκληρώνεται με το λεγόμενο «ενσυναισθητικό 
ενδιαφέρον», το οποίο και πηγαίνει πολύ πιο πέρα από τις δύο πρώτα 
επίπεδα ενσυναίσθησης που αναφέρθηκαν πιο πριν. Σ’ αυτό το σημείο 
το ενσυναισθητικό ενδιαφέρον είναι αυτό που μας ωθεί να νοιαζόμαστε 
για τους άλλους και μας κινητοποιεί να βοηθάμε σε περίπτωση ανάγκης. 
Η συγκεκριμένη μορφή ενσυναίσθησης, απόρροια της οποίας είναι και η 
εν λόγω συμπονετική στάση, σύμφωνα με τις έρευνες του Goleman «βα-
σίζεται στα υπεύθυνα για τη φροντίδα και την αφοσίωση ανοδικά πρω-
ταρχικά συστήματα που βρίσκονται βαθιά στον εγκέφαλο συνδυαζόμενα 
παράλληλα και με πιο στοχαστικά, καθοδικά κυκλώματα που αξιολογούν 
το πόσο πολύ εκτιμούμε την ευημερία των άλλων ανθρώπων» (Goleman, 
2016, σ. 114-115).

9.  Η Ενσυναίσθηση στη Βάση της Θεωρητικής 
Προσέγγισης της Ανθρωπιστικής Σχολής του 
Carl Rogers και της Θεώρησης του Μοντέλου 
Barret - Lennard 

Είναι γεγονός ότι η ενσυναίσθηση ως εννοιολογική σύλληψη και περιεχό-
μενο, ως νοητική και συναισθηματική δεξιότητα και υπαρξιακή κατάστα-
ση, προβάλλει μέσα από διαφορετικές οπτικές μιας πολυεπίπεδης θεώ-
ρησης, τόσο στη βάση των θεωριών της συναισθηματικής νοημοσύνης 
του Goleman, όσο και σε άμεση συσχέτιση με την Ανθρωπιστική Σχολή 
του Carl Rogers. Ιδιαίτερης βαρύτητας είναι το στοιχείο της αμφίδρομης 
κι αλληλεπιδραστικής σχέσης που χαρακτηρίζει την ενεργητική ακρόα-
ση και την ενσυναίσθηση, δεδομένου ότι αμφότερες αποτελούν προϋ-
πόθεση και ικανή κι αναγκαία συνθήκη η μία της άλλης στη βάση της 
συμβουλευτικής διαδικασίας και σχέσης. Η ροτζεριανή, πελατοκεντρική 
ή προσωποκεντρική προσέγγιση με το μοντέλο των βασικών όρων (γνη-
σιότητα, ενσυναίσθηση, άνευ όρων αποδοχή) συνέχισε για σημαντικό 
χρονικό διάστημα να εναλλάσσει σε επίπεδο συμβουλευτικής σχέσης 
και πρακτικής, πότε τη μη καθοδηγητική - μη κατευθυντική και πότε την 
καθοδηγητική-κατευθυντική θεώρηση και πρακτική. Άλλωστε η ίδια η έν-
νοια της μη καθοδήγησης ιδωμένη σ’ ένα απόλυτο πλαίσιο προσέγγισης 
και θεώρησης ενείχε μια αντίφαση, καθώς στο πλαίσιο μιας διαπροσωπι-
κής σχέσης επικοινωνίας ένα πρόσωπο δε μπορεί παρά να επηρεάζει το 
άλλο προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση έστω και στο ελάχιστο (McLeod, 
2003, σ. 211). 

Βέβαια στο συγκεκριμένο σημείο θα ήταν παράλειψη από μέρους 
μας εάν δεν κάναμε αναφορά και στο μοντέλο Barret-Lennard (1981), το 
οποίο περιλαμβάνει πέντε βήματα - στάδια: διάταξη ενσυναίσθησης από 



52

TΕΥΧΟΣ 10 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

το σύμβουλο, απήχηση ενσυναίσθησης, έκφραση ενσυναίσθησης, πρό-
ληψη ενσυναίσθησης και συνέχεια του κύκλου της ενσυναίσθησης». Πα-
ράλληλα οφείλουμε να διασαφηνίσουμε ότι στο πλαίσιο προσέγγισης του 
μοντέλου Barret-Lennard (1981), η ενσυναίσθηση θεωρείται διαδικασία 
που περιλαμβάνει ηθελημένη, σκόπιμη δραστηριότητα από την πλευρά 
του συμβούλου με ιδιαίτερα έντονο το στοιχείο της κατευθυντικότητας 
στο πλαίσιο θεώρησης και πρακτικής του εν λόγω μοντέλου. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο και με βάση το συγκεκριμένο μοντέλο, ο σύμβουλος αρχικά αφή-
νει τον πελάτη να εκφράσει μια όψη των βιωμάτων του, ενώ σ’ αυτή τη 
φάση ο ίδιος ο σύμβουλος εφαρμόζει τεχνική ενεργητικής ακρόασης. 
Στοιχείο που και στην περίπτωση του παραπάνω μοντέλου επιβεβαιώνει 
την αξιοποίηση της ενεργητικής ακρόασης ως ικανής και αναγκαίας συν-
θήκης - προϋπόθεσης, για την επιτυχή πραγμάτωση της ενσυναίσθησης, 
προβάλλοντας παράλληλα και μία αμφίδρομη και αμοιβαία σχέση αλλη-
λοπροϋπόθεσης, μεταξύ ενεργητικής ακρόασης και ενσυναίσθησης στο 
πλαίσιο της συμβουλευτικής διαδικασίας και σχέσης (McLeod, 2003, σ. 
211).

10.  H Ενσυναίσθηση στο Πλαίσιο της Θεώρησης 
του Irvin D. Yalom 

Δεν πρέπει να παραλείψουμε να διερευνήσουμε τη σημασιολογική σύλ-
ληψη της ενσυναίσθησης όπως αυτή προβάλλει μέσα από τη θεωρητική 
προσέγγιση του Αμερικανού ψυχοθεραπευτή Irvin Yalom. Μία προσέγ-
γιση - θεώρηση που βασίζεται στη θεωρητική πλαισίωση του Yalom, η 
οποία και διέπεται από τους επτά κύρια στοιχεία της θεωρίας του (η εν-
στάλαξη ελπίδας που καθιστά ικανό το θεραπευόμενο να ξεκινήσει και 
να παραμείνει στη θεραπευτική σχέση, η αρχή της καθολικότητας που 
αφορά την υποβοήθηση και τη στήριξη του συμβούλου-θεραπευτή, μιας 
καθολικής εικόνας του ατόμου, σε σχέση με τον κόσμο, μετάδοση πληρο-
φοριών. Ένα κομμάτι, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται διδακτικές οδηγίες 
που παρέχονται από τους θεραπευτές στη βάση μιας ολικής θεώρησης 
της διαδικασίας. Στη συνέχεια ως αρχή-θεραπευτικός παράγοντας ακο-
λουθεί ο αλτρουισμός, ο οποίος καλλιεργείται μεταξύ των θεραπευόμε-
νων, στη βάση του να μάθουν οι θεραπευόμενοι να κερδίζουν δίνοντας 
ωφελούμενοι όχι μόνο στη βάση, του δούναι και λαβείν, αλλά κύρια με 
την αξιοποίηση καθαυτής της πράξης του δοσίματος ως εγγενές δυ-
ναμικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. «Η διορθωτική ανασύ-
σταση της πρωτογενούς ομάδας της οικογένειας», όπου και επιδιώκε-
ται εξισορρόπηση κι αντιμετώπιση, δυσκολιών και δυσλειτουργιών των 
θεραπευομένων ως απόρροια του οικογενειακού τους, πλαισίου, μέσω 
της θεραπευτικής ομάδας. Ανάπτυξη τεχνικών κοινωνικοποίησης, όπου 
αξιοποιούνται οι αρχές της κοινωνικής μάθησης, ούτως ώστε να βοηθη-
θούν οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν βασικές κοινωνικές δεξιότητες 
και να υπερβούν ενδεχόμενα προσωπικά ελλείμματα αυτών. Και τέλος η 
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μιμητική συμπεριφορά, όπου οι θεραπευτές καλούνται να λειτουργήσουν 
ως πρότυπα αξιοποιώντας μία σειρά τεχνικών παράδειγμα, αυτοαποκά-
λυψη, υποστήριξη, διαμορφώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υποβοηθητικά 
και κατάλληλα για τους θεραπευόμενους επικοινωνιακά μοτίβα(Yalom, 
2017, σ.σ. 25-26, 29, 32, 35, 41, 43-44, 45-46, 47).

Ερχόμενοι τώρα στην έννοια της εύστοχης ενσυναίσθησης οφείλουμε 
να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το Yalom, προβάλλει ως εξαιρετικά 
σημαντική σ’ ό,τι αφορά το άμεσο παρόν. Άλλωστε όπως πολύ ορθά και 
εύστοχα επισημαίνει ο Yalom, υπάρχει διαφορά αίσθησης όσον αφορά, 
τη θεραπευτική συνεδρία μεταξύ συμβούλων-θεραπευτών και θεραπευ-
όμενων, μιας και αμφότεροι βρίσκονται σε διαφορετική ο καθένας θέση, 
ενώ και αυτό το πλαίσιο ερμηνείας που θέτει κάθε ανθρώπινη προσωπι-
κότητα, στη βάση τόσο των καταστάσεων, όσο και των εκάστοτε αξιακών 
συστημάτων, που χαρακτηρίζουν κάθε πρόσωπο, προφανώς και είναι δι-
αφορετικά. Επίσης αν λάβουμε υπόψη και το ρόλο των συναισθημάτων 
την ένταση των διαφορετικών ερμηνειών και οπτικών απ’ την πλευρά του 
κάθε προσώπου η παραπάνω διαφορά δεν μπορεί παρά να βαίνει αύξου-
σα. Και σ’ αυτό ακριβώς το σημείο καθίσταται κομβικός και καταλυτικός 
ο ρόλος της εύστοχης ενσυναίσθησης, μιας και η όλη διαδικασία της ψυ-
χοθεραπείας παίρνει περαιτέρω «ώθηση αν ο θεραπευτής μπει εύστοχα 
στον κόσμο του ασθενούς» (Yalom, 2004, σ. 44-45).

Μάλιστα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η διατύπωση, που θέτει όσον 
αφορά το εν λόγω ζήτημα της ενσυναίσθησης, ο Yalom σε σχέση με το 
αντίστοιχο όφελος των θεραπευόμενων, όπου με απόλυτη σαφήνεια και 
αναφέρει: οι ασθενείς ωφελούνται εξαιρετικά, απλώς και μόνο από την 
εμπειρία ότι κάποιος τους βλέπει σε όλες τους τις διαστάσεις και τους κα-
ταλαβαίνει πλήρως. Ενώ στο ίδιο σημείο, ο Yalom προβάλλει ως κάτι πα-
ραπάνω από σημαντική, την αντίληψη και την κατανόηση των βιωμάτων 
των θεραπευόμενων, είτε αυτά αφορούν το παρελθόν, είτε αφορούν το 
παρόν, είτε και αυτό ακόμα το μέλλον. Αποδίδοντας γι’ ακόμη μια φορά 
ιδιαίτερα σπουδαίο ρόλο, κομβικό θα μπορούσαμε να πούμε, στο χρόνο 
και τις διαστάσεις αυτού, δίνοντας με τον τρόπο αυτό στοιχεία δυναμικής 
και περαιτέρω ώθησης στη θεώρηση του. Σύμφωνα δε, με τον Yalom ο 
οποίος και σε πολλές περιπτώσεις στη βάση του έργου του, θα μπορού-
σε να λεχθεί ότι λειτουργούσε και βιωματικά, είναι προφανής η ανάγκη 
για βοήθεια προς την πλευρά του θεραπευόμενου, εκ μέρους του συμ-
βούλου-θεραπευτή, πολλώ δε, όταν αναφερόμαστε στην ενσυναίσθηση, 
την οποία και χαρακτηρίζει συγκεκριμένα στα βήματα του CarlRogers ως 
«εύστοχη ενσυναίσθηση». Μιας και οι θεραπευόμενοι συχνά έρχονται 
στο σύμβουλο-θεραπευτή για να βοηθηθούν να αναπτύσσουν την εν-
συναίσθηση για τους άλλους, ούτως ώστε να επιτύχουν και σε επίπεδο 
καθημερινής ζωής ν’ αναπτύξουν και να διατηρήσουν στη βάση της εν-
συναίσθησης και ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις (Yalom, 2004, 
σ. 45).
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11. Συμπεράσματα 
Η συμβουλευτική διαδικασία είναι μια διαδικασία επικοινωνίας. Η απο-
τελεσματικότητά της επικοινωνίας επηρεάζεται από διάφορες παραμέ-
τρους. Η ενεργητική ακρόαση ως δεξιότητα επικοινωνίας σχετίζεται με 
πιο σύνθετες συμπεριφορές ακρόασης, οι οποίες εκπέμπουν ενσυναί-
σθηση, αποδοχή και αυθεντικότητα. Η ικανότητα να είμαστε καλοί ακρο-
ατές συνδέεται άμεσα με την προσωπική ανάπτυξη και τις θετικές δια-
προσωπικές σχέσεις. Η ενσυναίσθηση ως σημασιολογική σύλληψη και 
περιεχόμενο, καθώς και ως νοητική και συναισθηματική δεξιότητα, αν 
και ο ίδιος ο Rogers την αναφέρει ως υπαρξιακή κατάσταση, προβάλλει 
μέσα από διαφορετικές οπτικές μιας πολυεπίπεδης θεώρησης. Είναι χα-
ρακτηριστική η διαφοροποίηση των θεωρητικών προσεγγίσεων, από τις 
θεωρίες της συναισθηματικής νοημοσύνης του Goleman στη θεωρία της 
Ανθρωπιστικής Σχολής του Rogers. Η ενεργητική ακρόαση και η ενσυναί-
σθηση χαρακτηρίζονται από μία αμφίδρομη και αλληλεπιδραστική σχέση, 
η οποία και καθιστά τη μία προϋπόθεση ικανή και αναγκαία συνθήκη για 
την επιτυχή πραγμάτωση της άλλης στη βάση της συμβουλευτικής διαδι-
κασίας και σχέσης και καθορίζει το βαθμό της μη κατευθυντικότητας της 
συμβουλευτικής διαδικασίας. 
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Περίληψη

Θ.Ε. Η τέχνη ως βίωμα όλων
Η ανακοίνωση αυτή επιχειρεί να συζητήσει και να καταδείξει τη σημασία 
της τέχνης για την κοινωνία, την εκπαίδευση και την ψυχική υγεία. Σε πε-
ριόδους αναγκαστικού εγκλεισμού (πανδημίες, πόλεμος) αποκοβόμαστε 
από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον με συνέπεια μια μορφή ακρω-
τηριασμού των αισθήσεων και μεγάλο ψυχικό αντίκτυπο ιδιαίτερα στα 
παιδιά. Όσοι προστρέχουν στην τέχνη βοηθούνται να διατηρήσουν θε-
τική ψυχολογία και άμυνες σε πνευματικό και φυσικό επίπεδο. Αντίθετα, 
όσοι βυθίζονται στον τρόμο και τη δημιουργική απραξία αντιμετωπίζουν 
τις δύσκολες αυτές περιστάσεις με μεγαλύτερες, κυρίως, ψυχικές απώ-
λειες. Το άγγιγμα, η αγκαλιά, ο περίπατος στη 
φύση μπορούν να βιωθούν συμβολικά μέσω της 
τέχνης και να μειωθεί το τραύμα της στερητικής 
πραγματικότητας, της επιβεβλημένης αδυνα-
μίας εκπλήρωσης του αυτονόητου. Η εικόνα, η 
τέχνη είναι θεμελιωδώς θεραπευτικό εργαλείο, 
μέσο παρηγοριάς, ψυχολογικής ενδυνάμωσης, 
είναι μια «πρώτη» βοήθεια, ίσως η πιο ουσιαστι-
κή βοήθεια γιατί ταξιδεύει στο αίμα μας και κα-
τοικεί την κυτταρική μας μνήμη.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
– ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΜΕ 
ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ  
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ

Λέξεις κλειδιά: 

Τέχνη,  
ψυχολογική ενδυνάμωση,  
Εικαστική θεραπεία,  
Εκπαίδευση,  
πανδημία

Μαρία Αθανασέκου 
Δρ., Ιστορικός Τέχνης, ΣΕΠ ΕΑΠ και Frederick University (ομιλήτρια)

Ευμορφία Λεβέντη
M.Ed, Ειδική Παιδαγωγός



58

TΕΥΧΟΣ 10 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

Abstract

The First Aid Of Art- How We Can Be Helped In Deficcult 
And Demanding Times
This paper sets out to discuss and demonstrate the importance of art 
for society, education and mental health. In times of forced confinement 
(pandemics, war) we are cut off from the natural and social environment 
resulting in a form of amputation of the senses and a great mental im-
pact especially on children. Those who turn to art are helped to main-
tain positive psychology and defenses on a spiritual and physical level. 
On the contrary, those who are immersed in terror and creative inaction 

face these difficult circumstances with greater, 
especially, mental loss impact. Touching, cud-
dling, walking in nature can be symbolically ex-
perienced through art and reduce the trauma 
of deprivation, the imperative inability to fulfill 
our obvious needs. Image, art is a fundamen-
tally healing tool, a means of comfort, psycho-
logical empowerment, it is a “first aid”, perhaps 
the most essential help because it travels in our 
blood and inhabits our cellular memory.

1. Εγκέφαλος Έρευνες και Τέχνη 
Ο εγκέφαλος, ο σκληρός δίσκος της ύπαρξής μας, είναι υπεύθυνος για 
τις συναισθηματικές μας αντιδράσεις και για τη διατήρηση ή όχι της μνή-
μης γεγονότων, ενώ τα ίχνη της εμπειρίας μας, το βιωμένο σώμα μας, 
αποτυπώνονται εκεί1. «Είναι κοινή διαπίστωση ότι η εμπειρία αφήνει πίσω 
της ένα ίχνος. Η παρατήρηση αυτή έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά χάρη 
στις πρόσφατες ανακαλύψεις της νευροβιολογίας, οι οποίες καταδεικνύ-
ουν ότι η πλαστικότητα των νευρωνικών δικτύων επιτρέπει την αποτύπω-
ση της εμπειρίας2». Αυτή η πλαστικότητα θεωρείται βασικό συστατικό των 
μηχανισμών της μνήμης και της μάθησης3 και αποτελεί σημαντικό πεδίο 
της νευροβιολογίας. 

Τα όμορφα αισθήματα ξεκινούν από τέσσερις νευροδιαβιβαστές: ντο-
παμίνη, ωκυτόκιών, σεροτονίνη και ενδορφίνες4. Η τέχνη, η αισθητική 

1.   Αθανασέκου, Μ., «Τέχνη, Νευροεπιστήμη και Χαρακτικά – Η περίπτωση της Susan 
Aldworth». Προφορική ανακοίνωση στο 11ο Φεστιβάλ οπτικοακουστικών τεχνών 
‘ΤΑΜΠΟΥ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ στην Τέχνη και την Επιστήμη’, σσ.26-28

2.   Kandel, E., R., Psychiatry, Psychoanalysis, and the New Biology of Mind, New York: 
American Psychiatric Publishing, 2005

3.   Malenka, R. C., The long-term potential of LTP. Nature Reviews Neuroscience, 4(11), 
923-926, 2003

4.   Simantov, R., Snyder, S., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC430630 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 
73 (7): 2515-9, July 1976

Key words: 

Art,  
psychological empowerment,  

Art therapy,  
Education,  
pandemics
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απόλαυση πυροδοτεί αισθήματα και αισθήσεις. Είναι επιστημονικά τεκμη-
ριωμένη από πληθώρα ερευνών η θετική επίδραση της τέχνης στον άν-
θρωπο. Κατά την πρόσφατη καραντίνα, ένας ολοένα αυξανόμενος αριθ-
μός ανθρώπων έγινε ακόμη πιο δημιουργικός αξιοποιώντας την τέχνη και 
δημιουργώντας τέχνη ως ένα μηχανισμό αντιμετώπισης του άγχους της 
πανδημίας. Η φωτογραφία, η μουσική, η ζωγραφική και το σχέδιο κρα-
τούν τους ανθρώπους απασχολημένους και αποσπούν την προσοχή τους 
από την ανησυχία για τον COVID-19.

Η μουσική, συγκεκριμένα, έφερνε πάντα τους ανθρώπους κοντά ιδί-
ως σε δύσκολους καιρούς. Τα τραγούδια βοήθησαν τους γείτονες στην 
Ιταλία και μαθητές από το Berklee να παραμείνουν συνδεδεμένοι κατά τη 
διάρκεια αυτής της πανδημίας. Η τέχνη δεν μας ενώνει μόνο, αλλά μας 
ωφελεί και σε φυσικό επίπεδο. Μελέτες δείχνουν ότι το να αφιερώνονται 
μόλις 45 λεπτά στη δημιουργία τέχνης κάνοντας καλλιτεχνικές δραστη-
ριότητες μπορεί να ανακουφίσει το άγχος, να ενισχύσει τις δεξιότητες 
κριτικής σκέψης και να διατηρήσει αλλά και να βελτιώσει τη μνήμη5. Μια 
νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Drexel κατέδειξε ότι η δημιουργία τέχνης 
μπορεί να μειώσει σημαντικά τις ορμόνες που σχετίζονται με το στρες 
στο σώμα μας. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο επιστη-
μονικό περιοδικό «Art Therapy» με τον τίτλο Μείωση των επιπέδων κορ-
τιζόλης και αντιδράσεις των συμμετεχόντων μετά την παραγωγή τέχνης6. 
Οι «βιοδείκτες» είναι βιολογικοί δείκτες (όπως οι ορμόνες) που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση καταστάσεων, όπως το άγχος, στο 
σώμα. Τα οφέλη της έκθεσης στην τέχνη είναι αμέτρητα. Σύμφωνα με μια 
μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Γουέστμινστερ, οι συμ-
μετέχοντες που επισκέφτηκαν μια γκαλερί τέχνης κατά τη διάρκεια του 
μεσημεριανού διαλείμματος ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν λιγότερο αγχω-
μένοι μετά. Είχαν χαμηλότερες συγκεντρώσεις κορτιζόλης, την ορμόνη 
του στρες, μόλις 35΄ μετά την περιπλάνηση στην γκαλερί7.

Επιπλέον, το να βλέπουν τέχνη κάνει τους ανθρώπους να βιώνουν 
χαρά, παρόμοια με την αίσθηση του ερωτευμένου. Ο νευροβιολόγος 
Semir Zeki σάρωσε 28 εγκεφάλους εθελοντών καθώς κοίταζαν τέχνη 
και παρατήρησε μια άμεση απελευθέρωση ντοπαμίνης, της χημικής ου-
σίας που σχετίζεται με την αγάπη και την ευχαρίστηση8. Επιπλέον, η επί-
σκεψη στη γκαλερί έχει ανακουφίσει τους ανθρώπους από την ψυχική 
εξάντληση, με τον ίδιο τρόπο που μπορούν να κάνουν οι εξωτερικοί 
χώροι. 

5.   Kaimal, G., Ray, K. & Muniz, J., Reduction of Cortisol Levels and Participants’ 
Responses Following Art Making in Art Therapy Journal, Published online: 23 May 
2016, pp. 74-80 

6.   Ibid
7.   Clow, A. and Fredhoi, C. 2006. Normalization of salivary cortisol levels and self-

report stress by a brief lunchtime visit to an art gallery by London City workers. 
Journal of Holistic Healthcare. 3 (2), pp. 29-32

8.   Ishizu, T, Zeki, S., Toward a brain-based theory of beauty. PLoS One 6, 2011
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2. Τέχνη Εικαστική Θεραπεία και Διαλογισμός 
Όταν οι άνθρωποι ασχολούνται με πολύπλοκες δραστηριότητες, ο εγκέ-
φαλος δημιουργεί νέες συνδέσεις μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων 
και διεγείρει την επικοινωνία μεταξύ του δεξιού και του αριστερού ημι-
σφαιρίου του εγκεφάλου. Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σχετικά 
με τα αποτελέσματα της παραγωγής εικαστικής τέχνης έδειξε αύξηση 
της ψυχικής ανθεκτικότητας, δηλαδή της ικανότητας του ατόμου να προ-
σαρμόζεται σε συνθήκες και μειονεκτήματα9. Η δημιουργία τέχνης μειώ-
νει, επίσης, το άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα δημιουργώντας μια 
εμπειρία παρόμοια με τον διαλογισμό ή την προσευχή10. Η τέχνη προσελ-
κύει την προσοχή των ανθρώπων στις λεπτομέρειες και στο περιβάλλον 
και αποσπά την προσοχή από τις καθημερινές σκέψεις.

Η εικαστική θεραπεία βελτιώνει, επίσης, την ποιότητα ζωής σε ασθε-
νείς με άνοια και μειώνει το βάρος για εκείνους με χρόνιες παθήσεις 
υγείας. Για ασθενείς με άνοια η δημιουργία τέχνης ενισχύει τις γνωστικές 
ικανότητες και τη μνήμη τους και παράλληλα περιορίζει τα συμπτώματα 
της κατάθλιψης και του άγχους. Ο γιατρός Άρνολντ Μπρέσκι έχει χρησι-
μοποιήσει τη θεραπεία τέχνης για να βοηθήσει άτομα με άνοια και Αλ-
τσχάιμερ, αναφέροντας ποσοστό επιτυχίας 70% στη βελτίωση των ανα-
μνήσεων των ασθενών του11. 

3. Εγκέφαλος Συμπεριφορά και Αισθητική 
Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) αποτελείται από τον εγκέφαλο και 
το νωτιαίο μυελό. Το ΚΝΣ είναι η βασική δομή που παράγει τη συμπε-
ριφορά, η οποία αποτελείται από ορισμένα «πρότυπα» που συμβαίνουν 
μέσα στο χρόνο. Υπάρχουν συμπεριφορές που είναι εγγενείς (βιολογικά 
κληρονομούμενες) και σταθερές και άλλες που είναι μαθημένες (πολιτι-
σμικά κληρονομούμενες)12.

Όταν βλέπουμε κάτι που το θεωρούμε όμορφο, ένα έργο τέχνης για 
παράδειγμα, τότε ικανοποιείται η έννοια που έχουμε για την ομορφιά και 
ενεργοποιείται ο κογχικο-μετωπιαίος φλοιός και άλλες περιοχές που συ-
γκροτούν το ονομαζόμενο σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Ένα όμορ-
φο έργο τέχνης θα προκαλέσει αυξημένη δραστηριότητα στο σύστημα 
ανταμοιβής. Το σύστημα αυτό προκαλεί ευχαρίστηση και ηδονή που συν-
δέονται με το φαγητό και το ποτό (για να επιβιώσουμε) και το σεξ (για 
να αναπαραχθούμε). «Ανταµοιβή ονοµάζεται η ευχαρίστηση που αντλείται 
από ένα αντικείµενο, όπως για παράδειγμα η τροφή, το ποτό, τα ναρκωτι-

  9.   Shand, M., Understanding and building resilience with art: A socio-ecological 
approach,Edith Cowan University, online thesis, 2014. https://ro.ecu.edu.au/cgi/
viewcontent.cgi?article=2403&context=theses, τελευταία πρόσβαση: 7/7/2020

10.   Ibid
11.   Bresky, A., The Secret for Caregiver Success (Dr. Bresky’s 9 Pt. Brain Tune Up 

System, Book 1), SM publishing, 2008
12.   Kolb, B., Whishaw, I.Q., Fundamentals of Human Neuropsychology, 6th Edition, 

Worth, New York, 2009
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κά ή από µια συµπεριφορά,όπως για παράδειγµα µια αλτρουιστική πράξη. 
Η ανταμοιβή αναλύεται σε τρεις ψυχολογικές συνιστώσες: τη µάθηση, το 
συναίσθηµα και το κίνητρο. Η µάθηση αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα της 
ανταµοιβής, καθώς ένα άτοµο πρέπει να µάθει τις σχέσεις µεταξύ των ερε-
θισµάτων και τις συνέπειες των πράξεων του, ώστε να γνωρίζει ποια ερε-
θίσµατα και ποιες πράξεις µπορούν να οδηγήσουν στην απόκτηση ανταµοι-
βής. Η συναισθηµατική συνιστώσα της ανταµοιβής είναι η αρέσκεια, δηλα-
δή η ηδονική επίπτωση που έχει η ανταµοιβή στο άτοµο που την αποκτά. 
Τέλος, το κίνητρο είναι η παρακινητική συνιστώσα της ανταµοιβής, η οποία 
εκφράζεται ως επιθυµία ενός ατόµου να αποκτήσει την ανταµοιβή»13.

Επίσης, πρόσφατα ξεκίνησε η επίσημη συνταγογράφηση και όχι 
απλώς η παραίνεση της ενασχόλησης με την τέχνη. Το Υπουργείο Υγείας 
του Ηνωμένου Βασιλείου εγκαινιάζει ένα πρόγραμμα που αναμένεται να 
ξεκινήσει ως το 2023: οι γιατροί της χώρας θα μπορούν να συνταγογρα-
φούν «καλλιτεχνικές» θεραπείες για ασθένειες που πάσχουν από άνοια 
αλλά και προβλήματα ψυχικής υγείας14. 

Η επαφή με την τέχνη μπορεί, επίσης, να μειώσει το στρες του θανά-
του, της επικείμενης μετάβασης σε ένα άλλο συνειδησιακό καθεστώς. 
Μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που βασίζεται στην εθελοντική προσφο-
ρά και έχει την έδρα της στην Ολλανδία αναλαμβάνει να πραγματοποι-
ήσει τις τελευταίες επιθυμίες ανιάτων ασθενών15. Πολλές είναι οι περι-
πτώσεις ατόμων που ως τελευταία επιθυμία τους να βρεθούν μαζί με το 
αγαπημένο τους έργο τέχνης για τελευταία φορά ή να παρακολουθήσουν 
μια συναυλία, μια θεατρική παράσταση. Οργανώσεις τέτοιου σκοπού βρί-
σκονται πια σε πολλές χώρες του κόσμου.

Ας αναλογιστούμε τι σημαίνει η τελευταία επίσκεψη στο αγαπημένο 
έργο τέχνης στο αγαπημένο μουσείο. Τα έργα αποκτούν άλλη ψυχοσυ-
ναισθηματική σημασία, μεταμορφώνονται σε ζώσα οντότητα, είναι ζώ-
ντες οργανισμοί που ανταποδίδουν στον ασθενή αίσθημα ευχαρίστη-
σης, συγκίνησης, ολοκλήρωσης, ικανοποίησης, όπως ακριβώς γίνεται 
με μια συναναστροφή με κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Η τέχνη μπορεί 
να βοηθήσει ακόμη και σε περιπτώσεις ψυχικής ασθένειας και εξαρτή-
σεων (ναρκωτικά, αλκοόλ κ.ά.). Όχι μόνο η αισθητική απόλαυση ενός 
έργου μέσω του συστήματος ανταμοιβής αλλά και μέσω της δημιουργί-
ας τέχνης και ενασχόλησης με καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Πολύ ση-
μαντικό ρόλο παίζει η θεραπεία μέσω των εικαστικών (Art Therapy) και 
η φιλοσοφία της έκλυσης καταπιεσμένων συναισθημάτων συνειδητά ή 
ασυνείδητα, μέσω της εικαστικής δράσης. Η δημιουργία τέχνης είναι μια 
ιαματική και βελτιωτική διαδικασία που φέρνει το άτομο πιο κοντά στον 
εαυτό του. Με τα λόγια του Mark Rothko: «Ένας πίνακας δεν είναι μια 
εικόνα μιας εμπειρίας. Είναι μια εμπειρία»16.

13.   https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/4838/1/ch_10.pdf, τελευταία πρό-
σβαση: 2/7/2020

14.   https://www.networks.nhs.uk/nhs-networks/arts-in-healthcare, τελευταία πρόσβα-
ση: 2/7/2020

15.   https://www.ambulancewens.nl/en, τελευταία πρόσβαση: 6/7/2020
16.   Winner, H., How art works, Oxford University Press, 2018, σελ. 3
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4. Μερικές Στιγμές Πρώτων Βοηθειών της Τέχνης
Η τέχνη μπορεί να μας βοηθήσει να διασώσουμε εμπειρίες μέσω της 
καταγραφής των προσώπων, των τόπων αλλά και του συναισθήματος 
που έχει βιωθεί. Μπορεί, ωστόσο, να μας βοηθήσει να κατασκευάσουμε 
εμπειρίες, να συνεχίσουμε την αφήγηση μιας σχέσης, ακόμη κι αν αυτή 
διακόπηκε βίαια από το θάνατο ή άλλη μορφή αποχωρισμού. Από τα αμέ-
τρητα έργα τέχνης θα σταθούμε στον πίνακα του Jean-Baptiste, Regnault 
του 1785, όπου η κοπέλα χαράσσει το περίγραμμα του αγαπημένου της 
που πρόκειται σύντομα να αποχωριστεί, ώστε να τον θυμάται και να «τον 
έχει μαζί της». Βγάζουμε φωτογραφίες, κάνουμε άλμπουμ, φτιάχνουμε 
κολλάζ, ανασυστήνουμε μνήμες, δημιουργούμε νέες μνήμες για όσους 
δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν κάποιο άτομο που έφυγε. Η τέχνη είναι, επί-
σης, μια κιβωτός διαφύλαξης της μνήμης. Δημιουργεί εμπειρίες και αυτές 
έχουν τη δύναμη να καταγράφονται στον εγκέφαλο και να δημιουργούν 
νέες πραγματικότητες. 

Σε περιπτώσεις εγκλεισμού, όπως η πρόσφατη καραντίνα λόγω της 
πανδημίας, πολλοί ανέτρεξαν σε φωτογραφικά άλμπουμ, συμβατικά ή 
ψηφιακά, για να δουν πάλι και επομένως να νιώσουν ξανά το ίδιο συ-
ναίσθημα της ανεμελιάς των καλοκαιρινών διακοπών, τον ενθουσιασμό 
ενός ταξιδιού, τη ζεστή αγκαλιά της μάνας, του εραστή, του παιδιού που 
σπουδάζει μακριά. Πολλοί ανέτρεξαν στη συμπαράσταση της τέχνης για 
να βιώσουν συμβολικά τη δροσιά ενός κήπου, την ομορφιά μια παραλίας, 
τη σαγήνη και τον ερωτισμό ενός φιλιού που ίσως βιώθηκε πριν καιρό ή 
ίσως όχι ακόμη. Η ζωή αντανακλάται στην τέχνη και η τέχνη δημιουργεί 
νέες προοπτικές και διεξόδους για τη ζωή.

5. Η Δυναμική της μη Λεκτικής Επικοινωνίας 
Το άγγιγμα είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη φύση και εξέλιξη. Απο-
τελεί το κλειδί για την ανθρώπινη επαφή, καθώς μέσω αυτού εκφράζο-
νται συναισθήματα και δημιουργούνται κοινωνικοί δεσμοί. Η έρευνα που 
έχει πραγματοποιηθεί από την επιστημονική κοινότητα για την ανθρώπινη 
αφή έχει αναδείξει ότι τo κοινωνικό άγγιγμα (social touch) επηρεάζει την 
ψυχική και φυσική ανάπτυξη του ατόμου17. Είναι μια πτυχή της ανθρώπι-
νης ύπαρξης, μια γέφυρα που ενώνει τον εσωτερικό με τον εξωτερικού 
κόσμο. Θέτει τη βάση στον τρόπο επικοινωνίας, σαν μια σιωπηλή γλώσσα, 
που εκφράζει και συμπληρώνει τα κενά που αφήνει το λεκτικό κανάλι. 
Αυτή η μη λεκτική επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων καλύπτει το 90% 
της συνολικής επαφής, σε αντίθεση με το 10% που συμπληρώνεται από 
τη λεκτική18. 

17.   Gentsch, Α., Panagiotopoulou, E. & Fotopoulou, A., Active Interpersonal Touch 
Gives Rise to the Social Softness illusion, Current Biology, vol 25, (issue 18), 2015.

18.   Παπαδάκη-Μιχαηλίδου, E., H σιωπηλή γλώσσα των συναισθημάτων: η μη λεκτική 
επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998.
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6.  Το Άγγιγμα στη Χρονογραμμή της Ζωής του 
Ανθρώπου 

Το 1959 οι Harlow και Zimmermann απέδειξαν τη σπουδαιότητα της αφής 
στην εξέλιξη και ανάπτυξη, όταν παρατήρησαν ότι νεογέννητα πιθηκάκια 
που σε συνθήκες απομόνωσης δεν κατάφερναν να επιβιώσουν εξαιτίας 
της έλλειψης επαφής με το ίδιο το είδος τους καθώς και με ανθρώπους, 
παρ’όλη την πρόσληψη τροφής που δέχονταν. Όταν στα κλουβιά τους 
προστέθηκαν μαλακά υφάσματα που τους πρόσφεραν την αίσθηση του 
αγγίγματος, προσκολλήθηκαν σε αυτά, αναπτύσσοντας ισχυρό δεσμό και 
στην πιθανή προσπάθεια απομάκρυνσης από αυτά, τα πιθηκάκια αντι-
δρούσαν με έντονα ξεσπάσματα. Ο δεσμός που δημιουργούνταν δεν 
σχετίζονταν με ζητήματα βιολογικών αναγκών (τροφή), αλλά σχετίζο-
νταν με την ανάγκη για σωματική επαφή, για άγγιγμα που τους προσέδι-
δε αίσθηση ασφάλειας και στοργής19.

Το άγγιγμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ψυχοσυναισθηματι-
κή και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Έχει αποδειχθεί από έρευνες σε 
ορφανοτροφεία ότι παιδιά που στερήθηκαν το στοργικό χάδι, την επαφή 
και το άγγιγμα, παρουσίασαν καθυστέρηση στην ανάπτυξη των γνωστι-
κών και νοητικών δεξιοτήτων. Το άγγιγμα στα παιδιά δρα ως καταλύτης, 
καθώς ηρεμεί την αγωνία και την ένταση που μπορεί να βιώνουν μειώνο-
ντας την εκδήλωση αρνητικής συμπεριφοράς. Μωρά στα οποία ικανοποι-
είται η απτική επαφή γελούν περισσότερο, κοιμούνται πιο ήρεμα, κλαίνε 
λιγότερο, μιλάνε περισσότερο από ό,τι εκείνα που στερούνται το χάδι20.

Η μήτρα παρέχει το πρώτο χάδι, την πρώτη μάλαξη στο έμβρυο από 
την έβδομη βδομάδα της κύησης. Η έρευνα έχει αναδείξει ότι πρόωρα νε-
ογνά τα οποία δέχτηκαν μάλαξη για πέντε συνεχόμενες ημέρες αύξησαν 
τα επίπεδα ινσουλίνης και τις τιμές του αυξητικού παράγοντα, σημειώνο-
ντας αύξηση στο σωματικό βάρος και κερδίζοντας έτσι το στοίχημα της 
επιβίωσης21. Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα, νεογνά τα οποία δέχτηκαν την 
φροντίδα της μητέρας μέσω skin-to-skin, δηλαδή επαφής μέσω γυμνού 
δέρματος μητέρας με γυμνό δέρμα μωρού, παρουσίασαν καλύτερες γνω-
στικές δεξιότητες σε σχέση με τους συνομήλικους σε ηλικία 10 χρονών22.

Στην ενήλικη ζωή το άγγιγμα παίρνει πολλές μορφές. Το κοινωνικό 
άγγιγμα συστήνεται με τη ρομαντική και σεξουαλική έκφραση, η οποία 
αναπτύσσεται από την εφηβεία και μετά. Τώρα μέσω αυτού εκφράζονται 

19.   Harlow, H. & Harlow, M., Social deprivation in monkeys, Scientific American, 207, 
1962. pp. 136-144

20.   Punyanunt-Carter, N. M., Wrench, J. S., Development and validity testing of a 
measure of touch deprivation. Human communication, 12(1), 2009, pp. 67-76

21.   Μάντζιου, Σ. & Αχνούλα, Γ. & Καραβίδα, Β., Η σπουδαιότητα της θετικής αφής στην 
ανάπτυξη βρεφών και νηπίων. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13,2014,σσ. 285-
290

22.   Jönsson, E. H., Kotilahti, K., Heiskala, J., Wasling, H. B., Olausson, H., Croy, I., 
Mustaniemi H., Hiltunen P., Tuulari J., Scheinin N., Karlsson, L., Karlsson, H., Nisiila, 
I., Affective and non-affective touch evoke differential brain responses in 2-month-
old infants. Neuroimage, 169,2018, pp. 162-171
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όσα δεν μπορούν να επικοινωνήσουν οι λέξεις. Σαφώς δεν περιορίζεται 
η επαφή μόνο σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ένα φιλικό άγγιγμα στον ώμο δι-
εγείρει ένα ολόκληρο δίκτυο νεύρων που εμπλέκονται στην γνωστική λει-
τουργία, ενεργοποιώντας την περιοχές όπως ο κογχομετωπιαίος φλοιός 
(κέντρο ελέγχου παρορμήσεων) και ο κροταφικός λοβός23. Επομένως, η 
απτική έκφραση και η βλεμματική επαφή αποτελούν βασικό στοιχείο της 
ανθρώπινης φύσης, επιδρώντας σε ψυχοσυναισθηματικό και κοινωνικό 
επίπεδο. Τι συμβαίνει, λοιπόν, όταν ο άνθρωπος πρέπει να αρνηθεί τη φυ-
σική και πηγαία ανάγκη του για επικοινωνία, άγγιγμα και αλληλεπίδραση; 
Πώς το βιώνει, όταν καλείται να θυσιάσει αυτά τα στοιχεία που μας ενο-
ποιούν στο κοινωνικό γίγνεσθαι για να παραμείνει υγιής μπροστά στην 
απειλή μιας πανδημίας; Και τελικά πόσο αληθινή είναι αυτή η προβολή 
της σωματικής υγείας, που παραγκωνίζει την ψυχική;

7. Πανδημία και Αποκοπή των Αισθήσεων 
Η κυβέρνηση της Κίνας με το ξέσπασμα του ιού (Covid-19) προχώρησε 
σε μέτρα έκτακτης ανάγκης όπως το κλείσιμο των σχολείων, κατάσταση 
την οποία βίωσε και η Ευρώπη με την εξάπλωση του ιού. Το Υπουργείο 
Παιδείας της Κίνας υπολογίζει πως διακόσια είκοσι εκατομμύρια παιδιά 
έμειναν στο σπίτι τους. Η κοινότητα των δασκάλων προσπάθησε με κάθε 
τρόπο να καλύψει το κενό μέσω διαδικτυακών μαθημάτων. Ωστόσο, το 
ξέσπασμα μιας πανδημίας σε συνδυασμό με την αποκοπή από την κα-
θημερινή ρουτίνα ζωής επηρεάζει την ψυχική και σωματική υγεία των 
παιδιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε 
και για τα παιδιά και τους ενήλικες έχει τεράστιο ψυχολογικό αντίκτυπο, 
καθώς αντιμετωπίζουν πολλούς στρεσογόνους παράγοντες που σχετίζο-
νται με την έλλειψη επικοινωνίας και επαφής, με το φόβο της αρρώστιας 
και της θνησιμότητας και με οικονομικά προβλήματα που είναι απόρροια 
του εγκλεισμού24.

Οι άνθρωποι εκλαμβάνουν διαφορετικά τη στέρηση της απτικής 
επαφής. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Punyanunt-Carter & 
Wrench το 200925 ανέδειξε ότι η έλλειψη αγγίγματος δημιουργεί μια 
έντονη αίσθηση αναμονής για επαφή στο άτομο. Επιπλέον, παρουσίασε 
ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη στέρηση αγγίγματος και στην εκ-
δήλωση κατάθλιψης. Πιο συγκεκριμένα, σε άτομα που νιώθουν θλίψη, η 
απτική επαφή ήταν βοηθητική στο να αισθανθούν καλυτέρα και να έχουν 
μια πιο αισιόδοξη οπτική. Μια άλλη δυναμική που μελέτησαν οι ερευνητές 
σχετίζεται με τη στέρηση αγγίγματος και την επιρροή αυτής στην αυτοε-
κτίμηση του ατόμου. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως τα άτομα που έχουν 
υψηλή αυτοεκτίμηση δε στερήθηκαν το χάδι, την επαφή, το άγγιγμα.

23.   Cascio, C. J., Moore, D., & McGlone, F., Social touch and human development. 
Developmental Cognitive Neuroscience, 35, 2019, 5-11

24.   Wang, G. & Zhang, Y. & Zhao, J. & Jiang, F., Mitigate the effects of home confinement 
on children during the COVID-19 outbreak. The Lancet, (395), 2020, pp.945-947

25.   Punyanunt- Carter & Wrench, ό.π.
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Οι Tomova και οι συνεργάτες το 2020, πραγματοποίησαν έρευνα με 
σκοπό να μελετήσουν αν η επιβεβλημένη στέρηση κοινωνική επαφής 
επιδρά στον άνθρωπο όπως η στέρηση φαγητού. Αν δηλαδή το άτομο 
που έχει απομονωθεί λαχταρά την επαφή, στο ίδιο βαθμό που λαχταρά 
τη τροφή26.

Η καραντίνα η οποία εφαρμόστηκε σε πολλές πόλεις της Ευρώπης 
ως αναγκαστικό μέτρο προστασίας στον ιό (COVID-19) είχε τεράστιο ψυ-
χολογικό αντίκτυπο. Κρίσεις πανικού οι οποίες παρουσιάζονταν με δύ-
σπνοια, αγχώδεις διαταραχές, φόβο θανάτου, κατάθλιψη και διαταραχές 
στον ύπνο ήταν μερικές από τις ψυχολογικές αντιδράσεις πολιτών, τις 
οποίες αναγκαστικά βίωναν μόνοι, χωρίς να μπορεί να τους δοθεί βοή-
θεια από ειδικό και χωρίς να μπορούν να αποφορτιστούν, παρηγορηθούν 
με την επαφή, την αγκαλιά, τη σωματική έκφραση. Τα επίπεδα των ψυχο-
λογικών επιπλοκών διαφοροποιούνταν αναλόγως και με την περίπτωση 
του κάθε ατόμου. Πιο συγκεκριμένα άτομα που ζούσαν μόνα τους ή που 
χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη και πριν την απομόνωση βίωναν αρνητικά 
συναισθήματα σε μεγαλύτερο βαθμό27.

Η ψυχική υγεία του ανθρώπου είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική. 
Αν δεν υπάρχει η πρώτη, το σώμα θα νοσήσει ούτως ή άλλως, καθώς με 
την έλλειψη κοινωνικής επαφής η ψυχολογική επιβάρυνση επηρεάζει το 
ανοσοποιητικό, κάνοντας ευάλωτο όλο το σύστημα28.

Καταφύγιο και λύτρωση από τη μοναξιά αναζήτησαν πολλοί άνθρωποι 
κατά την διάρκεια του εγκλεισμού και του αποκλεισμού από ανθρώπι-
νη αλληλεπίδραση στην τέχνη. Η τέχνη γεφύρωσε αυτή την εσωτερική 
ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία, καθώς έδρασε ως ένα ψυχοθε-
ραπευτικό εργαλείο έκφρασης, αποφόρτισης και συνάμα λύτρωσης. Συ-
ντρόφευσε ανθρώπους στη μοναξιά και έδρασε ως χάδι και τροφή στην 
ψυχή, βάζοντας κατά κάποιον τρόπο φρένο στη θύελλα των αρνητικών 
συναισθημάτων αποτέλεσμα της πανδημίας, της στέρησης επικοινωνίας 
και του φόβου του θανάτου.

Η τέχνη είναι μια γλώσσα που δημιουργείται είτε από το ίδιο το άτομο 
είτε απολαμβάνονται δημιουργίες άλλων και θέτει τα όρια του προσωπι-
κού σύμπαντος. Η συμβολική ζωή, η βίωση συμβολικά, η εμπειρία μέσω 
της τέχνης είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ψυχική και συναισθημα-
τική ισορροπία29. Είμαστε οι αρχιτέκτονες της ζωής μας. Παραφράζοντας 
τον Καζαντζάκη, εμείς έχουμε τα πινέλα και τις μπογιές για να φτιάξουμε 
τον παράδεισο ή την κόλαση.

26.   Tomova, L., Wang, K., Thompson, T., Matthews, G., Takahashi, A., Tye, K., & Saxe, R., 
The need to connect: Acute social isolation causes neural craving responses similar 
to hunger. bioRxiv, 2020

27.   Zarghami, M., Psychiatric aspects of coronavirus (2019-nCoV) infection, Iran. J. 
Psychiatry Behav. Sci, 14(1), 2019-2021

28.   Cascio, C. J., Moore, D. & McGlone, F., Social touch and human development. 
Developmental Cognitive Neuroscience, 35, 2019, pp. 5-11

29.   Αθανασέκου, Μ., Γιατί με αφορά η τέχνη – Οι πολλές διαστάσεις της και πως αξιο-
ποιείται στη ζωή μας, Ηδυέπεια, 2020
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Η τέχνη εκφράζει τη λειτουργία της ψυχής, της εσωτερικής μας ζωής30. 
Είναι πολύ σημαντικότερη από μια απασχόληση ελεύθερου χρόνου, από 
ένα «χόμπυ» ή μια ανάλαφρη ενασχόληση των παιδιών. Οι Eisner31 και 
McLean32 κατέδειξαν ότι η τέχνη αποτελεί έναν εκφραστικό σχηματισμό 
της φαντασίας μας. Δίχως φαντασία, δίχως συμβολική ζωή υποβιβαζό-
μαστε ως προσωπικότητες και στερούμαστε ένα σημαντικό δώρο για την 
εξέλιξή μας. Η τέχνη έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα πρώτα σχήματα 
μέσω των οποίων οι άνθρωποι επικοινωνούν και οι κοινωνίες έχουν μετα-
δώσει τη γνώση, τον πολιτισμό τους και ιστορία στις μελλοντικές γενιές33. 
Μέσω της χρήσης των «συμβόλων που χειρίζονται εικόνες και έννοιες»34 
οι τέχνες δρουν ως μέσα όχι μόνο της ικανότητάς μας να νοηματοδοτού-
με τον κόσμο γύρω μας35 αλλά και της δικής μας ικανότητας κατανόησης 
αφηρημένων αντιλήψεων και έκφρασης του εαυτού μας προς τους άλ-
λους36. Επιπλέον, η εμπλοκή με τις τέχνες μπορεί να ενεργοποιήσει τις αι-
σθήσεις μας και τη συναισθηματική γνώση37 εκθέτοντάς μας στη συνέχεια 
σε αισθητικές εμπειρίες38 τόσο δυνατές, όσο να νιώθουμε τις ίδιες δονή-
σεις σα να ζούσαμε την εκάστοτε εμπειρία, ενώ τη βιώνουμε συμβολικά.

Η τέχνη είναι αλήθεια και μνήμη και δημιουργεί έναν ιερό και καθαρό 
χώρο μέσα μας. Η τέχνη μας διδάσκει να ζούμε συμβολικά. Οι εικόνες και 
τα σύμβολα στην τέχνη κατέχουν μεγάλη δύναμη, τόση ώστε να δημιουρ-
γούν νέες πραγματικότητες. 
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Περίληψη 
Η Ελλάδα, καθώς τα τελευταία χρόνια αποτελεί πόλο έλξης για τους πρό-
σφυγες, καλείται να διαχειριστεί ένα προσφυγικό κύμα πρωτόγνωρης μα-
ζικότητας και ετερογένειας. Η νέα πραγματικότητα που προκύπτει λόγω 
των μεγάλων πληθυσμιακών μετακινήσεων που παρατηρούνται απαιτεί 
την αναπροσαρμογή του σχολείου που είναι το σημείο συνάντησης δι-
αφορετικών πολιτισμών, καθώς και τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων από τους εκπαιδευτικούς, ώστε να ενισχυθούν ψυχολογι-
κά και γνωστικά τα παιδιά προσφύγων προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση προωθεί την εκπαίδευση για δια-
πολιτισμικό σεβασμό στον πολιτισμό των άλλων 
λαών, προσεγγίζοντας θετικά και ισότιμα την 
όποια πολιτισμική ετερότητα. Ο ρόλος των εκ-
παιδευτικών καθίσταται ιδιαίτερα κομβικός για 
την αποτελεσματική εκπαιδευτική υποστήριξη, 
δημιουργώντας προϋποθέσεις διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας, συναισθηματικής ασφάλειας και 
ψυχολογικής στήριξης στα παιδιά προσφύγων, 
ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα περιθωριο-
ποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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Abstract 
As Greece is a big draw for refugees the latest years, it is called to deal 
with a massive wave of refugees, which has never known before. The 
new reality, which comes from the enormous population transfer, de-
mands school adjustment (school being the meeting place of different 
cultures) as well as the creation of new educational intervention from 
school teachers (and tutors), so that the little refugees can be psycho-
logically supported in order to cope with the new challenges and diffi-

culties they have to face. The intercultural edu-
cation promotes respect towards other nation’s 
cultures by approaching any cultural difference 
equally and positively. School teachers (and tu-
tors) play such an important role for an efficient 
educational support offering intercultural com-
munication, emotional safety and psychological 
support to little refugees, so that they won’t, by 
no means, be cut off from the community.

1. Εισαγωγή 
Η ολοένα αυξανόμενη εισροή προσφύγων στην Ελλάδα, λόγω της εύ-
κολης εισόδου στη χώρα (Μιχαήλ, 2010), κατέστησε μεγαλύτερη την 
ανάγκη για αλλαγή της εκπαίδευσης σε διαπολιτισμική, δεδομένου ότι η 
εισροή προσφυγικών ρευμάτων, απέδωσε μια πολύγλωσση και πολυπολι-
τισμική διάσταση (Kassimis & Kassimi, 2004). 

Λόγω της ετερότητας που παρατηρείται, είναι ενδεχόμενο να υπάρξει 
φόβος για το άγνωστο, το διαφορετικό και να προκληθούν διακρίσεις και 
εντάσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί αναγκαιότητα να λαμβάνε-
ται υπόψη ο μαθητικός πληθυσμός των προσφύγων καθώς και οι ιδιαίτε-
ρες ανάγκες τους (Δαμανάκης, 2000). Επιπλέον αναγκαιότητα αποτελεί 
και η όσο το δυνατόν ταχύτερη υποδοχή όλων των παιδιών προσφυγικής 
προέλευσης στο δημοτικό σχολείο, για να τους δοθεί η ευκαιρία εκπαί-
δευσης και ένταξης στην κοινωνία. Το σχολείο, αν και αποτελεί μέσο κοι-
νωνικής ενσωμάτωσης, λειτουργεί και ως μηχανισμός κοινωνικού απο-
κλεισμού (Χατζηνικολάου, 2010). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση δίνει την 
ευκαιρία σε διαφοροποιημένες πολιτισμικές ομάδες για ενεργή συμμε-
τοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι μέσα σ’ ένα περιβάλλον αξιών, πρακτικών 
και διαδικασιών κοινά αποδεκτών (Γκότοβος, 2002). Ο εκπαιδευτικός 
καλείται να εναρμονίσει και να ενισχύσει την αλληλεπίδραση και τη συ-
νεργασία μεταξύ μαθητών προερχόμενων από διαφορετικά πολιτισμικά 
περιβάλλοντα και των γηγενών, όχι μόνο εντός της σχολικής τάξης αλλά 
και γενικότερα μέσα στο σχολικό περιβάλλον (Γκόβαρης, 2004). Έτσι, το 
ελληνικό σχολείο γίνεται βαθμιαία πολυπολιτισμικό ως αποτέλεσμα των 
αλλαγών στην κοινωνία (Γκόβαρης, 2005) και στηρίζει και ενδυναμώνει 
συναισθηματικά και ψυχολογικά τα παιδιά των προσφύγων, εντάσσοντάς 
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τα στην κοινωνία που καλούνται να μεγαλώσουν. Για την υποστήριξη των 
μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, ο εκπαιδευτικός καλεί-
ται να μάθει να σέβεται τις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών προσφύ-
γων, με σκοπό την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω εκ-
παιδευτικών δράσεων (Emin & Oeuvrard, 2006), καθώς και να λαμβάνει 
υπόψη τις προϋπάρχουσες γνώσεις και δυνατότητες των παιδιών, υιο-
θετώντας ένα εποικοδομητικό μοντέλο για την υποστήριξη της μάθησής 
τους (Piaget,1983). 

2.  Πολιτισμική Ετερότητα και Διαπολιτισμική Εκ-
παίδευση 

Η ετερότητα αφορά στη διαφοροποίηση μιας κοινωνικής ομάδας από τον 
κυρίαρχο πληθυσμό και ορίζεται ως «το σύνολο των παραδόσεων, κανό-
νων, εμπειριών, ιδεών και αξιών που διαφέρουν από έθνος σε έθνος, με-
ταξύ εθνοτικών ομάδων και ανθρώπων που μιλούν διαφορετικές γλώσ-
σες» (Γκότοβος, 2003). Στις μέρες μας, ακριβώς λόγω του αυξανόμενου 
αριθμού εισροής προσφύγων, παρουσιάζεται ολοένα και μεγαλύτερη 
αύξηση της ετερότητας σε όλες τις μορφές της, εθνική, γλωσσική, θρη-
σκευτική, πολιτισμική. Η τελευταία της μορφή ίσως είναι η πιο πολύπλοκη, 
αφού αναφέρεται σε αξιακούς κώδικες και στάσεις ζωής.

Η πολιτισμική ετερότητα είναι σύμβολο της ατομικής ύπαρξης και 
εμπειρίας, η οποία περιλαμβάνει τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις στάσεις 
μιας ομάδας (Adler, 2002). Μέσω της πολιτισμικής ετερότητας διαφορο-
ποιητικά χαρακτηριστικά ατόμων, όπως το χρώμα, η γλώσσα, η θρησκεία, 
δυνητικά μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία αποκλεισμού και κοινωνι-
κής περιθωριοποίησης από τον κυρίαρχο πληθυσμό (Γκέφου - Μαδιανού, 
1998). Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η προαγωγή και βελτίωση των 
δεσμών μεταξύ των ατόμων διαφορετικής κοινωνικοπολιτισμικής προέ-
λευσης (Leeman & Reid,, 2006), ώστε μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των πολυπολιτισμικά ανομοιογενών μελών, που αποτελούν την κοινωνία, 
να επέλθει η ομαλή ενσωμάτωση των ατόμων με διαφορετικό γλωσσικό 
και πολιτισμικό υπόβαθρο (Δαμανάκης, 2000). 

Σε ό,τι αφορά το θεσμό του σχολείου, η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
καλείται να διαχειριστεί την ετερογένεια αυτή, αντιμετωπίζοντάς την όχι 
ως έλλειμμα αλλά ως διαφορά, προσφέροντας πολλά οφέλη στην εκ-
παιδευτική κοινότητα (Έμκε – Πουλοπούλου, 2007). Επιπροσθέτως, η δι-
απολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία ανατροπής 
των ανισοτήτων, λαμβάνοντας υπόψιν τη γλωσσική ετερότητα, τις δυσκο-
λίες επικοινωνίας, δίνοντας βάση στις άλλες γλώσσες και πολιτισμούς 
με σκοπό την ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης των μαθητών ώστε να 
τους προετοιμάσει για μια πολυπολιτισμική κοινωνία (Αναγνωστοπούλου, 
2001). Αποτελεί μια προσέγγιση που με την υλοποίηση εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι αλλοδαποί μαθητές 
τις αντίστοιχες γνώσεις και ικανότητες με τους μαθητές της κυρίαρχης 
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ομάδας, ώστε να ενταχτούν στην κοινωνία και να αποτελέσουν ισότιμα 
μέλη της (Παπάς, 1998 και Μάρκου, 1996). Έρχεται να προωθήσει μια εκ-
παίδευση με ίσες ευκαιρίες για όλους και μια ζωή γεμάτη εφόδια (Πα-
λαιολόγου – Γκικοπούλου, 2005). Προσδοκάται ότι η ισότητα των εκπαι-
δευτικών ευκαιριών για τους μειονοτικούς πληθυσμούς θα επιφέρει ισό-
τητα σε όλα τα επίπεδα, επομένως θα οδηγήσει σε άρση των κοινωνικών 
ανισοτήτων και στην αποφυγή της περιθωριοποίησης των μειονοτήτων 
(Δαμανάκης, 2000). Λόγω του ότι η εκπαίδευση είναι το πεδίο στο οποίο 
αναγνωρίζονται ή αντιθέτως υποτιμώνται οι διάφορες εθνοπολιτισμικές 
ταυτότητες (Νικολάου, 2008), οι εκπαιδευτικοί καλούνται με σεβασμό να 
διαχειριστούν την πολιτισμική ετερότητα του μαθητικού πληθυσμού (Βερ-
γιώτη, 2010), προετοιμάζοντας τα παιδιά για μια κοινωνία της ετερότητας, 
μέσω της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η οποία προσπαθεί να εδραιώσει 
την πολιτισμική τους ταυτότητα και προωθεί την εκμάθηση της μητρικής 
τους γλώσσας (Hoff, 1995).

Εν κατακλείδι, η επικράτηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, κρίνε-
ται απαραίτητη, λόγω του ότι στοχεύει στη συνύπαρξη ατόμων προερχό-
μενων από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και και στη διατήρηση 
της πολιτισμικής ταυτότητας όλων των μαθητών, σεβόμενη τυχόν ιδιαιτε-
ρότητές τους. Κατά συνέπεια, αποφεύγονται οι εκδηλώσεις μορφών ξε-
νοφοβίας, η καχυποψία, ο φόβος, ο θυμός, η αίσθηση της απειλής, καθώς 
επιτυγχάνεται η κατάκτηση μιας γενικότερης παιδείας από τους μαθητές 
και μιας καλλιέργειας που επιτρέπει την ειρηνική συνύπαρξη των διάφο-
ρων λαών, αποτελώντας γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ τους (Μπενέκος, 
2007).

3.  Δυσκολίες Προσαρμογής των Παιδιών Προ-
σφύγων στο Ελληνικό Σχολείο 

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση, αναφαίρετο δικαίωμα ζωτικής σημασί-
ας για την ανάπτυξη κάθε παιδιού (Συνήγορος του Παιδιού, 2018), είναι 
και δικαίωμα κάθε παιδιού πρόσφυγα στην ελληνική επικράτεια. Συχνά, 
όμως, τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσαρμογή τους 
στο νέο περιβάλλον, που πολλές φορές τα απομονώνουν εντός τάξης ή 
τα αναγκάζουν να παραιτηθούν από το σχολείο. 

Η κυριότερη δυσκολία προσαρμογής είναι η ρευστότητα που παρατη-
ρείται στον προσφυγικό πληθυσμό, δεδομένου ότι αναγκάζονται να αλ-
λάζουν συνεχώς τον τόπο διαμονής τους, καθώς πολλές προσφυγικές οι-
κογένειες δεν έχουν επιλέξει την Ελλάδα ως μόνιμο τόπο εγκατάστασης, 
αλλά ελπίζουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους σε άλλα μέρη της Ευρώπης 
(Τομαρά, 2017), ενώ όσοι παραμείνουν στη χώρα δεν είναι λίγες οι φο-
ρές που αναγκάζονται να μετακινηθούν εντός αυτής. 

Η δυσκολία στην επικοινωνία και η αδυναμία κατανόησης και χρήσης 
της ελληνικής γλώσσας από τα παιδιά προσφύγων μπορεί σε μεγάλο 
βαθμό να επηρεάσει την απόδοσή τους, εφόσον δημιουργεί προβλήμα-
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τα τόσο στην παρακολούθηση των μαθημάτων της τάξης που ανήκουν, 
όσο και στην ομαλή ένταξή τους στο σχολικό πλαίσιο με αποτέλεσμα να 
θεωρούνται ως αδύναμοι μαθητές λόγω της ολοκληρωτικής ή μερικής 
άγνοιάς τους για τη γλώσσα της χώρας υποδοχής (Κεσίδου, 2008). Η 
δυσκολία της γλωσσικής επικοινωνίας από την πλευρά των γονέων αλλά 
και η έλλειψη της επαφής τους με το σχολείο είναι ένα ακόμη εμπόδιο 
προσαρμογής των παιδιών των προσφύγων. Η επικοινωνία και η συνερ-
γασία με τους αλλοδαπούς γονείς συμβάλλει στη σχολική επιτυχία των 
μαθητών (Cummins, 2005) και ευνοεί την οικοδόμηση εμπιστοσύνης 
(Ανδρούσου κ.ά., 2001).

Μερικά από τα εμπόδια ένταξης των παιδιών προσφύγων στη σχολι-
κή και κοινωνική πραγματικότητα αποτελούν ακόμη τα βαθιά ριζωμένα 
στερεότυπα, τα οποία οδηγούν στο φαινόμενο της «ξενοφοβίας» (Μιχα-
λοπούλου, 2010), οι δυσάρεστες μνήμες που φέρουν μαζί τους και αδυ-
νατούν να διαχειριστούν (Κωνσταντινίδης κ.ά., 2013), καθώς και τα ψυχι-
κά τραύματα, τα οποία οδηγούν σε χαμηλή ικανότητα συγκέντρωσης και 
υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης (Τομαρά, 2017). 

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί, από την πλευρά των εκπαιδευτικών, η 
έλλειψη διαπολιτισμικής ικανότητας και ετοιμότητας ως προς τη διαχεί-
ριση του πολιτισμικού και γλωσσικού κεφαλαίου των παιδιών προσφύ-
γων μέσα στην τάξη (Μπαλαμπανίδου & Ποζουκίδης, 2010), η έλλειψη 
εργαλείων διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης (Συνήγορος του Πολίτη & 
UNICEF, 2017b), καθώς και η ελλιπής επιμόρφωση και ενδοϋπηρεσιακή 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά τους απαιτούν διαφοροποιημένη διαχείριση και στρατηγικές διδασκα-
λίας (Hamilton & Moore, 2004).

Τέλος, μείζον πρόβλημα αποτελεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, 
το οποίο έχει ανάγκη αναδιάρθρωσης κα συνεχούς ανανέωσης ώστε να 
παρέχει ευκαιρίες τόσο για ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών δε-
ξιοτήτων όσο και για εξοικείωση των μαθητών με την πολυγλωσσία και 
την πολιτισμική διαφορετικότητα, αποσκοπώντας στη διασφάλιση συνθη-
κών για κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και σεβασμό στις πολιτισμικές και 
γλωσσικές διαφορές.

4.  Ο Κομβικός Ρόλος του Δασκάλου στην Κοινω-
νική Ενσωμάτωση των Παιδιών Προσφύγων 

Τα παιδιά προσφύγων μεγάλωσαν σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, 
βρέθηκαν στο δρόμο μακριά από το οικείο τους περιβάλλον, βίωσαν 
τραυματικά γεγονότα τόσο στη χώρα καταγωγής τους όσο και κατά τη 
διάρκεια της μετακίνησής τους στη χώρα μας, καταπονώντας τη σωματι-
κή και ψυχική τους υγεία (Πανταζής, 2015). Τα παραπάνω στοιχεία απο-
τελούν μια από τις μεγαλύτερες ιδιαιτερότητές τους, που τους προσδι-
ορίζουν και ως μαθητές. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί εκείνη 
τη μορφή εκπαίδευσης, η οποία καλείται να διαχειριστεί και να αντιμε-
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τωπίσει προβλήματα που εμφανίζονται στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Η 
έρευνα των Keating & Ellis (2007) ανέδειξε τα σχολεία ως ισχυρά συ-
στήματα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φροντίδας στα παιδιά 
προσφύγων, δεδομένου ότι η εκπαίδευση θεωρείται ότι συμβάλλει στην 
προστασία της υγιούς ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών και στην 
κοινωνική τους συνοχή (Education in Emergencies, 2018).

Ο εκπαιδευτικός έχει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της πολιτισμι-
κής ετερότητας, στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και στην 
ποιότητα της εκπαίδευσης. Ο ρόλος του επικεντρώνεται στο σεβασμό της 
πολιτισμικής ετερότητας, στην απαλλαγή από στερεότυπα και προκατα-
λήψεις (Δαμανάκης, 1997), (Γκόβαρης, 2001) και αντανακλά τη σημαντι-
κή ευθύνη για τη διαμόρφωση της μελλοντικής κοινωνίας (Ε. Ε., 2006). 
Δύο καθοριστικής σημασίας έννοιες είναι η διαπολιτισμική ικανότητα και 
η διαπολιτισμική ετοιμότητα, που οφείλει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός. Η 
πρώτη αφορά στην «κάθε θεωρητική, επιστημονική, ερευνητική και διδα-
κτική γνώση που έχει ο εκπαιδευτικός και αφορά τους πολιτισμούς, τις 
γλώσσες, τις συνθήκες διαβίωσης κ.τ.λ. των ατόμων που προέρχονται από 
άλλες χώρες» (Γεωργογιάννης, 2010) και η δεύτερη αφορά στην «ικανό-
τητα του εκπαιδευτικού να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που 
επιβάλλει η σύνθεση του μαθητικού δυναμικού μιας τάξης, μέσα στην 
οποία φοιτούν μαθητές με διαφορετικά γλωσσικά και κοινωνικό-πολιτι-
σμικά χαρακτηριστικά από εκείνα των μαθητών ελληνικής καταγωγής» 
(Κοσσυβάκη, χ.χ.).

Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός στο πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον 
λαμβάνει υπόψιν του την κοινωνική ετερογένεια και τον πολιτισμικό 
πλουραλισμό των μαθητών (Ανδρούσου, Ασκούνη, Μάγος, Χρηστίδου - 
Λιοναράκη, 2001). Αναλαμβάνει το ρόλο του οργανωτή και καθοδηγητή 
ομαδικών δραστηριοτήτων χωρίς να αποκλείει κανέναν μαθητή από κα-
μιά δραστηριότητα, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλο-
ντος επικοινωνίας, συντονίζοντας και ενθαρρύνοντας τους μαθητές του 
(Γεωργογιάννης, 2000). Έχει ρόλο καθοδηγητικό και ενισχυτικό, ανα-
καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και βασίζει τη μαθησιακή διαδικασία 
πάνω σ’ αυτές, επισημαίνοντας την ύπαρξη, τις αξίες και το σεβασμό της 
ετερότητας (Μάνου, 2013). Σύμφωνα με τους Huffman & Speer (2000), 
η ανάπτυξη των παιδιών επιτυγχάνεται σ’ ένα περιβάλλον που υπάρχει 
συναισθηματική σχέση. Όταν τα παιδιά νιώσουν ότι βρίσκονται σ’ ένα 
υποστηρικτικό περιβάλλον μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στη 
μαθησιακή διαδικασία και να επιτύχουν προσωπικούς στόχους. Οι εκπαι-
δευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τους 
μαθητές (Ασκούνη, 2003). Η θετική αντιμετώπιση της πολιτισμικής ποι-
κιλομορφίας στο δημοτικό σχολείο, προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός 
περιβάλλοντος μάθησης, όπου βασικός στόχος της διαπολιτισμικής δι-
δασκαλίας είναι η αναδιαμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων όλων των 
μαθητών (Γκόβαρης & Μανούσου, 2015). Μέσα από τον πολιτισμικό πλου-
ραλισμό της σχολικής τάξης ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιοποιήσει τα 
ποικίλα πολιτισμικά και ιδεολογικά στοιχεία των μαθητών, να εναρμονίσει 
και να ενισχύσει την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ τους, όχι 
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μόνο εντός της σχολικής τάξης αλλά και γενικότερα μέσα στο σχολικό 
περιβάλλον (Γκόβαρης, 2004).

Γίνεται σαφές ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική εκ-
παίδευση αφορά σε ένα δύσκολο και αρκετά απαιτητικό έργο, το οποίο 
οικοδομεί την ταυτότητα και τη γνωστική κατάκτηση παιδιών προσφύ-
γων και γηγενών μαθητών, παρέχοντάς τους τα κατάλληλα ερεθίσματα 
ώστε να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις στη βάση της ανεκτικότητας, 
του σεβασμού στη διαφορετικότητα, της αλληλεγγύης, και της ειρηνικής 
συμβίωση και να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες και υγιείς ψυχοσυναι-
σθηματικά προσωπικότητες κοινωνικά ενταγμένων μελλοντικών πολιτών.

5. Αντί Επιλόγου 
Καθώς η παρουσία των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία δημιούργησε 
μια «πολιτισμική ποικιλομορφία» (Φίστα, 2012) και από τη στιγμή που ένα 
μεγάλο μέρος του προσφυγικού πληθυσμού που φιλοξενεί η χώρα μας 
αποτελείται από παιδιά, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να στοχεύσουν στην 
κατάρριψη της αντίληψης πως «όσο υπάρχουν διαφορετικοί πολιτισμοί 
δεν μπορεί να υπάρχει και ισότητα ανάμεσά τους» (Emerson, 2011). Το 
σχολείο γενικότερα και ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί, λαμβάνοντας υπόψη 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προερχόμενου από διαφορετικά κοινωνι-
κοπολιτισμικά περιβάλλοντα και με έντονη ετερογένεια μαθητικού πλη-
θυσμού, υπερνικώντας τις όποιες δυσκολίες ένταξής τους και ενισχύο-
ντας τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας του, 
κάνουν πράξη τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, προετοι-
μάζοντας τα παιδιά προσφύγων ως πολίτες μιας ισότιμης πολυπολιτισμι-
κής κοινωνίας, όπου φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, όπως συγκρού-
σεις, ξενοφοβία και βία να μην αποτελούν πλέον ζωντανά θέματα που 
περιμένουν την αντιμετώπισή τους. 
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Περίληψη 
Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κα-
τασκευή του κόσμου μέσα από τις ιδεολογίες που προβάλλουν. Για την 
προβολή και τοποθέτηση προϊόντων οι διαφημιστές αξιοποιούν αρκε-
τές φορές γλωσσικές ποικιλίες και προσφεύγουν σε δείκτες πέραν του 
γλωσσικού, αντιπροσωπεύοντας ατελή ή στερεοτυπικά είδωλα (Πολίτης 
& Κουρδής, 2015). Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση 
ενδεικτικής πρότασης για κριτική διδακτική αξιοποίηση των τηλεοπτικών 
διαφημίσεων στην Α΄ Λυκείου. Η διδακτική πρό-
ταση βασίζεται στη θεωρία των πολυγραμματι-
σμών (multiliteracies) (Kalantzis & Cope, 2001) 
και εστιάζει στην παρουσίαση των ιδεολογιών 
που αποκαλύπτονται μέσω της χρήσης γεωγρα-
φικής ποικιλίας. Συγκεκριμένα, μέσα από την 
τηλεοπτική διαφήμιση «Air Fast Tickets – Κρη-
τικοί1», καλούνται οι μαθητές/τριες να αντιλη-
φθούν οι ίδιοι/ες το διαφορετικό κοινωνικό κύ-
ρος που προβάλλεται και τη γλωσσική ετερογέ-
νεια που παρουσιάζεται. 

Abstract 
TV commercials play a vital role in forming the world through the ideolo-
gies they express. For the promotion and placement of their products 

1.  \ https://www.youtube.com/watch?v=GVo3zkb7CYU 
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advertisers use linguistic variations and even re-
sort to the use of other non-verbal ways, which 
represent imperfect role models or stereotypes. 
The aim of this paper is to make a proposal 
of how TV commercials can be used to teach 
critical thinking to the 1st grade of high school. 
This teaching proposal is based on the theory 
of multiliteracies and focuses on presenting the 
ideologies which are revealed through the use 
of geographical variations. Specifically, through 
the TV commercial «Air Fast Tickets – Κρητικοί», 

the students are asked to realize by themselves the different social status 
which is shown and the linguistic heterogeneity that is presented.

1. Εισαγωγή 
Οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις δίνουν έμφαση στον κοινωνι-
κό, γνωσιακό και επικοινωνιακό ρόλο της γλώσσας. Στο παρόν άρθρο 
προτείνεται μια ενδεικτική διδακτική πρόταση για μαθητές/τριες της Α΄ 
Λυκείου, η οποία βασίζεται σε ένα διαφημιστικό κείμενο μαζικής κουλ-
τούρας. Μέσω της διδασκαλίας στο συγκεκριμένο μάθημα επιχειρείται η 
ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης και η καλλιέργεια κριτικής 
στάσης των μαθητών/τριών, ως ενεργοί πολίτες που σέβονται τη διαφο-
ρετικότητα σε μια ποικιλόμορφη κοινωνία. Στην παρούσα εργασία , οι δι-
δακτικές δραστηριότητες που προτείνονται εστιάζουν στην αναπαράστα-
ση γεωγραφικής ποικιλίας, όπως αυτή προβάλλεται από το διαφημιστικό 
λόγο και στην κριτική ανάλυση αυτής. 

Για την εφαρμογή της διδακτικής πρότασης κρίνεται απαραίτητο να 
συζητηθούν θεωρητικά ζητήματα που αφορούν την παιδαγωγική του 
γραμματισμού και την παρουσία της γλωσσικής ποικιλότητας, πιο συγκε-
κριμένα της γεωγραφικής ποικιλίας στα κείμενα μαζικής κουλτούρας και 
τη σημασία αξιοποίησής τους «εντός» του σχολείου. Κατόπιν, υιοθετώ-
ντας το μοντέλο των πολυγραμματισμών, γίνεται παρουσίαση και επεξή-
γηση της διδακτικής πρότασης και των διδακτικών στόχων τα οποία οδη-
γούν στο τέλος στη διατύπωση γενικών παρατηρήσεων. 

2. Παιδαγωγική Γραμματισμού 
Με τον όρο «Γραμματισμός» (Baynham, 2002) δεν προσδιορίζεται μόνο 
η ικανότητα ενός ατόμου να διαβάζει και να κατανοεί κείμενα. Η έννοια 
του γραμματισμού αποτελεί μια σύνθετη έννοια εντός της κοινωνιογλωσ-
σικής πραγματικότητας και εκφράζει την ικανότητα του ατόμου να κατα-
νοεί, να ερμηνεύει, να κρίνει κριτικά και να παράγει διάφορα είδη λόγου. 
Ο γραμματισμός ως κοινωνικός θεσμός (Φτερνιάτη, 2010) αποτελεί απα-
ραίτητο εργαλείο, καθώς συνδυάζει πολιτιστικά, κοινωνικά και γνωστικά 

Key words: 

TV commercials,  
geographical variety,  

multiliteracies,  
critical language awareness
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αντικείμενα, με τα οποία το άτομο μπορεί να ελέγχει μέσω του λόγου τη 
ζωή και το περιβάλλον του. 

Η συνειδητοποίηση του κοινωνικού νοήματος της γλώσσας και του 
τρόπου που αυτή ενυπάρχει και δρα μέσα στην κοινωνία (Baynham, 
2002: 12) οδηγεί στην κριτική γλωσσική επίγνωση, καθώς επιτυγχάνε-
ται η ικανότητα κριτικής αντιμετώπισης, με την οποία πραγματώνεται η 
αυτονόμηση του ατόμου. Κάθε κείμενο εκφράζει ιδεολογίες, αποτυπώ-
νοντας τη «δική» του αλήθεια μέσα από συγκεκριμένη οπτική. Ο ρόλος 
της παιδαγωγικής του γραμματισμού είναι να ευαισθητοποιήσει τους/τις 
μαθητές/τριες και μελλοντικούς πολίτες στις λειτουργίες των κυρίαρχων 
μορφών γραμματισμού, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν κριτική σκέ-
ψη απέναντι σε αυτές και να αντιλαμβάνονται τις «κρυφές» ιδεολογίες 
που υποβόσκουν (Μητσικοπούλου, 2001). Τα κείμενα που αξιοποιούνται 
πρέπει να ανήκουν στον κόσμο της καθημερινής εμπειρίας των μαθη-
τών/τριών (Αμαραντίδου, Μούσιου-Μυλωνά & Ντίνας, 2014) με στόχο 
την ενεργό προσέγγιση και συμμετοχή στη δραστηριότητα. Η ανάπτυξη 
γραμματισμού προετοιμάζει τους/τις μαθητές/τριες ώστε να μπορούν να 
αντεπεξέρχονται στις επικοινωνιακές περιστάσεις της κοινωνίας. Η προ-
σέγγιση δεν είναι ομοιογενής, αλλά συνιστά μια «παιδαγωγική φιλοσο-
φία» (Τεντολούρης & Χατζησαββίδης, 2014: 420), στην οποία μπορούν να 
συμπεριληφθούν διάφορες παραδοχές και να αξιοποιηθούν με τις ανά-
γκες του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος. 

3.  Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας - Χρήση Γεωγρα-
φικής Ποικιλίας 

Ως κείμενα μαζικής κουλτούρας θεωρούνται τα κείμενα με πολιτιστικό 
και κοινωνικό νόημα, με τα οποία έρχονται σε επαφή οι μαθητές/τριες. 
Ο όρος «μαζική κουλτούρα» αναφέρεται σε πρακτικές που παράγονται 
από μέσα, όπως την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο και απευ-
θύνονται στη μάζα, δηλαδή σε μεγάλα τμήματα του ενεργού πληθυσμού 
(Στάμου, Αρχάκης & Πολίτης, 2016: 15-16). Σκοπός των κειμένων αυτών 
είναι η μετάδοση πολιτισμικών αξιών, κυρίαρχων κοινωνικών νοημάτων 
και ιδεολογιών. Συγκεκριμένα, οι διαφημίσεις ως μέρος της ζωής των 
ατόμων επηρεάζουν τις καταναλωτικές τους επιλογές, επιβάλλουν κοι-
νωνικά πρότυπα και προωθούν αξίες και στερεότυπα (Αμαραντίδου, κ.ά., 
2014).

Οι γλωσσικές ποικιλίες αξιοποιούνται σε πληθώρα τηλεοπτικών προ-
γραμμάτων και οι τηλεθεατές/τριες έρχονται σε επαφή με την κοινωνιο-
γλωσσική ποικιλότητα. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζουν τις μη πρότυπες 
ποικιλίες που χρησιμοποιούνται από κείμενα ευρείας απήχησης, όπως οι 
τηλεοπτικές διαφημίσεις (Σαλτίδου & Στάμου, 2019). Η καθημερινή τριβή 
με αυτά τα κείμενα αποτελεί μια διαδικασία εγγραφής (Agha, 2006) των 
γλωσσικών ποικιλιών και δημιουργεί ένα κοινωνιογλωσσικό προφίλ με 
συγκεκριμένα δεικτικά χαρακτηριστικά. Ο τρόπος, δηλαδή, αναπαράστα-
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σης των ποικιλιών στο διαφημιστικό λόγο συνδέεται με συγκεκριμένες 
κοινωνικές και πολιτισμικές πεποιθήσεις, οι οποίες παρουσιάζονται μέσα 
από τη λειτουργία του χιούμορ (Φτερνιάτη, κ.ά., 2016). Η αναπαράσταση 
μη πρότυπων ποικιλιών από τον τηλεοπτικό λόγο οδηγεί στη γλωσσική 
ετερογένεια και στην περιθωριοποίηση της γλωσσικής ποικιλίας. 

Ο λόγος ως κοινωνική πρακτική και ως φορέας αξιών και ιδεολογιών 
συγκροτεί την πραγματικότητα και διαμορφώνει τους/τις ομιλητές/τριες 
και τις ταυτότητές τους (Αρχάκης & Τσάκωνα, 2018: 37). Ο επιλεκτικός 
χειρισμός, όσον αφορά μηνύματα γλωσσικά ή μη, του γλωσσικού πλού-
του από τη μαζική κουλτούρα δείχνει τον ιδεολογικό ρόλο που ασκεί η 
τηλεόραση και αποκαλύπτει την προσπάθεια συγκρότησης μιας κοινής 
εθνικής ταυτότητας (Στάμου & Ντίνας, 2011:2). Οι διαφημιστές αξιοποι-
ούν τις γλωσσικές ποικιλίες, επιδιώκοντας να προσελκύσουν το ενδιαφέ-
ρον του τηλεοπτικού κοινού σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες ή προϊόντα 
(Τσάμη, 2018:44). Έτσι, παρά το γεγονός της ανάδειξης και της προβολής 
των γεωγραφικών ποικιλιών από τα κείμενα μαζικής κουλτούρας, η πα-
ρουσίασή τους δε γίνεται με την «αυθεντική» χρήση μέσα από φυσικούς 
ομιλητές και ομιλήτριες, ενώ η αναπαράσταση αποκλίνει από την ποικιλία 
που αντιπροσωπεύουν. Η αναπαράσταση των πρωταγωνιστών δεν αποτε-
λεί καθρέφτη του «έξω» κόσμου (Στάμου, 2012) και το τηλεοπτικό κοινό 
παγιδεύεται στην πλάνη του αντικατοπτρισμού (Androutsopoulos, 2010). 

Επιπλέον, η χρήση διαλεκτικού συστήματος από τα κείμενα μαζικής 
κουλτούρας συνοδεύεται και από άλλους δείκτες ταυτότητας πέραν του 
γλωσσικού (Κουρδής, 2012). Οι μη γλωσσικοί δείκτες όπως η ένδυση, η 
μουσική και οι συνήθειες αποτελούν σημειωτικά στοιχεία τα οποία ενι-
σχύουν την κοινωνιογλωσσική αναπαράσταση, με αποτέλεσμα να ανα-
δεικνύεται η κυριαρχία της πρότυπης. Με αυτόν τον τρόπο, τα κείμενα 
μαζικής κουλτούρας εντείνουν τις κοινωνικές ανισότητες και διαμορφώ-
νουν μια «στρεβλή» εικόνα κόσμου. 

4.  Διδακτική Αξιοποίηση Κειμένων Μαζικής Κουλ-
τούρας 

Τα κείμενα μαζικής κουλτούρας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση ιδεολογιών των μαθητών/τριών. Η αξιοποίηση αυτών των 
κειμένων στην τάξη μέσα στο σχολικό μάθημα υποστηρίζεται πως δημι-
ουργεί μαθητές/τριες που εμπλέκονται ενεργά εντάσσοντας τη δημιουρ-
γικότητά τους στο μάθημα και, έτσι, προσλαμβάνουν πιο εύκολα αφηρη-
μένες και δύσκολες έννοιες (Duff, 2004). Η διδασκαλία προσεγγίζει την 
καθημερινότητα των παιδιών και γεφυρώνει τα «εκτός» του σχολείου με 
τα «εντός», γεγονός που δημιουργεί ένα κλίμα οικειότητας και δεκτικό-
τητας των μαθητών/τριών προς τη γνώση (Στάμου, κ.ά., 2016). Τα τελευ-
ταία χρόνια, εκτός από το ψυχαγωγικό ρόλο των εξωσχολικών πρακτι-
κών, αναγνωρίζεται η αξία τους ως πρακτικές «πλούσιες, πολύπλοκες και 
καθόλου υποδεέστερες από αυτές του σχολείου» (Στάμου κ.α., 2016:15). 
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Η ενασχόληση με κείμενα από οικείο περιβάλλον βοηθάει την ανά-
πτυξη κριτικής απέναντι σε διάφορες καταστάσεις και κάθε είδους κείμε-
νο, με το οποίο έρχονται σε επαφή (Στάμου, 2012), κάτι που επίσης ανα-
πτύσσεται μέσω της αξιοποίησης πολυτροπικών κειμένων στη διδασκα-
λία. Οι μαθητές/τριες, ως δέκτες μηνυμάτων με ιδεολογικό περιεχόμενο, 
καθίστανται ευάλωτοι στη διαμόρφωση στάσης απέναντι στην κοινωνιο-
γλωσσική πραγματικότητα που προσλαμβάνουν. Στην παρούσα μελέτη, 
προσεγγίζεται η μαζική κουλτούρα ως ένας τύπος γραμματισμού, μέσω 
του οποίου οι μαθητές/τριες αποκτούν κριτική στάση, καθώς αντιλαμβά-
νονται τους κινδύνους και τα μηνύματα που προβάλλει η μαζική κουλτού-
ρα. Ο ρόλος της γλώσσας είναι να αναδείξει το διδακτικό γίγνεσθαι στο 
σύνολό του και όχι τη γλώσσα ως άθροισμα γνώσεων (Κουτσογιάννης, 
2012). Έτσι, «η διδακτική αξιοποίηση κειμένων μαζικής κουλτούρας στην 
εκπαίδευση, ενισχύει τη διαπραγμάτευση της γνώσης και όχι τη ανακατα-
σκευάζουν την κοινωνιογλωσσική πραγματικότητα και την παρουσιάζουν 
από διαφορετική οπτική, χωρίς να αποτελεί καθρέφτη της πραγματικό-
τητας (Στάμου, 2012). Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η αξιοποίηση των 
κειμένων αυτών προκειμένου να αναπτυχθεί η κριτική γλωσσική επίγνω-
ση των μαθητών/τριών. Η κριτική γλωσσική επίγνωση αποτελεί συνειδη-
τοποίηση των επιλογών που προσφέρει η γλώσσα αλλά και των εικόνων 
που οικοδομεί, έτσι ώστε να αποκαλυφθούν οι λανθάνουσες ιδεολογίες 
που κατασκευάζει (Στάμου, 2012). Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη 
γλωσσική επίδοση των μαθητών/τριών, εφόσον γίνεται επεξεργασία 
του λόγου ώστε να περιοριστούν οι προκαταλήψεις και οι παγιωμένες 
απόψεις. Ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού με κείμενα κριτικού 
γραμματισμού από την εμπειρία των μαθητών/τριών αφυπνίζει τη σκέψη 
ώστε να συνειδητοποιούν κρυφά νοήματα, ρητορικές παγίδες και σιωπη-
λές υποθέσεις (Μπουτουλούση, 2001).

5. Οι Πολυγραμματισμοί 
Η κοινωνική πραγματικότητα εξελίσσεται και παρουσιάζει πολιτισμική και 
γλωσσική πολυμορφία, καθώς επιδρά με τις νέες τεχνολογίες. Η σύγχρο-
νη κοινωνικοπολιτισμική πραγματικότητα οδήγησε στην ανάγκη ύπαρξης 
πολυμορφικών κειμένων, τα οποία αντικατοπτρίζουν το περιβάλλον των 
μαθητών/τριών (Kalantzis & Cope, 2001). Στόχος της συγκεκριμένης δι-
αδικασίας είναι η ανάπτυξη κριτικής μεταγλώσσας των μαθητών/τριών 
απέναντι σε κάθε είδους κείμενο. Συγκεκριμένα, μέσα από αυτήν τη δια-
δικασία οι μαθητές/τριες θα μπορούν να κατανοήσουν και να χειρίζονται 
την κοινωνική και πολιτισμική δύναμη των κειμένων (Φτερνιάτη, 2010). Οι 
μαθητές/τριες θεωρούνται ενεργά μέλη των κοινωνικών αλλαγών καθώς 
έρχονται σε επαφή με κείμενα της εμπειρίας τους και μαθαίνουν να δια-
πραγματεύονται διαφορετικούς κόσμους. 

Αναλυτικότερα, οι θεωρητικοί των πολυγραμματισμών αντικαθιστούν 
τον παραδοσιακό όρο «γράψιμο» με τη διαδικασία του Σχεδίου, η οποία 
αποτελεί μια δυναμική διαδικασία αξιοποίησης όλων των υπαρχόντων 
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πόρων για τη δόμηση και τη δημιουργίας ενός κειμένου (Φτερνιάτη, 
2010). Το Σχέδιο πραγματώνεται στο σχολικό μάθημα μέσα από στάδια, 
τα οποία δεν ακολουθούν μια συγκεκριμένη σειρά κατά τη διδασκαλία, 
αλλά αλληλοσυμπληρώνονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η υλο-
ποίηση του Σχεδίου περιλαμβάνει:

•	 την Τοποθετημένη Πρακτική (situated practice), αξιοποίηση κειμέ-
νων από το καθημερινό κοινωνικό και πολιτισμικό χώρο των μαθη-
τών/τριών,

•	 την Ανοιχτή Διδασκαλία (overt instruction), ανάλυση και συνειδη-
τοποίηση των γλωσσικών επιλογών που συμβάλλουν στη σύσταση 
και κατασκευή νοήματος,

•	 την Κριτική Πλαισίωση (critical framing), κριτική ερμηνεία σε σχέ-
ση με το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημι-
ουργήθηκαν, 

•	 τη Μετασχηματισμένη Πρακτική (transformed practice), παραγωγή 
αναπλαισιωμένου λόγου.

Ακολουθώντας το μοντέλο των πολυγραμματισμών, η διδακτική προ-
σέγγιση που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη πρόταση έχει ως στόχο οι 
μαθητές/τριες: 

•	 να μπορούν να εντοπίσουν τη γεωγραφική ποικιλία και να αναγνω-
ρίσουν τα γλωσσικά στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν, 

•	 να εντοπίζουν γλωσσικά και σημειωτικά στοιχεία, με τα οποία κα-
τασκευάζονται κοινωνικές ταυτότητες ομιλητών/τριών, 

•	 να ανιχνεύουν τους τρόπους που τα κείμενα μαζικής κουλτούρας 
στοχοποιούν και χειρίζονται την γεωγραφική ποικιλία,

•	 να μπορούν να σταθούν κριτικά απέναντι σε ιδεολογίες που προ-
ωθούν τα κείμενα μαζικής κουλτούρας.

Η εκπαιδευτική πρόταση περιλαμβάνει ομαδοσυνεργατική μάθηση. 
Για το σκοπό αυτό προτείνεται η δημιουργία μαθητικών μικροομάδων 4-5 
ατόμων, ώστε οι μαθητές/τριες να ενταχθούν και να εμπλακούν δυναμικά 
στη συμμετοχή της μαθησιακής διαδικασίας (Κουτσογιάννης, 2017). 

6. Παρουσίαση Διδακτικού Υλικού 
Το διδακτικό υλικό που αξιοποιήθηκε απευθύνεται σε μαθητές/τριες της 
Α΄ Λυκείου. Η διδακτική παρέμβαση προτείνεται να παρουσιαστεί συ-
μπληρωματικά στην τάξη με τη παράδοση της 2ης ενότητας του σχολικού 
εγχειριδίου (Τσολάκης, Αδάλογλου, Αυδή, Λόππα & Τάνης, 2005: 27-28), 
όπου γίνεται αναφορά στη γλωσσική ποικιλότητα και οι μαθητές/τριες 
έρχονται σε επαφή με τον ελληνικό γλωσσικό πλούτο.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών: «Η διδασκαλία περιλαμβά-
νει δυνάμει μία τεράστια ποικιλία προφορικών, γραπτών και υβριδικών 
κειμένων, τα οποία εμφανίζονται σε έντυπη, ψηφιακή ή και πολυτροπι-
κή μορφή και παράγονται είτε εντός είτε εκτός του σχολικού χώρου.» 
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(ΦΕΚ Β 1562 / 27-06-2011). Θεωρούμε πως η διδακτική αξιοποίηση της 
τηλεοπτικής διαφήμισης «Air Fast Tickets – Κρητικοί» είναι συμβατή με 
το γενικότερο πλαίσιο των γεωγραφικών ποικιλιών, καθώς γίνεται χρήση 
κρητικής διαλέκτου, αλλά παράλληλα ανταποκρίνεται στην καλλιέργεια 
της κριτικής στάσης και ενδυνάμωση του γλωσσικού γραμματισμού των 
μαθητών/τριών σε κείμενα καθημερινής τριβής.

Τοποθετημένη Πρακτική
Η παρακολούθηση κειμένων μαζικής κουλτούρας εντάσσεται στις 

εξωσχολικές καθημερινές συνήθειες από ένα μεγάλο μέρος των μαθη-
τών/τριών. Ωστόσο, για να αναδειχτεί η επαφή τους με το θέμα, είναι 
σημαντικό να τεθούν κάποια ερωτήματα, ώστε να διαπιστωθεί η σχέση 
τους με τις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Ενδεικτικά ερωτήματα που μπορούν 
να τεθούν είναι τα εξής: 

•	 Παρακολουθείτε διαφημίσεις; Ποιες διαφημίσεις προτιμάτε; 
•	 Έχετε παρατηρήσει στις τηλεοπτικές διαφημίσεις χρήση γεωγρα-

φικής ποικιλίας; Σε ποιες διαφημίσεις;
•	 Ποιο είναι συνήθως το διαφημιζόμενο προϊόν;

Ο/Η εκπαιδευτικός, έχοντας άμεση επαφή με τους/τις μαθητές/τριες, 
μπορεί να γνωρίζει τα θέματα που τους/τις απασχολούν στην καθημερι-
νότητά τους, οπότε μπορεί να διαμορφώσει το υλικό με βάση τα ενδια-
φέροντά τους (Φτερνιάτη, Τσάμη & Αρχάκης, 2016). Θεωρούμε, λοιπόν, 
ότι η τηλεοπτική διαφήμιση είναι ικανή να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
των μαθητών/τριών, καθώς είναι κοντά στον τρόπο ζωής τους μέσω του 
προϊόντος που προβάλλει, δηλαδή τα διαδικτυακά αεροπορικά εισιτήρια. 
Παρουσιάζεται η τηλεοπτική διαφήμιση στην τάξη και αναζητείται ο στό-
χος της. Έπειτα, πραγματοποιείται συζήτηση και αναζήτηση τηλεοπτικών 
διαφημίσεων, στις οποίες παρατηρείται χρήση γεωγραφικής ποικιλίας.

Ανοιχτή Διδασκαλία
Στο στάδιο της ανοιχτής διδασκαλίας οι μαθητές/τριες παρακολουθούν 
την τηλεοπτική διαφήμιση με στόχο τον εντοπισμό και την αναγνώριση 
της γεωγραφικής ποικιλίας. Σε περίπτωση που οι μαθητές/τριες θεωρή-
σουν πως η απόδοση της διαφήμισης σε γραπτή μορφή θα καθιστούσε 
την ανάλυσή της πιο εύκολη, παρέχεται απομαγνητοφωνημένο το κείμε-
νο2. 

Ο/Η εκπαιδευτικός απευθύνει στους/στις μαθητές/τριες ερωτήματα 
σχετικά με το προβαλλόμενο κείμενο και τις γλωσσικές χρήσεις που πα-
ρατήρησαν (π.χ. «Στην τηλεοπτική διαφήμιση που παρακολουθήσατε οι 
ομιλητές/τριες χρησιμοποιούν στο λόγο τους κάποια ποικιλία εκτός της 
πρότυπης ποικιλίας;», «Υπάρχουν ομιλητές/τριες που χρησιμοποιούν την 
πρότυπη ποικιλία;», «Μπορείτε να εντοπίσετε ποια γεωγραφική ποικιλία 
προβάλλεται;», «Μπορείτε να εντοπίσετε άλλα γλωσσικά στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται στην αναπαράσταση;»). Οι μαθητές/τριες μέσα από τα 
ερωτήματα, καλούνται να αναγνωρίσουν τη γεωγραφική ποικιλία, την αγ-

2.   Βλ. Παράρτημα
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γλική γλώσσα, καθώς και πότε και σε ποια σημεία της διαφήμισης χρησι-
μοποιείται πρότυπη ή μη πρότυπη ποικιλία. Παράλληλα ο/η εκπαιδευτικός 
καλείται να συζητήσει και να δώσει πληροφορίες για τη γεωγραφική ποι-
κιλία και να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να κατανοήσουν το γλωσ-
σικό πλούτο της ελληνικής γλώσσας μέσα από τις ποικιλίες. Στη συνέχεια, 
οι μαθητές/τριες με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού καλούνται να κα-
ταγράψουν όλα τα γλωσσικά στοιχεία που εντόπισαν. Ο/Η εκπαιδευτικός 
μπορεί να κατηγοριοποιήσει τα χαρακτηριστικά στοιχεία της διαλέκτου 
και σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/τριες να εντοπίσουν διαφορές 
που παρατηρούνται σχετικά με την πρότυπη ποικιλία.

Αξιοποιώντας την προσωπική εμπειρία των μαθητών/τριών, η συγκε-
κριμένη φάση αποβλέπει στο να συνειδητοποιήσουν οι ίδιοι/ες ότι οι 
πρωταγωνιστές χρησιμοποιούν στο λόγο τους στοιχεία από την κρητι-
κή διάλεκτο και την αγγλική γλώσσα. Ιδιαίτερα σημαντική καθίσταται σε 
αυτό το σημείο η στάση του/της εκπαιδευτικού απέναντι στις διαλέκτους. 
Μέσα από την κατάθεση προσωπικών εμπειριών με διαλεκτόφωνους/ες 
ομιλητές/τριες, απενοχοποιεί στα μάτια των παιδιών τη χρήση των γεω-
γραφικών ποικιλιών και ενισχύει το αίσθημα αυτοπεποίθησης των διαλε-
κτόφωνων μαθητών/τριών. 

Στο τέλος της ανοιχτής διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες σε συνεργασία 
με τον/την εκπαιδευτικό καλούνται να εντοπίσουν τα συστατικά μέρη της 
διαφήμισης, καθώς και τα σημεία όπου παρατηρείται η χρήση και η αξι-
οποίηση της γεωγραφικής ποικιλίας. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα 
καταστεί χρήσιμη στο στάδιο της μετασχηματισμένης πρακτικής, όπου οι 
μαθητές/τριες αξιοποιώντας τα συστατικά μέρη του διαφημιστικού λόγου 
θα δημιουργήσουν οι ίδιοι/ες ένα διαφημιστικό κείμενο. 

Κριτική Πλαισίωση 
Η κριτική πλαισίωση αποτελεί μια διαδικασία στην οποία οι διδασκόμενοι 
αποστασιοποιούνται από το αντικείμενο μελέτης και στέκονται κριτικά σε 
σχέση με το κοινωνικό και πολιτισμικό του περιβάλλον (Kalantzis & Cope, 
2001). Στόχος της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη της κριτικής επίγνω-
σης των μαθητών/τριών, διερευνώντας ιδεολογίες που συνοδεύουν τις 
ποικιλίες στο διαφημιστικό λόγο και στερεότυπα που προβάλλουν για τον 
κόσμο (Μαρωνίτη, Στάμου, Γρίβα & Ντίνας, 2016: 60). Ακόμη, στόχο της 
δραστηριότητας αποτελεί το να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες το ρόλο 
και τη «δύναμη» που κατέχουν τα κείμενα αυτά στην κατασκευή και ανα-
παραγωγή της κοινωνιογλωσσικής πραγματικότητας. 

Αρχικά, προβάλλεται για 3η φορά η τηλεοπτική διαφήμιση και μέσω 
ερωτημάτων ο/η καθηγητής/τρια καλείται να προβληματίσει τους/τις 
μαθητές/τριες. Σημαντικό είναι να αξιολογήσουν οι ίδιοι/ες τον τρόπο 
ομιλίας των πρωταγωνιστών, αιτιολογώντας την απάντησή τους. Ο/η εκ-
παιδευτικός μπορεί να αποτυπώσει την οπτική του ως μια άποψη ενός 
μέλους της ομάδας και όχι ως κυρίαρχη και «σωστή» (Φτερνιάτη, Τσάμη 
& Αρχάκης, 2016).



87

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΛΟΓΟ

Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από τους/τις μαθητές/τριες 
να αναζητήσουν τους λόγους που η αναπαράσταση εκφράζει ασυμβα-
τότητα π.χ. «Γιατί θεωρείτε μη αναμενόμενο οι πρωταγωνιστές να χρη-
σιμοποιούν στοιχεία από την αγγλική γλώσσα;», «Μπορείτε να σκεφτείτε 
το λόγο για τον οποίο οι συντελεστές αποτυπώνουν δυο διαφορετικούς 
κόσμους;», «Οι γεωγραφικές ποικιλίες έχουν συνδεθεί με παραδοσιακά 
επαγγέλματα και τρόπο ζωής, ενώ η αγγλική γλώσσα θεωρείται ποικιλία 
υψηλού κύρους και δείγμα εκσυγχρονισμού;», «Για ποιο λόγο οι διαφημι-
στές επιλέγουν να αξιοποιήσουν διαλεκτικά στοιχεία;». Μέσα από αυτές 
τις ερωτήσεις δίνεται έμφαση στο κοινωνικό προφίλ των πρωταγωνιστών 
που προωθείται από τα κείμενα μαζικής κουλτούρας. Οι διαφημίσεις χρη-
σιμοποιούν τη γεωγραφική ποικιλία ως μη αναμενόμενη ποικιλία, άρα 
χιουμοριστική, ενώ κατασκευάζεται συγκεκριμένο προφίλ στους/στις 
διαλεκτόφωνους ομιλητές/τριες. Η προσπάθεια των δυο διαλεκτόφωνων 
πρωταγωνιστών να χρησιμοποιήσουν στοιχεία από την αγγλική γλώσσα 
αναπαρίσταται ως «μη επιτυχημένη», στοιχείο που οδηγεί έμμεσα στην 
ταύτιση και υποτίμηση του κοινωνικού προφίλ των ομιλητών/τριών μιας 
ποικιλίας.

Εκτός από γλωσσικό επίπεδο, δηλαδή τον τρόπο ομιλίας, οι τηλεοπτι-
κές διαφημίσεις αξιοποιούν και άλλους οπτικούς σημειωτικούς τρόπους 
για να μεταφέρουν κοινωνικά νοήματα και να κατασκευάσουν κοινωνικές 
ταυτότητες (Στάμου, 2012). Για παράδειγμα, οι πρωταγωνιστές παρουσι-
άζονται με συντηρητικό και παραδοσιακό τρόπο ένδυσης και οι συνήθει-
ες τους παραπέμπουν σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας από τη δική τους. 
Κρίνουμε, λοιπόν, ως ιδιαίτερα σημαντικό οι μαθητές/τριες να συνειδη-
τοποιήσουν ότι το χιούμορ προκαλείται από τη στερεοτυπική αποτύπωση 
του τρόπου ζωής των διαλεκτόφωνων ομιλητών/τριών. Ερωτήματα που 
μπορεί να λειτουργήσουν ως αφορμή για συζήτηση είναι: «Πώς αξιολο-
γούν τον τρόπο ζωής των πρωταγωνιστών;», «Ποια χαρακτηριστικά που 
προβάλλονται στη διαφήμιση συνδέονται με γεωγραφική ποικιλία;», «Θε-
ωρείτε πως η αναπαράσταση είναι αυθεντική;», «Οι φυσικοί ομιλητές/
τριες της κρητικής διαλέκτου, καθώς και άλλων ποικιλιών, φέρουν αυτά 
τα χαρακτηριστικά;», «Η αναπαράσταση στοχεύει στη γλωσσική ομοιογέ-
νεια της ελληνικής γλώσσας ή στοχοποιεί τους ομιλητές οδηγώντας σε 
ετερογένεια;», «Η χρήση πρότυπης ποικιλίας από τον εκφωνητή, καθώς 
και το προφίλ των πρωταγωνιστών, συμβάλλει στην κατασκευή δυο κό-
σμων;», «Η μη πρότυπη ποικιλία παρουσιάζεται ως κατώτερη;». Τα ερω-
τήματα αυτά θα προβληματίσουν τους/τις μαθητές/τριες σχετικά με τις 
αναπαραστάσεις των γεωγραφικών ποικιλιών στο διαφημιστικό λόγο.

Τα κείμενα μαζικής κουλτούρας στοχοποιούν τους/τις διαλεκτόφω-
νους/ες ομιλητές/τριες και χρησιμοποιούν τις γεωγραφικές ποικιλίες για 
να αποτυπώσουν χιουμοριστικές ασυμβατότητες (Φτερνιάτη, κ.ά., 2016). 
Το άνισο κοινωνικό κύρος που προβάλλεται καθώς και η φαινομενική 
γλωσσική ομοιογένεια, δεν παρουσιάζεται μεμονωμένα στη συγκεκριμέ-
νη μόνο τηλεοπτική διαφήμιση, αλλά απαντάται σε πολλά κείμενα της 
μαζικής κουλτούρας (Στάμου & Ντίνας, 2011, Στάμου, κ.ά., 2016). Έτσι, 
προτείνεται στους/στις μαθητές/τριες να αναζητήσουν άλλες διαφημί-
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σεις όπου γίνεται χρήση γεωγραφικής ποικιλίας και να ελέγξουν το κοι-
νωνικό προφίλ των αναπαριστώμενων διαλεκτόφωνων ομιλητών/τριών. 

Μετασχηματισμένη Πρακτική 
Στο τελευταίο στάδιο της δραστηριότητας, οι μαθητές/τριες καλούνται να 
δημιουργήσουν ένα νέο διαφημιστικό κείμενο. Οι μαθητές/τριες, αφού 
έχουν εντοπίσει τα συστατικά μέρη της τηλεοπτικής διαφήμισης από προ-
ηγούμενο στάδιο (τοποθετημένη πρακτική), παράγουν μια δική τους δι-
αφήμιση, η οποία αναδεικνύει το διαφημιζόμενο προϊόν, ενώ ο διάλογος 
πραγματοποιείται αποκλειστικά στην ΚΝΕ. Το διαφημιστικό κείμενο μπο-
ρεί να δημιουργηθεί μέσω των νέων τεχνολογιών, όπως το powerpoint. 
Τα παραγόμενα διαφημιστικά κείμενα αποσκοπούν στο να συνειδητοποι-
ήσουν οι μαθητές/τριες τον τρόπο που χειρίζεται η διαφήμιση τις γεω-
γραφικές ποικιλίες, διαμορφώνοντας ιδεολογίες και κοινωνικές ταυτότη-
τες ομιλητών/τριών. Στη συνέχεια, προτείνουμε να ακολουθήσει αξιολό-
γηση - συζήτηση όπου θα συζητηθεί το νέο κείμενο σε σύγκριση με το 
τηλεοπτικό κείμενο που παρακολούθησαν. 

7. Συμπεράσματα 
Η γλωσσική εκπαίδευση οφείλει να ανταποκρίνεται και να εντάσσει στην 
εκπαιδευτική διαδικασία τις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις και τις απαι-
τήσεις της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας (Φτερνιάτη, 2010). Στην πα-
ρούσα εργασία επιχειρήθηκε να προταθεί μια ενδεικτική διδακτική πρό-
ταση, η οποία αποσκοπεί στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και στάσεις 
των μαθητών/τριών απέναντι στο διαφημιστικό λόγο. Ακολουθώντας τη 
γλωσσοδιδακτική προσέγγιση των πολυγραμματισμών (Kalantzis & Cope, 
2001), αξιοποιήθηκε μια τηλεοπτική διαφήμιση στα πλαίσια της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας. Σκοπός της αξιοποίησης πολυτροπικών κειμένων, με 
τα οποία έρχονται σε καθημερινή τριβή οι μαθητές/τριες, είναι να κατα-
στούν κριτικά εγγράμματα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούν να αντιλαμ-
βάνονται κρυφά κοινωνικά νοήματα και ιδεολογίες, που διαχέονται στα 
κείμενα μαζικής κουλτούρας. Ακόμη, η εκπαιδευτική πρόταση καλλιεργεί 
στα παιδιά δεξιότητες, ώστε να μάθουν να ερμηνεύουν στοιχεία πίσω 
από τα κείμενα αποκωδικοποιώντας τις προθέσεις του/της δημιουργού 
(Αμαραντίδου κ.ά., 2014). 

Η ενδεικτική πρόταση επιχειρεί να συμπληρώσει τις υπάρχουσες πρα-
κτικές διδασκαλίας και όχι να τις αναιρέσει. Συγκεκριμένα, η αξιοποίηση 
της τηλεοπτικής διαφήμισης «Air Fast Tickets – Κρητικοί» έχει ως στόχο 
την απενοχοποίηση των γεωγραφικών ποικιλιών και την ευαισθητοποίηση 
σε φαινόμενα γλωσσικής ποικιλότητας. Η μαζική κουλτούρα δεν αποτελεί 
καθρέφτη της πραγματικότητας και της καθημερινής επικοινωνίας των 
ανθρώπων, αλλά παρουσιάζεται «μέσα από τον παραμορφωτικό φακό 
της ιδεολογίας» (Στάμου, 2012) που θέλει εκάστοτε να προβάλλει. Η ανα-
γνώριση του χιούμορ, ως φορέας κοινωνικών νοημάτων, ιδεολογιών, αξι-
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ολογήσεων και άνισης κοινωνικής αντιμετώπισης και περιθωριοποίησης 
των ποικιλιών και των ομιλητών/τριών της, αναπτύσσει την κριτική ικα-
νότητα των μαθητών/τριών απέναντι σε κείμενα με πολιτισμικές και κοι-
νωνικές ιδεολογίες. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, τέτοια κείμενα να ενταχθούν 
στη διδακτική διαδικασία με σκοπό την κριτική γλωσσική επίγνωση.
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Παράρτημα 

Τηλεοπτική διαφήμιση «Air Fast Tickets – Κρητικοί»
(…) Τ’ αποφάσισα. Θα πάω ταξίδι στο εξωτερικό με την κυρά μ΄
(…) Αα! Αεροπλανικώς;
(…) Θα τα κλείσω από το ιντερνέτ (.) Εερρ (.) Τιι
(…) Ε. Ιντα κάμεις μωρέ; 
(…) Ιντα κάμω;
(…) Αν δε βάλεις καταμεσής το φαστ.. Καλύτερα αστ! Ερ Φαστ Τιτσετς 
Τελειά τζι αρ. Αυτό είναι μωρέ σάιτ σατεμένο
(…) Εσύ είσαι ταξιδεμένος κατέχς απ’ αυτά 
(…) Με airfast αλλιώς… αστ!
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Περίληψη 
Η παραγωγή γραπτού λόγου στην β΄ ξένη γλώσσα στις τελευταίες τάξεις 
του δημοτικού δεν πρέπει να περιορίζεται στη σύνταξη προτάσεων που 
έχουν ως στόχο τον έλεγχο της κατάκτησης γραμματικών, συντακτικών, 
ορθογραφικών φαινομένων. Οι γνώσεις, οι δεξιότητες, ο τρόπος επεξερ-
γασίας της πληροφορίας αποτελούν παράγοντες που συνεισφέρουν στην 
παραγωγή ενός σωστά δομημένου κειμένου. 
Η παρουσίαση αυτή προτείνει μια παιδαγωγική 
προσέγγιση του γραπτού λόγου σύμφωνη με τις 
αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφο-
ράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠ) και επικεντρώνεται 
στη δημιουργικότητα, ενθαρρύνοντας τους μα-
θητές του δημοτικού να εκφραστούν παρά τις 
όποιες δυσκολίες. Το παιχνίδι, η φαντασία, η 
χρήση τεχνικών Δημιουργικής Γραφής, οι Νέες 
Τεχνολογίες μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε 
τη γραφή με νέο τρόπο. 

Abstract
Writing in the second foreign language in the last 
grades of primary school should not be limited 
to the writing of proposals aimed at controlling 
the acquisition of grammatical, syntactic, spell-
ing phenomena. Knowledge, skills, the way infor-
mation is processed are factors that contribute 
to the production of a well-structured text. This 
presentation proposes a pedagogical approach 
to written language, in line with the principles 
of the Common European Framework of Refer-
ence for Languages (C.E.F.), which focuses on 

Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Λέξεις κλειδιά: 

Δημιουργική γραφή,  
Νέες τεχνολογίες,  
Παραγωγή κειμένου

Key words: 

Creative writing,  
New technologies,  
Text production

Φωστήρα Ιασονίδου
Υποψήφια διδάκτορας



94

TΕΥΧΟΣ 10 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

creativity, encouraging primary school students to express themselves 
despite any difficulties. Games, imagination, the use of Creative Writing 
techniques, New Technologies allow us to approach writing in a new way.

1. Οι Δυσκολίες που Αντιμετωπίζει ο Μαθητής 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή ενός κειμένου είναι μια πολύπλοκη 
γνωστική διαδικασία που συγκεντρώνει «ένα σημαντικό αριθμό ενεργει-
ών των οποίων η διαχείριση από τον μαθητή θέτει προβλήματα» (Vigner, 
2001: 73), το σχολείο οφείλει να τον βοηθήσει στην ανάπτυξη ικανοτήτων 
στον τομέα της γραφής και στην αντιμετώπιση γλωσσικών, κοινωνικοπο-
λιτισμικών και θεματικών δυσκολιών. 

1.1. Η Μεταφορά των Στρατηγικών Γραφής 
Στο γραπτό λόγο η απουσία στοιχείων που χαρακτηρίζουν και βοηθούν 
την προφορική επικοινωνία όπως οι χειρονομίες, οι εκφράσεις του προ-
σώπου, ο τόνος της φωνής, ο συνομιλητής και η ανατροφοδότησή του 
υποχρεώνουν τον συγγραφέα να διατυπώσει τις ιδέες του «χρησιμο-
ποιώντας ένα γλωσσικό ρεπερτόριο πιο εκτενές και διαφοροποιημένο» 
(Simard, 1992: 286), για να είναι όσο περισσότερο σαφής και κατανοη-
τός, σεβόμενος τις νόρμες του γραπτού λόγου. Η ποιότητα του κειμένου 
του, δηλαδή το κατά πόσο θα επιτύχει να μεταφέρει τις πληροφορίες που 
απαιτούνται, έχοντας μια άρτια δομή και πληρώντας γλωσσικές παρα-
μέτρους όπως το κατάλληλο λεξιλόγιο, μορφολογία, σύνταξη και ορθο-
γραφία, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γλωσσικές ικανότητες του 
συγγραφέα. Ο μαθητής, λοιπόν, που προσπαθεί να παράγει ένα κείμενο 
σε μια γλώσσα που δεν είναι η μητρική του, οφείλει να αντιμετωπίσει τις 
δυσκολίες που παρουσιάζονται. Καταρχήν, ανάλογα με το είδος του κει-
μένου πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα λεξιλόγιο ακριβές, πλούσιο και εξει-
δικευμένο. Έπειτα, οφείλει να αποφύγει τα ορθογραφικά λάθη, τα οποία 
αποτελούν δυσάρεστη έκπληξη για τον αναγνώστη και προκαλούν την 
υποβάθμιση του μηνύματος αλλά και προβλήματα κατανόησης. Τέλος, 
πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία σε γραμματικά και συντακτικά φαι-
νόμενα, μια ουσιαστική πτυχή του γραπτού λόγου στη γαλλική γλώσσα, 
εφόσον αφορά όλα τα επίπεδα της γλωσσικής οργάνωσης, η οποία διέ-
πεται από απαράβατους κανόνες (Parisse, 2009: 7). Είναι, λοιπόν, απα-
ραίτητο, οι μαθητές «να διαθέτουν το επίπεδο εκείνο λεξιλογικών γραμ-
ματικών και συντακτικών γνώσεων που θα τους επιτρέψει να μεταφρά-
σουν τις ιδέες τους, ώστε αυτές να είναι γλωσσικά αποδεκτές» (Whalen 
& Ménard, 1995: 382).

1.2. Οι Δυσκολίες Κοινωνιογλωσσικού Χαρακτήρα 
Μια επιτυχημένη γραπτή επικοινωνία, προϋποθέτει ο χρήστης να διαθέτει 
όχι μόνο γλωσσικές δεξιότητες, αλλά και την κοινωνιογλωσσική ικανότη-
τα η οποία αναφέρεται «στη γνώση και στην κατανόηση του κοινωνικού 
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περιβάλλοντος στο οποίο εξελίσσεται η επικοινωνία, καθώς επίσης και 
των σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, των πληροφοριών που αυτοί 
μοιράζονται και το σκοπό της επικοινωνίας τους» (Richards & Rodgers, 
2001:160). Δεξιότητες κοινωνικές και πολιτισμικές είναι απαραίτητες, 
εφόσον θα επιτρέψουν στον συντάκτη του κειμένου να ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες των αποδεκτών του, διότι «η στόχευση στο κοινό είναι πρω-
ταρχικής σημασίας» (Golder & Favart, 2003: 200). Από την πλευρά του 
ο Kaplan, επισημαίνει ότι τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την ανά-
λυση κειμένων που παράγονται από μαθητές ξένων γλωσσών δεν είναι 
μόνο γλωσσικής φύσης αλλά και πολιτισμικού χαρακτήρα, συνοχής, συ-
νεκτικότητας, θεματικής ανάπτυξης και ρητορικής αποτελεσματικότητας 
(1996: 1-20). Κατά συνέπεια, η κοινωνιογλωσσική διάσταση της επικοι-
νωνίας είναι σημαντική για το συντάκτη του κειμένου, ο οποίος οφείλει 
να κατανοεί το κοινωνικό περιβάλλον και την οπτική του αναγνώστη που 
έχει μητρική γλώσσα, τη γλώσσα - στόχο. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρ-
χουν επιπτώσεις στην ποιότητα του κειμένου, εφόσον η μεταφορά στρα-
τηγικών συγγραφής θα είναι αναποτελεσματική, καθώς ο τρόπος σκέψης 
και επιχειρηματολογίας αλλάζει από τον ένα πολιτισμό στον άλλο ακόμα 
και σε παρόμοιες περιστάσεις επικοινωνίας. Επομένως, γλωσσική και κοι-
νωνιογλωσσική ικανότητα είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη επικοι-
νωνία συμπληρώνοντας η μια την άλλη.

1.3. Οι Δυσκολίες Θεματικής Οργάνωσης 
Οι γνώσεις θεματικής οργάνωσης αποτελούν μια επιπλέον δυσκολία 
για το νεαρό χρήστη της ξένης γλώσσας, καθώς κατά την σύνταξη ενός 
κειμένου είναι υποχρεωμένος να στηριχθεί σε γνώσεις που αποτελούν 
μέρος προσωπικής, δημόσιας, επαγγελματικής, εκπαιδευτικής φύσης 
(ΚΕΠ, 2001: 56-57) και συγκεκριμένου θέματος, έτσι ώστε το περιεχό-
μενο να έχει άμεση σχέση με το ζήτημα που πραγματεύεται το κείμενο. 
Η γνώση του τομέα στον οποίο εντάσσεται το θέμα του κειμένου και του 
συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου είναι απαραίτητη και καθοριστική 
για την ποιότητα του κειμένου (Olive et al., 1997: 72), ώστε αυτό να εί-
ναι πλούσιο σε πληροφορίες (Kellogg, 1999: 74). Ας δώσουμε ένα πα-
ράδειγμα: η γνώση των μαθημάτων που αποτελούν μέρος του σχολικού 
προγράμματος εντάσσεται στη γνώση του εκπαιδευτικού τομέα, ενώ οι 
εξειδικευμένες γνώσεις για τη Γαλλική επανάσταση αποτελούν μέρος 
ενός συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, αυτού της ιστορίας. Πρέπει 
να σημειώσουμε, επίσης, ότι όσο πιο εξοικειωμένος είναι με το θέμα του 
ο συντάκτης, τόσο καλύτερη θα είναι η οργάνωση των ιδεών του κατά 
την παραγωγή του κειμένου, πράγμα που αναβαθμίζει και τη γενικότερη 
ποιότητά του (Kellogg, 1999: 73). Αυτό σημαίνει ότι οι θεματικές γνώ-
σεις θα έκαναν το σχεδιασμό και στη συνέχεια τη διατύπωση των ιδεών 
λιγότερο επίπονες. Οι μαθητές της δεύτερης ξένης γλώσσας, λοιπόν, οι 
οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν κατά τη διαδικασία της σύνταξης δυσκο-
λίες γλωσσικές και κοινωνιογλωσσικές, κινδυνεύουν να χάσουν εντελώς 
το παιχνίδι, εάν έχουν να κάνουν με ένα θέμα το οποίο δεν τους είναι 



96

TΕΥΧΟΣ 10 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

οικείο, κυρίως στην περίπτωση που αυτό θα περιλάμβανε θεματικές γνώ-
σεις που έχουν σχέση με μια κουλτούρα με την οποία δεν είναι εξοικει-
ωμένοι. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η γραπτή έκφραση στην ξένη 
γλώσσα προϋποθέτει την ενεργοποίηση κατώτερων αλλά και ανώτερων 
γνωστικών λειτουργιών που έχουν ήδη κατακτηθεί στη μητρική γλώσσα. 
Για την επιτυχή διεκπεραίωσή της απαιτείται η παραγωγή ιδεών, ο σχεδι-
ασμός τους, η διατύπωση, ο συλλογικός έλεγχος και η αναθεώρηση του 
κειμένου. Κατά συνέπεια το παιδί που έρχεται αντιμέτωπο με όλες αυτές 
τις δυσκολίες ζητά συχνά τη βοήθεια του διδάσκοντα για να ανταπεξέλ-
θει και να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί. Για το λόγο αυτό, αφού 
παρουσιάσουμε τις καινοτομίες που έφερε το ΚΕΠ (Συμβούλιο της Ευρώ-
πης, 2001) στην εκμάθηση/διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου, 
θα προσεγγίσουμε τη διαδικασία αυτή από την πλευρά του εκπαιδευτικού 
της γαλλικής γλώσσας που προσπαθεί να βοηθήσει τους μαθητές του να 
ξεπεράσουν τα προβλήματα που ήδη αναφέρθηκαν. 

2. Οι Καινοτομίες του ΚΕΠ 
Το ΚΕΠ αποτελεί ένα εργαλείο που αφορά την εκμάθηση, διδασκαλία, 
αξιολόγηση στο πεδίο των ξένων γλωσσών. Επιδιώκει, επίσης, να βελ-
τιώσει την ποιότητα της επικοινωνίας, να αυξήσει την κινητικότητα, τις 
ανταλλαγές και τη συνεργασία ανάμεσα σε ευρωπαίους πολίτες με δια-
φορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Η μεθοδολογική προσέγ-
γιση που προτείνει είναι η προσέγγιση με προσανατολισμό στη δράση 
(Puren, 2006:37). Μια σημαντική καινοτομία του ΚΕΠ είναι ότι προτείνει 
κοινά επίπεδα αναφοράς. Αυτό σημαίνει ότι η πρόοδος της εκμάθησης 
της γλώσσας ως προς τις παραμέτρους του περιγραφικού συστήματος 
μπορεί να βαθμονομηθεί προς μια ευέλικτη ακολουθία καθορισμένων 
επιπέδων γλωσσομάθειας που ορίζονται από κατάλληλους. Επικεντρώνο-
ντας στην παραγωγή γραπτού λόγου, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε 
ότι παρουσιάζει με λεπτομέρεια τα είδη γραπτού λόγου που μπορούμε να 
προτείνουμε σε κάθε επίπεδο σε σχέση με την περίσταση επικοινωνίας, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον αποδέκτη. Οι παρακάτω δραστηριότητες 
αποτελούν παραδείγματα δραστηριοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου:

•	 συμπλήρωση εντύπων και ερωτηματολογίων,
•	 συγγραφή άρθρων για περιοδικά, εφημερίδες, εγκυκλίους, κ.ά.,
•	 παραγωγή αφισών για δημοσιοποίηση,
•	 συγγραφή αναφορών, υπομνημάτων, κ.ά.,
•	 καταγραφή σημειώσεων για μελλοντική αναφορά,
•	 καταγραφή σημειώσεων από υπαγόρευση κ.ά.,
•	 δημιουργική και επινοητική γραφή,
•	 σύνταξη προσωπικών ή επαγγελματικών επιστολών. (ΚΕΠ, 

2001:74).

Το περιγραφικό σύστημα βασίζεται σε μια ανάλυση της χρήσης της 
γλώσσας από την άποψη των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθη-
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τές για να ενεργοποιήσουν τις γενικές και επικοινωνιακές ικανότητες, 
στην προσπάθειά τους να διεκπεραιώσουν δραστηριότητες, καθήκοντα 
και διαδικασίες που εμπλέκονται στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού 
και προφορικού λόγου, με τους περιορισμούς των περιστάσεων οι οποίες 
προκύπτουν στα ποικίλα πεδία της κοινωνικής ύπαρξης. Η πιο σημαντική 
όμως καινοτομία που «νομιμοποιεί» την παρούσα πρόταση είναι ότι προ-
βλέπει μια κλίμακα περιγραφητών αποκλειστικά για τη Δημιουργική Γρα-
φή, ακόμα και για τα επίπεδα A1 και A2 (ΚΕΠ, 2001:75). Κατά συνέπεια, 
ενθαρρύνει και προάγει την παραγωγή γραπτού λόγου, που θα μπορούσε 
να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας 
του αρχάριου χρήστη. Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος της οργάνωσης 
εργαστηρίου δημιουργικής γραφής στο μάθημα της ξένης γλώσσας.

3. Διαχείριση των Αναγκών του Νεαρού Χρήστη 
Στο πλαίσιο της οργάνωσης ενός εργαστηρίου δημιουργικής γραφής στο 
δημόσιο σχολείο τίθενται τα εξής ερωτήματα: Πώς μπορούμε να παρέ-
χουμε στους μαθητές, όλα εκείνα τα εργαλεία και τα κίνητρα που τους 
είναι απαραίτητα για να ολοκληρώσουν τη σύνταξη ενός κειμένου κατορ-
θώνοντας να ανταπεξέρθουν στις δυσκολίες που έχουν ήδη αναφερθεί; 
Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις ανάγκες τους, ιεραρχώντας τες σε 
σχέση με το γνωστικό τους επίπεδο και τη φάση της συγγραφής; Κατά 
κανόνα, η πρακτική των εργαστηρίων δημιουργικής γραφής στην τάξη 
των γαλλικών παρουσιάζεται ως μια τεχνική έκφρασης και γλωσσικής 
εξάσκησης που έχει παιδαγωγικές, και κοινωνικοπολιτισμικές προεκτά-
σεις (ελεύθερη έκφραση, ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργι-
κότητας). Ο ορισμός του εργαστηρίου γραφής του Jean-Pierre Robert 
παρουσιάζει με ακρίβεια αυτές τις συνιστώσες: Το εργαστήρι γραφής θέ-
τει υπό επανεξέταση τη σχέση διδάσκοντος - διδασκομένου. Είναι ένας 
χώρος ελευθερίας, ανταλλαγών, συνύπαρξης. Επιτρέπει την επιβεβαίω-
ση της «υπαρκτικής» ικανότητας (savoir-être), την εκμάθηση της κοινω-
νικής συνύπαρξης, το σεβασμό του άλλου και συνεισφέρει έτσι στο να 
προάγει την ιδέα μια δημοκρατικής πολιτειότητας ??? που αποτελεί και τη 
βάση του ΚΕΠ (Robert, 2008: 14). Στην προσπάθειά μας να εξετάσουμε 
το ρόλο ενός εργαστηρίου δημιουργικής γραφής στη διαχείριση των ανα-
γκών των μαθητών του δημοτικού, θα προσεγγίσουμε στη συνέχεια τους 
τρεις κύριους τύπους αναγκών τους: γλωσσικές, θεματικής ανάπτυξης 
και δημιουργίας κινήτρων. 

3.1. Οι Γλωσσικές Ανάγκες 
Η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στο 
επίπεδο της ποιότητας ενός κειμένου όσο και στην επίτευξη της μετα-
φοράς των στρατηγικών συγγραφής από τη μια γλώσσα στην άλλη. Εί-
ναι, λοιπόν, ουσιώδες ο συγγραφέας να διαθέτει τα απαραίτητα γλωσ-
σικά «όπλα» αν επιθυμεί το νόημα του κειμένου του να είναι ξεκάθαρο 
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και κατανοητό. Η διδασκαλία των γλωσσικών δομών, της γραμματικής, 
της σύνταξης και του λεξιλογίου προηγείται της ενασχόλησης με τα χα-
ρακτηριστικά ενός είδους κειμένου ή της οικοδόμησης της συνοχής και 
της συνάφειας σε αυτό. Έτσι, οι μαθητές στους οποίους θα ανατεθεί το 
καθήκον να δημιουργήσουν το πορτρέτο ενός φανταστικού ήρωα, για 
παράδειγμα, πρέπει να έχουν αφομοιώσει το λεξιλόγιο της περιγραφής 
(ουσιαστικά, επίθετα και ρήματα) που σχετίζονται με την εξωτερική εμ-
φάνιση, τον χαρακτήρα και τα ρούχα. (Bisaillon, 1991: 60). Οι νεαροί χρή-
στες της ξένης γλώσσας, λοιπόν, πρέπει να έχουν την κατάλληλη βοήθεια 
από το διδάσκοντα, έτσι ώστε να ξεπεράσουν τα γλωσσικά εμπόδια κατά 
τη διαδικασία της σύνταξης διαθέτοντας τα κατάλληλα εργαλεία για να: 

•	 μάθουν μέσα από τις λέξεις 
•	 αγαπήσουν τον γραπτό, τον προφορικό λόγο και την ανάλυση των 

ιδεών 
•	 κατανοήσουν τι τους ζητήθηκε να κάνουν και να βελτιώσουν τη 

μνήμη τους 
•	 αναπτύξουν την αίσθηση της σύνταξης, την ευαισθησία στο νόημα 

των λέξεων και της σωστής χρήσης του λεξιλογίου 
•	 να αναπτύξουν την ευαισθησία τους στους ήχους και στο ρυθμό 

των λέξεων 
•	 να μάθουν να πείθουν μέσω του γραπτού λόγου Parrouty, 2016: 7 

3.2. Η Γνώση του Θέματος 
Είναι αλήθεια ότι η εξοικείωση με το θέμα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό 
το έργο της συγγραφής σε όλα της τα στάδια. Έχοντας γνώση του θέμα-
τος ο μαθητής αισθάνεται πιο σίγουρος στα στάδια του σχεδιασμού και 
της διατύπωσης των ιδεών του και, κατά κανόνα, θα παράγει ως αποτέ-
λεσμα ένα κείμενο προσεγμένο και καλύτερης ποιότητας στο επίπεδο 
των πληροφοριών που καλείται να μεταδώσει. Για το λόγο αυτό, ο εκπαι-
δευτικός, μην έχοντας πάντοτε τη δυνατότητα να προτείνει θέματα οικεία 
σε όλους τους μαθητές του ή επιθυμώντας να διευρύνει τους ορίζοντές 
τους, οφείλει να τους προμηθεύσει με τις απαραίτητες πληροφορίες και 
να τους προτείνει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (οπτικοακουστικό ή 
έντυπο) για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στο θέμα. Εξάλλου, 
το υλικό αυτό θα τους βοηθήσει να ξεκινήσουν την προσπάθεια συγγρα-
φής. Στο δημοτικό, η δημιουργία ενός παιδαγωγικού σχεδίου δημιουργι-
κής γραφής γύρω από ένα παραμύθι, θα μπορούσε να αποδειχθεί επω-
φελής για τους μαθητές, καθώς θα τους επέτρεπε να σκεφτούν, να ονει-
ρευτούν, να παίξουν να παράγουν γραπτό λόγο, χρησιμοποιώντας σαν 
όχημα τη γαλλική γλώσσα. Καταρχάς, θα μπορούσαμε να τους ζητήσουμε 
να βρουν πληροφορίες για το συγγραφέα του παραμυθιού και το ιστο-
ρικό περικείμενο της δημιουργίας του. Έπειτα θα μπορούσαμε να τους 
προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν το Tour Builder για να διηγηθούν τη 
ζωή τους με παιγνιώδη τρόπο. Ένα παράδειγμα για τον Αίσωπο που δημι-
ουργήσαν οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 3ου Δημοτικού σχολείου Σερρών 
μπορείτε να δείτε στο: https://tourbuilder.withgoogle.com/builder#play/
ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJy EQsSBFRvdXIYgICg9v38wQsM
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Η χρήση ψηφιακών εργαλείων προσφέρει στους μαθητές ένα μεγα-
λύτερο βαθμό αυτονομίας στη μάθηση της ξένης γλώσσας, παρακινώ-
ντας τους να αναπτύξουν τις κοινωνικοπολιτισμικές και θεματικές τους 
γνώσεις. Ένα παράδειγμα δημιουργίας τελικού προϊόντος πρότζεκτ δημι-
ουργικής γραφής που δημιούργησαν οι μαθητές του 1ου Δ.Σ. Σερρών με 
χρήση του λογισμικού δημιουργίας κόμικ Toondoo, μπορείτε να δείτε στο 
https://youtu.be/aNisEHZBbcE.

3.3. Η Ανάγκη Δημιουργίας Κινήτρων 
Η δημιουργία κινήτρων αποτελεί μέρος του συναισθηματικού κόσμου του 
μαθητή και παράγοντα που βοηθά σε μεγάλο βαθμό τη γνωστική δια-
δικασία, αντίθετα με την μείωση ή την απουσία τους που την βλάπτουν 
σοβαρά (Reuter, 1996: 25-44). Ο εκπαιδευτικός δε θα μπορούσε να μην 
μεριμνήσει, επομένως, για το θέμα αυτό (Girard, 1995: 112), δομώντας 
κατά τέτοιο τρόπο τη διδασκαλία, ώστε να είναι ελκυστική για τους μα-
θητές του, φροντίζοντας να τους εμπλέξει όσο το δυνατόν περισσότερο 
στην διαδικασία μάθησης. Και αυτό γιατί ένας μαθητής που βρίσκει ευ-
χαρίστηση σε μια δραστηριότητα ενός παιδαγωγικού σχεδίου θα συμμε-
τέχει ενεργά και θα καταφέρει να βελτιώσει τις επιδόσεις του. Και, όπως 
πολύ εύστοχα το επισημαίνει ο Tardif που θεωρεί τη δημιουργία κινήτρων 
ως την καθοριστική μεταβλητή των μαθητικών επιδόσεων (1997:141), «η 
επιτυχία είναι αποτέλεσμα όχι μόνο των γνωστικών ικανοτήτων των μα-
θητών αλλά και της επιθυμίας τους να συμμετέχουν» (ibid.: 92). Επομέ-
νως, ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί να εμφυσήσει το κίνητρο για παραγω-
γή γραπτού λόγου στους μαθητές του και να απομακρύνει τον κίνδυνο 
της αποτυχίας, οφείλει να λάβει υπόψη του τα ενδιαφέροντά τους, τις 
προηγούμενες γνώσεις τους και να βεβαιωθεί ότι έχει προμηθεύσει τους 
μαθητές του με όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να προσεγγίσουν το 
καθήκον που τους αναθέτει, με σαφείς οδηγίες και κάθε δυνατή βοήθεια 
για να διευκολύνει το έργο τους (υπενθύμιση του λεξιλογίου, της γραμμα-
τικής, υπόδειγμα σχεδιασμού). Κυρίως, όμως, πρέπει να τους μεταδώσει 
την αίσθηση της αυτονομίας και του ελέγχου της εργασίας που επιτελούν, 
πράγμα που θα τους επιτρέψει να καταλάβουν τι είναι ικανοί να κάνουν, 
αν επιθυμούν να μάθουν. Στο πεδίο της δημιουργικής γραφής, ο εκπαι-
δευτικός για να βοηθήσει την ανάπτυξη της επιθυμίας αυτής μπορεί, για 
παράδειγμα, να: 

•	 αφυπνίσει την περιέργειά τους προτείνοντάς ένα ελκυστικό κεί-
μενο,

•	 τους δώσει εναλλακτικές έτσι ώστε να μπορούν οι ίδιοι να επιλέ-
ξουν το θέμα που τους φαίνεται πιο ενδιαφέρον, 

•	 να συμπεριλάβει ψηφιακά εργαλεία στην συντακτική διαδικασία, 
•	 να προτείνει στους μαθητές δραστηριότητες με παιγνιώδη χαρα-

κτήρα, 
•	 να προτείνει ποικιλία δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής, εναλ-

λάσσοντας τον τύπο του εκπαιδευτικού υλικού, το είδος του γρα-
πτού λόγου που θα παράγουν και τις μεθόδους/τεχνικές εργασίας 
(ατομική/συλλογική παραγωγή). 
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Εννοείται βέβαια, ότι είναι παρών τη στιγμή της παραγωγής του κει-
μένου, έτοιμος να προτείνει άμεσες λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαί-
τερες ανάγκες των παιδιών. Άλλωστε η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων 
εκπαιδευτικού - μαθητών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρ-
φωση ενός ευχάριστου κλίματος μέσα στην τάξη αλλά και τη δημιουργία 
κινήτρων μάθησης.

4. Συμπεράσματα 
Το εργαστήρι δημιουργικής γραφής μπορεί να θεωρηθεί ως φυσική κα-
τάληξη της παιδαγωγικής εκμετάλλευσης ενός λογοτεχνικού κειμένου. 
Το παιχνίδι, η δημιουργικότητα, η συλλογική εργασία, οι νέες τεχνολογίες 
είναι στοιχεία που επιτρέπουν να προσεγγίσουμε τη γραφή με νέα ματιά. 
Και αν θέλουμε οι νεαροί χρήστες της ξένης γλώσσας να αγαπήσουν 
τη γραφή, πρέπει να τους επιτρέψουμε να νιώσουν τη χαρά της δημι-
ουργίας. Η πρότασή μας αφορά μια παιδαγωγική προσέγγιση του γρα-
πτού λόγου μέσω παιδαγωγικών σχεδίων δημιουργικής γραφής. Ενθαρ-
ρύνοντας τους μαθητές να εκφραστούν παρά τις γλωσσικές δυσκολίες 
και χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, το μάθημα της ξένης γλώσσας 
ανανεώνεται, γίνεται πιο ενδιαφέρον. Από τη στιγμή που τα παιδιά θα 
αισθανθούν την ανάγκη να παίξουν με τις λέξεις πάνω στο χαρτί ή σε μια 
οθόνη υπολογιστή παράγοντας το δικό τους κείμενο, το στοίχημα θα έχει 
κερδηθεί. 
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Περίληψη
Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μία έννοια που περιλαμβάνει μια μεγά-
λη κατηγορία δυσκολιών, οι οποίες παρουσιάζονται σε ένα φάσμα γλωσ-
σικών διεργασιών, δηλαδή στη διαδικασία εκμάθησης της ομιλίας, της 
γραφής, της κατανόησης και των μαθηματικών (Εταιρία Ψυχικής Υγείας, 
1990).

Το άτομο, εκ γενετής, διαθέτει την ικανότητα 
να αντιδρά σε ηχητικά ερεθίσματα, κατά την παι-
δική, αλλά και μετέπειτα ηλικία του σε αρκετούς 
τομείς της ζωής, όπως στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία. Έτσι, συγκεκριμένα, η μουσική παρουσι-
άζει θετικά αποτελέσματα στην εξάλειψη ή μεί-
ωση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Δηλαδή, 
καθιστά όσο το δυνατόν περισσότερο αυτόνομα 
τα άτομα να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές 
απαιτήσεις, μέσω της μουσικής αγωγής.

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται εντονότε-
ρα η σχέση μεταξύ ειδικής αγωγής και του τομέα της μουσικής. Η μουσική 
παρουσιάζεται ως θεραπευτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση διάφορων 
δυσλειτουργιών των παιδιών (Pellitteri, 2000). Η εκτενής βιβλιογραφία 
φανερώνει την ωφελιμότητα της μουσικής στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
στη γενική αλλά και στην ειδική εκπαίδευση σε άτομα με μαθησιακές 
δυσκολίες.

Παράλληλα, το μάθημα της μουσικής αγωγής, ως μέσω γλωσσικής 
επικοινωνίας, είναι προσβάσιμο σε όλους, τους έχοντες μαθησιακές δυ-
σκολίες ή μη και σε αλλόγλωσσα παιδιά. Φαίνεται, ότι το ποσοστό χρησι-
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μότητας της μουσικής αγωγής, σαν εκπαιδευτικό εργαλείο μείωσης των 
μαθησιακών δυσκολιών για τον εκπαιδευτικό είναι αρκετά υψηλό. Όμως, 
δεν υποστηρίζεται πλήρως εάν οι εκπαιδευτικοί της μουσικής αγωγής 
δεν έχουν κατακτήσει τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία των μαθησια-
κών δυσκολιών για να ανταποκριθούν στη διδασκαλία.

Abstract
Learning difficulties are a concept that encompasses a wide range of dif-
ficulties, which are presented in a range of language processes, namely 
the process of learning speech, writing, comprehension and mathematics 
(Mental Health Society, 1990). The person, from birth, has the ability to 
react to sound stimuli during childhood and later in many sectors of life, 
such as in the educational process. Thus, in particular, music has positive 
effects on eliminating or reducing specific learning difficulties. Namely, it 
makes it as autonomous as possible for individuals to meet educational 
requirements through music education.

Recently, the relationship between special 
education and the music sector has become 
more pronounced. Music is presented as a ther-
apeutic tool for dealing with various dysfunc-
tions of children (Pellitteri, 2000). Extensive 
literature demonstrates the usefulness of mu-
sic in the educational process, in general and in 
special education for people with learning dis-
abilities.

At the same time, the tuition of music edu-
cation, as a mean of linguistic communication, 

is accessible to everyone, whether they have learning difficulties or not, 
and to children of other languages. It seems that the utility rate of music 
education as an educational tool to reduce learning difficulties for the 
teacher is quite high. However, it is not fully supported if music education 
teachers have not mastered the cognitive tools necessary for learning 
difficulties to respond to teaching.

1. Εισαγωγή 
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτι-
κών Μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη χρησιμότητα 
της Μουσικής Αγωγής στη διδασκαλία μαθητών με ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες (ΕΜΔ). Σε πρώτο επίπεδο αναπτύσσεται εννοιολογικά ο ορι-
σμός των ΕΜΔ και στη συνέχεια η σημασία και η θέση της Μουσικής Αγω-
γής και ειδικότερα της μουσικής στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ακολουθεί η 
αποτύπωση του σκοπού της έρευνας και ο σχολιασμός των απαντήσεων 

Key words: 

special learning  
difficulties,  

preschool education,  
music,  

music teacher
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στα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί, καθώς επίσης διευκρινίζεται 
ο μεθοδολογικός σχεδιασμός, το εργαλείο έρευνας που χρησιμοποιεί-
ται και το προφίλ των συμμετεχόντων. Τέλος, αναλύονται τα ευρήματα 
της έρευνας και γίνεται συσχέτιση τους με τα ερευνητικά ερωτήματα που 
τέθηκαν στην αρχή της έρευνας με σκοπό την αποτύπωση των αποτελε-
σμάτων. 

2. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Ορισμός 
Τις τελευταίες δεκαετίας έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνας γύρω από 

το ζήτημα των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (ΕΜΔ). Συγκεκριμένα, 
γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά, τους παράγοντες εμφάνισης, τα δι-
αγνωστικά κριτήρια, τις μεθόδους αντιμετώπισης, παρέμβασης και πρό-
ληψης (Κακούρος, 2003) από ψυχολόγους και παιδαγωγούς, χωρίς όμως 
να έχει προκύψει ομοφωνία για τον ορισμό, την αιτιολογία και την αντιμε-
τώπιση των ΕΜΔ ευρέως αποδεκτά από την επιστημονική και εκπαιδευτι-
κή κοινότητα (Πολυχρονοπούλου, 2013). Υπάρχει, ωστόσο, ένας ορισμός 
που εμπεριέχει κοινά στοιχεία και διατυπώνεται από τo Διαγνωστικό και 
Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) (5th Edition, 2013): «Η διάγνωση της ειδικής 
μαθησιακής διαταραχής προϋποθέτει συστηματικές δυσκολίες στην ανά-
γνωση, τη γραφή, την αριθμητική ή σε μαθηματικές αποδεικτικές δεξιότη-
τες κατά τη διάρκεια της τυπικής εκπαίδευσης. Τα χαρακτηριστικά μπορεί 
να περιλαμβάνουν ανακριβή ή αργή και επίμοχθη ανάγνωση, φτωχή γρα-
πτή έκφραση χωρίς σαφήνεια, δυσκολίες στην ανάκληση αριθμητικών 
δεδομένων ή ανακριβή μαθηματική επιχειρηματολογία. Οι τρέχουσες 
ακαδημαϊκές δεξιότητες μπορεί να είναι πολύ κάτω από τον μέσο όρο 
της βαθμολογίας σε πολιτισμικά και γλωσσικά κατάλληλα τεστ ανάγνω-
σης, γραφής ή μαθηματικών. Η ειδική μαθησιακή διαταραχή μπορεί να 
διαγνωσθεί μέσω μιας κλινικής επισκόπησης του αναπτυξιακού, ιατρικού, 
εκπαιδευτικού και οικογενειακού ιστορικού του ατόμου, μέσω της ανα-
φοράς των βαθμολογιών σε τεστ και των παρατηρήσεων του δασκάλου, 
καθώς και με βάση την ανταπόκριση του ατόμου σε ακαδημαϊκές παρεμ-
βάσεις» (Τζιβινίκου, 2015).

3.  Μνήμη Ακοή και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολί-
ες 

Η λειτουργία μνήμης του εγκεφάλου θεωρείται από τις βασικότερες λει-
τουργίες του, η οποία λαμβάνει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει πληρο-
φορίες. Ειδικότερα, τρία τμήματα του εγκεφάλου είναι υπεύθυνα για τη 
μνήμη: α) ο ιππόκαμπος, β) οι κροταφικοί λοβοί και γ) ο αμυγδαλοειδής 
πυρήνας. Οι μαθητές με ΕΜΔ παρουσιάζουν δυσλειτουργία στη διαδικα-
σία μεταφοράς πληροφοριών από τη βραχύχρονη στη μακρόχρονη μνή-
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μη μέσω της ακοής. Υπάρχει άμεση συσχέτιση του οργάνου του αυτιού, 
το οποίο μεταφέρει τις πληροφορίες (Χαλμπέ, 2015). 

4. Η Σημασία της Μουσικής 
Ο κόσμος της μουσικής αποτελεί εφαλτήριο για ένα παιδί, το οποίο πα-
ρουσιάζει δυσκολία στον τομέα της επικοινωνίας. Η μουσική λειτουργεί 
βοηθητικά στο άτομο στο γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα 
του ατόμου. Συγκεκριμένα, μέσω της μουσικής το παιδί εκφράζει συναι-
σθήματα που πιθανώς να μην μπορούσε σε λεκτικό επίπεδο. Παρατη-
ρείται ότι η εκμάθηση μουσικής είναι μια διαδικασία που καλλιεργεί την 
πειθαρχία, την αυτοπεποίθηση και την οργάνωση στη ζωή του ατόμου 
(Αρβανιτοπούλου, 2019). Επιπλέον, η ενασχόληση με τη μουσική ωθεί το 
άτομο να εμπλουτίσει τις κινητικές του δεξιότητες ελέγχοντας το συντο-
νισμό του (Ζώγαλη, 2018). Παράλληλα, όσοι ασχολούνται με τη μουσική 
διαθέτουν περισσότερες ευκαιρίες να κοινωνικοποιηθούν και να ανταλ-
λάξουν ιδέες προωθώντας έναν κοινό σκοπό, για παράδειγμα όταν συμ-
μετέχουν σε ορχήστρα (Ευσταθιάδη, 2017). Τέλος, η μουσική αποτελεί 
το συνδετικό κρίκο μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και κουλτούρας. 
Η μουσική μεταλαμπαδεύει στοιχεία πολιτισμών από το ένα άτομο στο 
άλλο, εμπνέοντας το σεβασμό για νέα πολιτιστικά στοιχεία (Ευσταθίου, 
2011). 

4. Μουσική και Εκπαίδευση 
Η τεχνολογία και τα μαθηματικά είναι τα πρώτα ιεραρχικά απαραίτητα 
στοιχεία για να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα σπουδών που να ανταποκρί-
νεται στις αυξανόμενες τεχνικές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, 
την απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων όπως η επικοινωνία και η δημιουρ-
γικότητα και τη μετέπειτα ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου εργατικού δυ-
ναμικού (Λιάκου, 2013). Ολοένα και περισσότερες μελέτες εμπεριέχουν 
στοιχεία που συγκλίνουν στην άποψη ότι η πρακτική και η μελέτη της 
μουσικής μπορεί να αποτελέσει μία τέτοιου είδους δυναμική μέθοδο 
(Kuhl, 2019). Η μουσική εκπαίδευση είναι μία αναπτυσσόμενη μέθοδος 
στο πλαίσιο της παιδαγωγικής διαδικασίας αρκετή δημοφιλής και αποτε-
λεσματική (Hall, 2019). Η πρακτική πτυχή του μουσικού κλάδου στο επί-
πεδο εκμάθησης των παιδιών υποστηρίζει την εκπαίδευση οδηγώντας 
τα στη γνωστική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα η μουσική αγωγή εμψυχώνει 
το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο τους, το οποίο πρέπει να είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο μαζί τους (Hesa, 2013). Αναλυτικότερα, η ενσωμάτωση άτυ-
πων πρακτικών στη μουσική εκπαίδευση στο σχολείο σχετίζεται με θέ-
ματα όπως η εμπλοκή των μαθητών, η συμμετοχή, η ένταξη και ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού και η επίδρασή της είναι έντονη στους μαθητές και το 
περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. Αυτό δηλώνει ότι η ένταξη της 
μουσικής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην προσωπική όσο και 
στην κοινωνική ανάπτυξη (Λιάκου, 2013). 
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5. Σκοπός Έρευνας 
Στόχος της έρευνας είναι να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς τη συμ-
βολή της μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε παιδιά με ΕΜΔ. Η 
διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας θεωρείται σημαντική, δεδομένου 
ότι παρατηρούνται στοιχεία θετικής συμβολής της Μουσικής Αγωγής στις 
ΕΜΔ (Χαιροπούλου, 2016) και ότι οι έρευνες στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
πλαίσιο είναι περιορισμένες (Χρυσαφίδης, 2014). Αρχικά, διερευνάται η 
μετεκπαίδευση του εκπαιδευτικού Μουσικής Αγωγής πάνω στο αντικείμε-
νο των ΕΜΔ. Επίσης, σε ό,τι αφορά στην επιμόρφωση, η έρευνα επεκτεί-
νεται περισσότερο για να ανακαλύψει εάν αυτή είναι όντως ουσιαστική 
και δεν πρόκειται για ένα στείρο πολλαπλασιασμό γνώσεων. Παράλληλα, 
σε ό,τι αφορά την επίδραση της μουσικής, γίνεται έλεγχος των θετικών 
και αρνητικών συναισθημάτων που δημιουργούνται στους μαθητές από 
την οπτική γωνία των εκπαιδευτικών. Το δεύτερο στάδιο έρευνας αφορά 
το πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή αναλύονται οι από-
ψεις των εκπαιδευτικών της Μουσικής Αγωγής. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε 
η αποτύπωση προβλημάτων σε σχέση με τη δομή του μαθήματος και το 
αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και των λόγων που οδηγούν τους εκπαι-
δευτικούς να τροποποιούν το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα με έμφαση 
στον ίδιο το μαθητή. Ζητείται, επίσης, από τους εκπαιδευτικούς να περι-
γράψουν τη συνδρομή της μουσικής εκπαίδευσης στα παιδιά με ΕΜΔ. 
Η ανάλυση αυτή διαιρείται σε τρία επίπεδα: γνωστική, αισθητηριακή και 
κινητική ανάπτυξη του μαθητή. 

6. Μεθοδολογία 
Το ερευνητικό εργαλείο που επιλέγεται είναι η ποιοτική έρευνα και συ-
γκεκριμένα η ημιδομημένη συνέντευξη και χρησιμοποιούνται ερωτήσεις 
ανοικτού τύπου (Κασιμάτη, 2011). Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 10 
συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση (5 γυναίκες και 5 άνδρες). Σύμφωνα με το Μαντζούκα (2007), το δείγ-
μα της έρευνας δεν απαιτείται να είναι ποσοτικά μεγάλο. Αντιθέτως, εάν 
είναι, πιθανόν να βλάψει την έρευνα στο επίπεδο της διερεύνησης και 
της ανάδειξης υποκειμενικών χαρακτηριστικών. Οι εκπαιδευτικοί ενημε-
ρώνονται επαρκώς για το αντικείμενο της έρευνας και δηλώνουν εγγρά-
φως τη συμφωνία τους για συμμετοχή. 

7. Ευρήματα 
Η ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων αποτελεί την καταλλη-
λότερη μέθοδο για να οδηγηθεί η έρευνα σε συμπεράσματα. Η ανάλυση 
του περιεχομένου είναι η μέθοδος εύρεσης χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων 
που δομούν ορισμένες «νοηματικές» με στόχο έγκυρα αποτελέσματα 
(Γεωργιοπούλου, 2013). Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται τα ερευνητι-
κά δεδομένα, όπως προκύπτουν από την ανάλυση των συνεντεύξεων με 
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βάση τις τρεις θεματικές (ΕΜΔ, Μουσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευση και προσωπικότητα του μαθητή).

 Κατά πρώτον, οι συμμετέχοντες στην έρευνα προσεγγίζουν την έν-
νοια της «διά βίου εκπαίδευσης» και παρουσιάζουν το είδος και τη διάρ-
κεια της επιμόρφωσης. Σχεδόν όλοι έχουν παρακολουθήσει επιμόρφωση 
πάνω στον τομέα της Ειδικής Αγωγής, εκτός από τον πρώτο και το δεύ-
τερο. 

Σε σχέση με την επίδραση μουσικής, οι συμμετέχοντες της έρευνας 
αναφέρονται στην επίδραση της ειδικά στο κομμάτι που η Μουσική Αγω-
γή μπορεί να επηρεάσει τον ψυχισμό και το γνωστικό κομμάτι, τη γραφή, 
την ανάγνωση, τη μνήμη, τα μαθηματικά, την έκφραση, την αυτοπειθαρ-
χία, την κατανόηση, τη δημιουργικότητα και την προσοχή. 

Τέλος, ως προς τη συνεργασία τους, οι συμμετέχοντες στην έρευνα 
εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρονται στην ανα-
γκαιότητα συνεργασίας με άλλες ειδικότητες, όπως ο γυμναστής, ο θε-
ατρολόγος, ο εικαστικός και ο μουσικολόγος ειδικότητα σπάνια σε μία 
σχολική δομή.

 Η ανταπόκριση μαθητών με ΕΜΔ στο μάθημα Μουσικής διαφέρουν 
στο είδος της μαθησιακής δυσκολίας, αφού οι περισσότεροι συμμετέ-
χοντες αντιμετωπίζουν παιδιά με ΕΜΔ (δυσλεξία, ΔΕΠΥ, υπερκινητικότη-
τα, δυσγραφία, δυσφασία και δυσαναγνωσία). Υπάρχει μεγάλο ποσοστό 
ταύτισης με ελάχιστες εξαιρέσεις στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετι-
κά με τη θετική επίδραση στους μαθητές με ΕΜΔ. 

Οι εκπαιδευτικοί της Μουσικής Αγωγής αναφέρονται με ιδιαίτερη έμ-
φαση στον τρόπο με τον οποίο δομείται το μάθημα από το Υπουργείο 
Παιδείας και τονίζουν τα απαραίτητα σημεία διαφοροποίησης. Οι προ-
βληματισμοί τους για τον τρόπο αντιμετώπισης του μαθήματος Μουσικής 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση φαίνεται να συμπίπτουν, με τους περισ-
σότερους να αναφέρονται σε απαξίωση του μαθήματος της Μουσικής 
Αγωγής, ενώ, κατά την άποψή τους, η Μουσική Αγωγή έχει εξέχοντα ρόλο 
στη διάπλαση της προσωπικότητας του ατόμου και των γνωστικών και 
αισθητηριακών του δεξιοτήτων.

Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος της Μουσικής, στόχος 
της έρευνας είναι η αποτύπωση του βαθμού αποτελεσματικότητας του 
αναλυτικού προγράμματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ο βαθμός 
απόκλισης από αυτό κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του. ΄Ενας συμ-
μετέχων παρατήρησε ότι, αν και έχει μελετήσει επαρκώς το αναλυτικό 
πρόγραμμα, ωστόσο δεν το ακολουθεί ποτέ, ενώ αντίθετα προσπαθεί να 
καλύψει το γνωστικό κενό που παρουσιάζει το πρόγραμμα με ένα δικό 
του άτυπο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Αναφορικά με την προσωπικότητα μαθητή, από τα λεγόμενα των εκ-
παιδευτικών προκύπτουν ευεργετικά αποτελέσματα από τη Μουσική στο 
γνωστικό (δημιουργία, προσοχή, μνήμη, κ.ά.), αισθητηριακό (πειθαρχία, 
αυτοέλεγχος, σεβασμός κ.ά.) και κινητικό τομέα (ικανότητα συντονισμού 
άκρων-χέρια κ.ά.). 
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8. Αποτελέσματα 
Σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχόντων, εξαιτίας της διαρκώς εξε-
λισσόμενης κοινωνίας, οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να ακολουθούν επι-
μορφώσεις στην Ειδική Αγωγή και ιδιαίτερα στις ΕΜΔ. Η εξειδίκευση τους 
αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτεία και το εκπαιδευτικό σύστημα 
και η κατάρτιση και επιμόρφωσή τους στην Ειδική Αγωγή είναι αίτημα 
πλέον και των ιδίων για να ανταποκριθούν στις εξελίξεις του εκπαιδευτι-
κού συστήματος (Χατζηγιαννάκου, 2017). 

Η σπουδαιότητα της εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή σχετίζεται με το 
ποσοστό ενδιαφέροντος κάθε εκπαιδευτικού ατομικά. Πολλοί εκπαιδευ-
τικοί δεν έχουν παρακολουθήσει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχετικά 
μαθήματα, οπότε πρέπει να καλύψουν αυτό το γνωστικό κενό μέσω των 
επιμορφώσεων. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι υλοποιούν το 
πρόγραμμα για την κάλυψη δικών τους εκπαιδευτικών αναγκών, έχοντας 
στο επίκεντρο το μαθητή και την καλύτερη αντιμετώπιση παιδιών με ΕΜΔ. 
Το ίδιο και οι εκπαιδευτικοί της Μουσικής Αγωγής, αναγνωρίζοντας το 
γνωστικό τους έλλειμμα, διαθέτουν χρόνο και κόστος για να αποκτήσουν 
την απαραίτητη εξειδίκευση.

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών τονίζουν τα θετικά στοιχεία που 
προσφέρει η Μουσική Αγωγή στους μαθητές και ιδιαίτερα σε παιδιά με 
ΕΜΔ. Η ελληνική βιβλιογραφία συμπίπτει με την παραπάνω άποψη. Συ-
γκεκριμένα, αναφέρεται ότι η Μουσική προσφέρεται στους εκπαιδευ-
τικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση μαθησιακών 
στόχων. Έχει καταγραφεί ότι η Μουσική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση των μαθητών με 
ΕΜΔ, βελτιώνοντας τις μαθησιακές τους δεξιότητες (Γερογιώργη, 2016) 
και αναπτύσσοντας τις επικοινωνιακές τους, εναρμονίζοντας τις σχέσεις 
των παιδιών με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς (Κρανιδιώτη 
κ.ά., 2014). 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών υποστηρίζουν ότι η συνεργασία στο 
σχολικό περιβάλλον πραγματοποιείται με στόχο την επίτευξη ενός κοι-
νού σκοπού, με συζητήσεις και ανταλλαγή εκπαιδευτικών απόψεων , προ-
κειμένου να παρέχεται ποιοτικά ανώτερου επιπέδου μάθημα Μουσικής 
Αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί της Μουσικής Αγωγής σημειώνουν πως, όταν 
τους δίνεται η ευκαιρία, ζητούν την αρωγή εκπαιδευτικών με ειδικότητες 
όπως αυτή του ιστορικού, του μαθηματικού, του γυμναστή, του θεατρο-
λόγου και του εικαστικού, καθώς το σύνολο των ειδικοτήτων λειτουργούν 
αποτελεσματικά και προσφέρουν υποστηρικτικό γνωστικό πλαίσιο μέσα 
στο σχολικό περιβάλλον. Τα παλαιότερα ερευνητικά δεδομένα παρουσι-
άζουν ότι η αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος της Μουσικής 
επιτυγχάνεται μέσα από την ομαλή συνεργασία των εκπαιδευτικών της 
Μουσικής Αγωγής και των άλλων ειδικοτήτων (Ζώση, 2013). Η παροχή 
συνδυασμένων γνώσεων παρέχει ψυχική επιρροή στο μαθητή, αφού 
εμπλέκει πολλούς τομείς διεργασιών (γνωστικές, κινητικές και ψυχολο-
γικές). Η συνεργατική διδασκαλία παραπέμπει και στην παραδοχή ότι 
υπάρχει «κοινή μουσική κατανόηση» (Wiggins, 1999), δηλαδή πρωταρ-
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χικό βήμα είναι η αναγνώριση των στόχων της Μουσικής και από τους 
άλλους εκπαιδευτικούς. Τέλος, οι εμπειρίες που θα αποκομίσουν τόσο οι 
εκπαιδευτικοί Μουσικής Αγωγής όσο και οι εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτή-
των μπορεί να φθάσουν το μάθημα της Μουσικής σε υψηλότερα επίπεδα 
πολυπλοκότητας (Σκέμπελη, 2010), με θετική επίδραση στους μαθητές 
με ΕΜΔ και τους εκπαιδευτικούς που τους διαχειρίζονται και τους διδά-
σκουν (Σούκουλη, 2013). 

Η μελέτη του αναλυτικού προγράμματος καθιστά εμφανείς τους δύο 
κεντρικούς στόχους του εκπαιδευτικού συστήματος: α) τη λειτουργία της 
εκπαίδευσης για να παραγωγή εξειδικευμένων ατόμων για κάλυψη των 
κοινωνικών αναγκών και β) την προώθηση της κυρίαρχης ιδεολογίας 
(Μπιρμπίλη, 2014). Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί της Μουσικής Αγωγής επι-
σημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στο μειωμένο πλαίσιο ωρών 
για το μάθημα της Μουσικής Αγωγής αλλά πιθανόν στη στάση των ίδιων 
των εκπαιδευτικών των λοιπών ειδικοτήτων καθώς και του ευρύτερου κοι-
νωνικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, αποσιωπάται ή λανθάνει της προσοχής 
ο καταλυτικός ρόλος της Μουσικής στην άμβλυνση ή εξάλειψη των ΕΜΔ. 
Σε αυτό το σημείο το εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται ότι παραγκωνίζει 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών των παιδιών και ωθεί ασυνείδητα τους 
γονείς στην εύρεση υποστηρικτικού πλαισίου εκτός σχολικού περιβάλ-
λοντος, δαπανώντας χρόνο και χρήμα (Λαγοπούλου, 2017). Η οπισθο-
δρόμηση του ελληνικού συστήματος σε σχέση με εκείνου του δυτικού 
πολιτισμού αποδεικνύει ότι υπάρχει έλλειμμα στον τρόπο οργάνωσης της 
εκπαίδευσης ή στον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων (Μουρα-
τίδου, 2019). Η παραπάνω θέση ενισχύεται από τις απόψεις του Gardner 
(1985), ο οποίος με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης υποστηρίζει 
ότι το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα πεδία 
ανάπτυξης: γνωστικό, ψυχικό, αισθητηριακό και κινητικό (Σοφού & Μα-
τσαγγούρας, 2015). 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστηρίζουν πως, αν 
και έχουν μελετήσει επαρκώς το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου 
Παιδείας, καταφεύγουν στην τροποποίησή του για να καλυφθούν οι εκ-
παιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζονται και εμφανώς αγνοούνται από 
το εκπαιδευτικό σύστημα. Αναλυτικότερα, παρατηρείται ότι η ελληνική 
εκπαιδευτική πραγματικότητα για το μάθημα της Μουσικής Αγωγής είναι 
εντελώς διαφορετική σε σχέση με τις επιδιώξεις του αναλυτικού προ-
γράμματος και φαίνεται ότι αναπαράγεται ένα είδος παθητικής διδασκα-
λίας της (Μπονίδης, 2013). Ένας αξιοσημείωτος παράγοντας που δυσχε-
ραίνει το μάθημα Μουσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 
οι τεχνολογικές παροχές που απαιτούνται να υπάρχουν, αφού πλέον η 
χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι εξέλιξης του 
ατόμου (Τσικαντέρη, 2011). Επίσης, ένας εκπαιδευτικός κάνει αναφορά 
σε αλλαγή του αναλυτικού προγράμματος εξαιτίας του παρωχημένου του 
χαρακτήρα. Η άποψη αυτή υποδηλώνει ότι το αναλυτικό πρόγραμμα πα-
ραμένει αμετάβλητο παρά τις κοινωνικές εξελίξεις (Γουδή, 2015). Ένας 
παράγοντας που αποκρύπτεται είναι η απουσία ειδικών αιθουσών μουσι-
κής αλλά και της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής. Αυτομάτως, αυτό 
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μεταφέρεται στην αίθουσα που πραγματοποιούνται όλα τα μαθήματα, 
χωρίς να εναλλάσσεται το περιβάλλον. Η λανθασμένη αυτή τακτική του 
αναλυτικού προγράμματος αποτρέπει τον εκπαιδευτικό από το να πραγ-
ματοποιήσει με αποτελεσματικό τρόπο το μάθημα της Μουσικής και να 
αμβλύνει τις μαθησιακές δυσκολίες που πιθανόν έχουν ορισμένοι μαθη-
τές (Μαμασούλας, 2014). Τέλος, ο εκπαιδευτικός της Μουσικής Αγωγής 
αναγκάζεται να μεταβάλλει το αναλυτικό πρόγραμμα γιατί εντοπίζει περι-
πτώσεις παιδιών με ΕΜΔ που χρειάζονται εκτός από το γνωστικό κομμάτι 
και περαιτέρω ασκήσεις με χρήση νέων τεχνολογιών (Σιλιόγκας, 2016). 

Η Μουσική Αγωγή αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας μαθητών με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα (American 
Music Therapy Association, 2012), ενώ σε άτομα που έχουν κατακτήσει 
σε ικανοποιητικό επίπεδο τη γλωσσική δεξιότητα, παρέχει τη δυνατότητα 
έκφρασης συναισθημάτων (AMTA, 2012). Η εκμάθηση Μουσικής Αγωγής 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, συγκεκριμένα η επαφή του μαθητή με 
ΕΜΔ με την έννοια του ρυθμού, του επιτρέπει την κινητική ανάπτυξη και 
το σωστό ρυθμό αναπνοής. Το μουσικό βίωμα στους μαθητές με ΕΜΔ 
παρέχει ανάπτυξη γνωστικών (δημιουργικότητα), αισθητηριακών (αυτο-
πεποίθηση, αυτοέλεγχος, προγραμματισμός, πειθαρχία, κ.ά.) και κινητι-
κών δεξιοτήτων (χειρισμός ενός μουσικού οργάνου, συντονισμός χεριών 
και ποδιών) (Παπαγεωργίου, 2018). Τέλος, η σπουδαιότητα της Μουσικής 
Αγωγής καταδεικνύεται στο επίπεδο της ανάπτυξης της κοινωνικής αλ-
ληλεπίδρασης, στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων (λόγος και ομιλία), 
στην επικοινωνία χωρίς λόγο αλλά κυρίως παρουσιάζεται ως ενισχυτικός 
παράγοντας σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης (Wigram, 2013). 
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Περίληψη 
Μέσα στα πλαίσια των ραγδαίων εξελίξεων και αλλαγών της σύγχρονης 
κοινωνίας, οι προσδοκίες για ένα νέο, ευέλικτο σχολείο συνεχώς και αυ-
ξάνονται (Γιαννακάκη, 2005). Ο μετασχηματισμός της σχολικής μονάδας 
σε οργανισμό μάθησης προβάλει ως ουσιαστική παράμετρος για την επί-
τευξη των εκπαιδευτικών στόχων και ως απάντηση στις μελλοντικές προ-
κλήσεις (Ταγάρη, 2017). 

Προς αυτήν την κατεύθυνση δημιουργήθηκε η έννοια του αειφόρου 
σχολείου, ενός σχολείου αυτάρκες, περιβαλλοντικού και απόλυτα δημο-
κρατικού στη λειτουργία του (Καλαϊτζίδης, 2013). Η παρούσα έρευνα δι-
ερευνά τις απόψεις των νηπιαγωγών της περιφέρειας Ηπείρου σχετικά 
με το αειφόρο σχολείο και το μέγεθος του αειφορικού προσανατολισμού 
των νηπιαγωγείων της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε το 2018 και σαν με-
θοδολογική προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε η πο-
σοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου. Ακο-
λουθώντας στατιστική ανάλυση SPSS διαπιστώ-
θηκε ότι οι τα νηπιαγωγεία δεν είναι επαρκώς 
προσανατολισμένα προς την αειφορία και δε 
διαθέτουν στο σύνολό τους τα χαρακτηριστικά 
ενός αειφόρου σχολείου. Επιπλέον, οι νηπιαγω-
γοί αν και γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά 
της αειφορίας, είναι συνειδητοποιημένοι για τις 
ελλιπείς γνώσεις τους και απαιτούν περισσότε-
ρη ενημέρωση και επιμόρφωση σχετικά. 

Abstract 
In the context of the rapid developments and changes of modern so-
ciety, expectations for a new, flexible school are constantly increasing 
(Γιαννακάκη, 2005). The transformation of the school unit into a learn-
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ing organization is an essential parameter for achieving the educational 
goals and as a response to future challenges (Ταγάρη, 2017). In this di-
rection, the concept of the sustainable school was created, a self-suf-
ficient, environmental and absolutely democratic school in its opera-
tion (Καλαϊτζίδης, 2013). The present research investigates the views of 
kindergarten teachers in the region of Epirus regarding the sustainable 
school and the size of the sustainable orientation of the kindergartens in 
the area. It was carried out in 2018 and as a methodological approach, 

quantitative research using a love question-
naire was used. Following a statistical analysis 
of SPSS, it was found that kindergartens are not 
sufficiently oriented towards sustainability and 
do not have the characteristics of a sustainable 
school as a whole. In addition, although kinder-
garten teachers are aware of the basic charac-
teristics of sustainability, they are aware of their 
lack of knowledge and require more information 
and training.

1. Προβληματική της Έρευνας 
Έχουν περάσει σχεδόν πενήντα χρόνια από όταν η παγκόσμια κοινότη-
τα αναγνώρισε τη σοβαρότητα των περιβαλλοντικών ζητημάτων (ΟΗΕ, 
1972). Μια σειρά από μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκα-
λούνται λόγω του τρόπου ζωής και των δραστηριοτήτων των ανθρώπων 
(Onur, Sahin & Tekkaya, 2012; Rogers, Jalal & Boyd, 2008), όπως η υπερ-
θέρμασνη του πλανήτη, η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση των φυσι-
κών πόρων και των οικοσυστημάτων, η απώλεια της βιοποικιλότητας και 
η αύξηση των κοινωνικών προβλημάτων συνεχίζουν να αυξάνονται και 
απαιτούν άμεση λύση και δράση από το σύνολο των πολιτών (Kibert, 
2008; Gavrilakis, Stylos, Kotsis & Goulgouti, 2017; UNESCO, 2016). Για 
να γίνει αυτό, χρειάζεται οι πολίτες να κινητοποιηθούν σε ατομικό και 
συλλογικό επίπεδο, έχοντας αποκτήσει περιβαλλοντική παιδεία και ενη-
μέρωση και επαναπροσδιορίζοντας τις οικονομικές, κοινωνικές και πε-
ριβαλλοντικές πρακτικές και πολιτικές με στόχο περισσότερο βιώσιμες 
κοινωνίες (Gwekwerere, 2014). Ο τρόπος υλοποίησης είναι η «Αειφόρος 
Ανάπτυξη» (ΑΑ), δηλαδή η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του 
παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών 
να καλύψουν τις δικές τους (Φλογαΐτη, 2006). Ο όρος «Αειφόρος Ανά-
πτυξη» ,ωστόσο, δεν εμπεριέχει κανενός είδους καθοδήγηση σχετικά με 
τον τρόπο που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η γεφύρωση των τριών 
αντικρουόμενων επιδιώξεων της αειφορίας: της συνεχόμενης οικονομι-
κής ανάπτυξης, της διατήρησης των οικοσυστημάτων και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης (UNESCO, 2014). Σε πολλά διεθνή συνέδρια η Εκπαίδευση 
καταδείχτηκε ως ο μονόδρομος που θα οδηγήσει στην επίτευξη του στό-
χου αυτού (UNESCO, 2016; Δημητρίου, 2005), που θα γνωρίσει στους 
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education,  

sustainable school,  
sustainable kindergarten,  

educational needs  
of kindergarten teachers
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μαθητές τη λογική της αειφορίας και που θα βοηθήσει στην αντιμετώπι-
ση του προβλήματος (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Στη Διάσκεψη Κο-
ρυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνε-
σμπουργκ το 2002, αναφέρεται σαφώς πια ο όρος «Εκπαίδευση για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη» (ΕΑΑ) έναντι του όρου «Περιβαλλοντική Εκπαίδευ-
ση» (ΠΕ) και τονίζεται η ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης της αειφό-
ρου ανάπτυξης στο εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων, ώστε να 
φανεί ο σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης ως ουσιώδης παράγοντας 
αλλαγής προς την αειφορία (Αλάμπεη, Κουρούτος, Μαλωτίδη, Μαντζάρα 
& Ψαλλιδάς, 2008). Εκεί προτάθηκε η ανακήρυξη της «Δεκαετίας της 
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (2005-2014), η οποία λίγους 
μήνες μετά ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ως 
στόχος της τέθηκε η ενσωμάτωση των αρχών και αξιών της αειφορί-
ας σε κάθε μορφή εκπαίδευσης και μάθησης, καθώς και η αλλαγή της 
συμπεριφοράς προς το κτίσιμο ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος με όρους 
περιβαλλοντικής ακεραιότητας, οικονομικής αειφορίας και μιας δίκαιης 
κοινωνίας για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές (UNESCO, 2004). 
Η αλλαγή από την ΠΕ στην ΕΑΑ αποτελεί όχι απλώς μια στείρα αλλα-
γή σε λέξεις και έννοιες αλλά αφορά γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και 
συμπεριφορές (NAAEE, 2010). Η ΕΑΑ θεωρείται το κατάλληλο πλαίσιο 
για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής παιδείας στους μαθητές (Plakitsi 
et al, 2013) και απόκτησης γνώσεων, αξιών, στάσεων και συμπεριφορών 
που επαναπροσδιορίζουν τη σχέση με το περιβάλλον και οδηγούν σε 
μια υπεύθυνη φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά (NAAEE, 2010; Saribas, 
2015). Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφέρει ότι η υπεύθυνη πε-
ριβαλλοντική συμπεριφορά συσχετίζεται με τη γνώση κι ότι τα άτομα με 
γνώση αποκτούν συμπεριφορές και στάσεις περισσότερο θετικές προς 
το περιβάλλον (Goldman, Yavetz & Pe’er, 2014). Οι Νηπιαγωγοί ως φο-
ρείς της πρώτης συστηματικής μάθησης των παιδιών παίζουν καθοριστι-
κό ρόλο στην υιοθέτηση μιας περιβαλλοντικής ηθικής και στη γνωριμία 
των μαθητών με τις πρακτικές ενός αειφορικού τρόπου ζωής (Παιδαγω-
γικό Ινστιτούτο, 2011β), καθώς θεωρείται ότι από αυτήν τη μικρή ηλικία 
μπορούν να αναπτυχθούν περιβαλλοντικές αξίες και θετικές στάσεις 
στα νήπια (Plakitsi et al, 2013; Roth, Goulart & Plakitsi, 2011). Σύμφωνα 
με τον Saribas (2015), οι ανησυχίες, οι γνώσεις και οι θετικές περιβαλλο-
ντικές συμπεριφορές των εκπαιδευτικών, μεταφέρονται και στους μαθη-
τές τους. Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι σε μεγάλο βαθμό για τον πε-
ριβαλλοντικό εγγραμματισμό της επόμενης γενιάς (Esa, 2010; Roth, et 
al, 2011). Ωστόσο, παρά τη σημασία που δίνουν οι διεθνείς έρευνες στο 
ρόλο της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών στη διαχείριση των αειφό-
ρων θεμάτων, οι εκπαιδευτικοί δε φαίνεται να κατανοούν πλήρως την 
έννοια της αειφορίας, έχουν μέτρια ή χαμηλή περιβαλλοντική παιδεία 
(Goldman et al, 2013; Saribas, 2015) και αρκετές παρανοήσεις σχετικά 
με τις τρεις διαστάσεις της, δίνοντας σαφή προτεραιότητα στην οικολο-
γική διάσταση (Boubonari, Markos & Kevrekidis, 2013; Maidou, Plakitsi 
& Polatoglou, 2015). Εδώ ακριβώς αναδύεται και η ανάγκη υλοποίησης 
της συγκεκριμένης έρευνας για τη διερεύνηση των αντιλήψεων και από-
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ψεων των νηπιαγωγών πάνω στο θέμα της αειφορίας, ώστε να υπάρξει 
έγκαιρη και ουσιαστική παρέμβαση.

2.  Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Αειφόρο 
Σχολείο 

Η ΕΑΑ υπό μια έννοια έχει στόχο να ενδυναμώσει τα άτομα με γνώσεις, 
δεξιότητες, αξίες, ικανότητες και οπτικές, ώστε να αναλάβουν την ευθύ-
νη για τη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη (UNESCO 2004). Σύμφωνα 
με τον Καλαϊτζίδη (2013), «το αειφόρο σχολείο μπορεί να ιδωθεί ως ένα 
στοιχείο της μελλοντικής ουτοπικής αειφόρου κοινωνίας. Εδράζεται στην 
κριτική και χειραφετική παιδαγωγική και στοχεύει στην απελευθέρωση 
του ατόμου καθώς και στην εξάλειψη των ιεραρχικών και κυριαρχικών 
σχέσεων και μπορεί να βοηθήσει εκπαιδευτικούς και μαθητές να αποκτή-
σουν κριτική κοινωνική συνείδηση, μέσα από την κατανόηση των αιτιών 
και του κοινωνικού πλαισίου εντός του οποίου διαβιούν. Η βασική ιδέα 
για το αειφόρο σχολείο είναι η ενσωμάτωση της οπτικής της αειφορί-
ας σε κάθε πλευρά της ζωής του, δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή 
διαδικασία, στη διαχείριση των κτηρίων, στις μετακινήσεις από και προς 
το σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη σχολική κοινότητα κλπ». Η 
Gough (2005) ορίζει ως αειφόρο το σχολείο που μέσα από τη σχολική 
καθημερινότητα οδηγεί τους μαθητές στην ικανότητα να διασφαλίζουν 
την ποιότητα ζωής τους. Οι Breiting, Mayer & Mogensen (2005) θεωρούν 
αειφόρο το σχολείο που θέτει την ΑΑ ως κεντρική αρχή της σχολικής 
ζωής. Η Αειφορία σε ένα σχολείο μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω και-
νοτόμων προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας είτε μέσω εθελοντι-
κών δράσεων επιμέρους εκπαιδευτικών. Προς αυτήν την κατεύθυνση στη 
χώρα μας κινήθηκαν δύο ΜΚΟ, η Aeiforum με πρόεδρο τον κ. Καλαϊτζί-
δη και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) με 
πρόεδρο την κ. Τρικαλίτη και συνέστησαν η μεν πρώτη το «Σήμα Αει-
φόρου Σχολείου» όπου οι Πυλώνες Αειφορίας διακρίνονται σε τρεις κα-
τηγορίες (παιδαγωγικοί, κοινωνικοί/οργανωσιακοί και περιβαλλοντικοί) 
(Καλαϊτζίδης, 2013) και η δεύτερη το «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο», ακο-
λουθώντας τους οκτώ πυλώνες Αειφορίας (Τρικαλίτη, 2015). Η UNECE 
(2005) αναγνωρίζοντας ότι η εκπαίδευση για την αειφορία είναι μια δια 
βίου διαδικασία που ξεκινάει στην πρώιμη παιδική ηλικία προσπαθεί να 
παρακολουθεί την εφαρμογή της ήδη από την Προσχολική Εκπαίδευση. 
Εξάλλου, κατά την Engdahl (2015) η ΕΑΑ και η προσχολική εκπαίδευση 
έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι η σύνδεση μάθησης και καθημε-
ρινής ζωής των παιδιών, η ολιστική ανάπτυξη θεμάτων και η διαθεματική 
προσέγγιση. Ένα περιβάλλον ευνοϊκό στην προσχολική εκπαίδευση, που 
δίνει ευκαιρίες για βιωματική μάθηση και ενεργητική συμμετοχή σε ζη-
τήματα βιωσιμότητας σε συνεργασία με την οικογένεια και σύμφωνα με 
τα ενδιαφέροντα των μαθητών, διασφαλίζει ότι η διδασκαλία και η μά-
θηση για την αειφορία είναι μια διαδικασία συνεχής και αμφίδρομη που 
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συμβάλλει στη μετάβαση μιας κοινωνίας προς την αειφορία μέσω της 
προετοιμασίας των μελλοντικών πολιτών (UNESCO, 2014). Είναι φανερό 
ότι η εκπαίδευση με τη σημερινή της μορφή δεν μπορεί να συμβάλλει 
στη διεκδίκηση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Η χρησιμοποίησή της για την 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης απαιτεί τον επαναπροσανατολισμό 
της σε στόχους, κάτι που προϋποθέτει αλλαγές και στα εκπαιδευτικά συ-
στήματα και στην ίδια την κοινωνία, προκειμένου η ΕΑΑ να ενσωματωθεί 
στην Προσχολική Εκπαίδευση (Δημητρίου, 2005). 

3. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
Ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης στην Ελλάδα αναγνωρίζει τους τρεις πυλώνες της αειφορίας 
και τα γενικά χαρακτηριστικά του αειφόρου σχολείου, ωστόσο το ποσο-
στό που δεν έχει ξανακούσει τον όρο εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο 
και ένα 18,7% ταυτίζει το αειφόρο σχολείο με το «πράσινο» σχολείο, σε 
έρευνα των Καραμέρη, Ράγκου και Παπανικολάου (2006). Η πλειοψηφία 
των νηπιαγωγών στην Ελλάδα έχουν άγνοια του όρου «αειφορία» ή την 
παρανοούν (Φλογαΐτη 2006· Λιαράκου, Δασκολιά και Φλογαΐτη 2007), 
ενώ το 50% ταυτίζουν το περιβάλλον με τη φύση. Ακόμη και οι φοιτητές 
προσχολικής αγωγής φάνηκε να έχουν μέτριο επίπεδο περιβαλλοντικής 
γνώσης αλλά χαμηλό επίπεδο γνώσης σε θέματα εκπαίδευσης για την 
αειφόρο ανάπτυξη (Gavrilakis et al, 2017; Maidou, Plakitsi & Polatoglou, 
2015). Σε έρευνα των Αγγελίδου και Κρητικού (2006) αναφέρεται ότι οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στην ΠΕ έχουν πολλά χρό-
νια διδακτικής εμπειρίας και δεν έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα ή επι-
μόρφωση στην ΠΕ. Οι Ταμουτσέλη και Μητακίδου (2006), ερευνώντας 
τις απόψεις εκπαιδευτικών στη Θεσσαλονίκη, παρατήρησαν ότι οι εκπαι-
δευτικοί θεωρούν πως τα περιβαλλοντικά προγράμματα ή τα προγράμ-
ματα για την αειφορία θα πρέπει να διαχέονται σε όλο το αναλυτικό πρό-
γραμμα σπουδών, να ενεργοποιούν τη βιωματική μάθηση των μαθητών 
και να δραστηριοποιούν ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Η Duhn (2012) 
διεξήγαγε έρευνα σε μονάδες προσχολικής αγωγής στη Νέα Ζηλανδία 
και διαπίστωσε ότι στα επίσημα έγγραφα που αφορούν τα νηπιαγωγεία 
δε γίνεται καν αναφορά στην έννοια «αειφορία», ενώ το επίσημο Αναλυ-
τικό Πρόγραμμα Σπουδών προωθεί τη διαπολιτισμική και ολιστική προ-
σέγγιση στη μάθηση χωρίς όμως να εστιάζει στα περιβαλλοντικά ζητή-
ματα. Σε έρευνα της Jaspar (2008) φαίνεται πως ισχυρός παράγοντας 
για να ασχοληθεί ένας εκπαιδευτικός με προγράμματα αειφορίας είναι 
οι ισχυροί προσωπικοί δεσμοί με τη φύση κι ότι το κίνητρο είναι καθαρά 
οι προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η συμμετοχή των 
μαθητών θα πρέπει να είναι βιωματική και ενεργή, ενώ δεν έχει κανένα 
αποτέλεσμα η παθητική στάση. Ο ρόλος και οι πρωτοβουλίες των εκπαι-
δευτικών είναι καίριες, καθώς σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποι-
ούν δραστηριότητες που δεν υπαγορεύονται από το αναλυτικό πρόγραμ-
μα. Ο Cross (1998) χρησιμοποιώντας συνεντεύξεις κατέδειξε την άγνοια 
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των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών για τις θεωρητικές έννοιες που σχετί-
ζονται με την αειφορία και την αειφόρο ανάπτυξη. Το 2014 στη Λετονία, οι 
Badjanova, Iliskob & Drelinga, επιχειρώντας να διερευνήσουν τις απόψεις 
των νηπιαγωγών σχετικά με τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης προς 
την ΕΑΑ, διαπίστωσαν ότι δεν έχουν κατανοήσει πλήρως την έννοια της 
αειφορίας και δίνουν έμφαση στην οικολογική κυρίως διάσταση. Τέλος, 
έρευνα των Mandrikas, Mavrikaki & Skordoulis (2013) σε Έλληνες δασκά-
λους επισημαίνει ότι εκπαιδευτικοί υλοποιούν προγράμματα περιβαλλο-
ντικής εκπαίδευσης για επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη, ενώ σαν 
επιπλέον κίνητρο αναγνωρίζεται η μεταφορά της νεοαποκτηθείσας γνώ-
σης στην τάξη. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται φανερό ότι 
παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών για την Εκπαίδευση 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη, αν και απουσιάζει έρευνα εστιασμένη στην 
προσχολική αγωγή και δεν έχει διερευνηθεί πλήρως ο τρόπος που οι νη-
πιαγωγοί προσλαμβάνουν την έννοια του αειφόρου σχολείου (Δημητρίου 
& Ζαχαριάδου (2005). Στο σημείο αυτό καταδεικνύεται η πρωτοτυπία της 
δικής μας ερευνητικής προσπάθειας η οποία ευελπιστούμε να υπερκαλύ-
ψει τις ήδη υπάρχουσες μελέτες.

4.  Μεθοδολογικό Πλαίσιο - Ερευνητική Προσέγ-
γιση – Δείγμα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των 
νηπιαγωγών της περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με την αειφορία και το 
αειφόρο σχολείο, ώστε να υπάρξει κατάλληλη παρέμβαση προς αυτή την 
κατεύθυνση για έναν πιο βιώσιμο κόσμο. Ένας δεύτερος στόχος είναι να 
διερευνηθεί κατά πόσο τα νηπιαγωγεία της περιοχής είναι προσανατολι-
σμένα προς την αειφορία και κατά πόσο οι νηπιαγωγοί είναι ικανοποιη-
μένοι από την επιμόρφωση που έχουν. Η ερευνητική προσέγγιση που θε-
ωρήθηκε περισσότερο κατάλληλη ήταν η ποσοτική έρευνα, γιατί παρέχει 
τη δυνατότητα για γρήγορη συγκέντρωση και για συστηματοποίηση και 
στατιστική επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (Bell, 1997), καθώς 
και για την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων μελετώντας κάποιο αντι-
προσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού (Creswell, 2016). Το ερευνητικό 
εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων ήταν το 
ερωτηματολόγιο. Υποστηρίχτηκε η συγκεκριμένη επιλογή επειδή αποτε-
λεί ένα από τα ευρέως διαδεδομένα και εύχρηστα ερευνητικά εργαλεία 
για έρευνες επισκόπησης, παρέχοντας τη δυνατότητα συγκέντρωσης δε-
δομένων από μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες σε μικρό χρονικό διάστη-
μα (Παρασκευόπουλος, 1993), είναι εύκολο στην ανάλυση και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με την απουσία του ερευνητή (Wilson & McLean, 1994) 
και με μικρή δαπάνη σε χρήμα, χρόνο και κόπο. Επίσης, εξασφαλίζοντας 
την ανωνυμία, επιτρέπει την ελεύθερη και χωρίς άγχος έκφραση των 
απόψεων, τις οποίες παρεμποδίζει η παρουσία του άλλου (Βάμβουκας, 
1998). Για την κατασκευή των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθ-
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μη κλίμακα ιεράρχησης Likert, απαντήσεις πολλαπλής επιλογής, όπως 
και διχοτομικές απαντήσεις, οι οποίες επιφέρουν ποσοτικά δεδομένα 
(Cohen, Manion & Morrison, 2008). Πριν την καθολική εφαρμογή, προ-
ηγήθηκε πιλοτική έρευνα σε πέντε (5) εκπαιδευτικούς οι οποίοι δε συ-
μπεριελήφθησαν στο τελικό δείγμα της έρευνας και οι οποίοι κλήθηκαν 
να ελέγξουν τυχόν προβλήματα κατανόησης, σαφήνειας ή ανακρίβειας 
των ερωτήσεων, έτσι ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία και εγκυρότητά της 
(Cohen et al, 2008). Η διανομή και συγκέντρωση των ερωτηματολογίων 
πραγματοποιήθηκε μέσω τυχαίας δειγματοληψίας τον Ιανουάριο και το 
Φεβρουάριο του 2019. Το δείγμα επιλέχθηκε σκόπιμα για να είναι τυχαίο, 
αντιπροσωπευτικό και να επιτρέπει γενικεύσεις (Βάμβουκας 1998). Ακο-
λούθησε η επιμέλειά τους για την επισήμανση και εξάλειψη τυχόν λαθών 
(Cohen et al, 2008) και η κωδικοποίηση και στατιστική επεξεργασία τους 
με το Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες SPSS 20 συνδυ-
αστικά με το πρόγραμμα Excel. Το τελικό δείγμα αποτελείται από 150 
νηπιαγωγούς της Περιφέρειας Ηπείρου στην πλειοψηφία τους γυναίκες, 
κυρίως στην ηλικιακή κατηγορία των 45-55 ετών και με υψηλό ποσοστό 
σπουδών πέραν του βασικού πτυχίου. 

5. Συμπεράσματα της Έρευνας 
Από την ανάλυση της συγκεκριμένη έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι περισ-
σότεροι νηπιαγωγοί, αν και θεωρούν ότι είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες 
της αειφορίας ωστόσο δεν την προσεγγίζουν ολοκληρωμένα, ενώ εντο-
πίζονται αρκετές παρανοήσεις και άγνοια του όρου. Αναφέρονται κυρί-
ως στον περιβαλλοντικό πυλώνα και παραβλέπουν αυτόν της οικονομίας 
και τον κοινωνικό. Αναγνωρίζουν ως κύριο υπαίτιο όλων των περιβαλ-
λοντικών προβλημάτων τον άνθρωπο και είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν 
χρόνο και χρήμα για να υλοποιήσουν κάποιο περιβαλλοντικό πρόγραμμα. 
Παρουσιάζουν θετικές προσωπικές στάσεις και συμπεριφορές και υπο-
στηρίζουν ότι μέσω της εκπαίδευσης και μάλιστα από την προσχολική 
ηλικία, θα μπορέσουν οι μαθητές να κινητοποιηθούν κατάλληλα για την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι περισσότεροι ενη-
μερώνονται για περιβαλλοντικά ζητήματα από προσωπικό ενδιαφέρον 
αλλά και για να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις στη δουλειά τους 
προς όφελος των μαθητών τους. Όσοι έχουν συμμετάσχει σε επιμορφώ-
σεις-σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εμφανίζονται περισσότερο 
συνειδητοποιημένοι στα θέματα αυτά και παρουσιάζονται να υλοποιούν 
περισσότερα περιβαλλοντικά προγράμματα προσανατολισμένα στις αρ-
χές της αειφορίας. Ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίησή τους απο-
τελούν η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, η έλλειψη οικονομικών πόρων 
αλλά και η έλλειψη των απαιτούμενων από τους εκπαιδευτικούς γνώσε-
ων πάνω στο θέμα. Αναφορικά με την αειφόρο ανάπτυξη, οι εκπαιδευτι-
κοί υποστήριξαν ότι επιτυγχάνεται με ριζικές αλλαγές, ότι προωθεί αξίες 
αλληλεγγύης, δημοκρατίας και ισότητας κι ότι αντιμετωπίζει τα θέματα 
σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και πλανητικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα 
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αυτά είναι σύμφωνα με τη βιβλιογραφία σχετικά με την έννοια της αειφο-
ρίας (Καλαϊτζίδης, 2013; Gough, 2005).

 Σχετικά με τον αειφορικό προσανατολισμό του σχολείου τους, οι 
περισσότεροι θεωρούν ότι αυτό δε διαθέτει τα χαρακτηριστικά της αει-
φορίας και δεν είναι επαρκώς προσανατολισμένο προς αυτή, γιατί δεν 
υπάρχουν στενές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων 
και τοπικής κοινότητας, κάτι για το οποίο οι ευθύνες βαραίνουν, κατά τη 
γνώμη τους, το Διευθυντή/Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας. Οι λόγοι 
που οι νηπιαγωγοί δεν εκπονούν προγράμματα αειφορίας είναι κυρίως η 
έλλειψη χρόνου, η απροθυμία των μαθητών και το γραφειοκρατικό μο-
ντέλο διοίκησης του σχολείου. Πολλοί ωστόσο είναι οι νηπιαγωγοί που δι-
απιστώνουν ελλείψεις στην ενημέρωσή τους και στις γνώσεις τους πάνω 
στα αειφορικά ζητήματα και για το λόγο αυτό δεν υλοποιούν σχετικά 
προγράμματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νηπιαγωγών αναζητά μεγα-
λύτερη επιμόρφωση σχετικά με θέματα αειφορίας, καθώς αναγνωρίζουν 
ότι η αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης μπορεί να επέλθει μόνο μέσω 
της αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών των αυριανών πολιτών. 

6. Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 
Η παρούσα εργασία εξέτασε τις απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σχετικά με το αειφόρο σχολείο. Ο βασικός περιορισμός της 
είναι ότι το δείγμα προέρχεται μόνο από μία συγκεκριμένη περιοχή της 
Ελλάδας, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να γενικευτούν τα συμπερά-
σματά που προέκυψαν. Ως εκ τούτου, θα είχε ενδιαφέρον η διεξαγωγή 
μίας παρόμοιας έρευνας σε ένα πανελλήνιο δείγμα εκπαιδευτικών, ώστε 
να διαπιστώσουμε παράλληλα και κατά πόσο το περιβάλλον στο οποίο 
λειτουργεί η σχολική μονάδα ασκεί επίδραση στο αειφόρο σχολείο. Επι-
πρόσθετα, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διεξαγωγή μίας παρόμοιας 
έρευνας και σε άλλους εμπλεκόμενους στη σχολική μονάδα, όπως είναι 
οι μαθητές, αλλά και οι διευθυντές, οι γονείς και οι τοπικοί φορείς. Μία 
τέτοια έρευνα θα μπορούσε να εξάγει μία συνολική εικόνα σχετικά με 
την άποψη όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία για το 
αειφόρο σχολείο. 
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Περίληψη 
Το παρόν άρθρο έχει στόχο να μελετήσει τις επικοινωνιακές σχέσεις ανά-
μεσα στους/στις εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών, ως μέσο 
βελτίωσης της σχολικής επίδοσης των παιδιών. Συγκεκριμένα, θα εστιά-
σει στην επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας, αναφέροντας τα 
οφέλη που προκύπτουν από την επικοινωνία αυτή, τα εμπόδια που συνα-
ντώνται αλλά και τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων. Γενικά υπο-
στηρίζεται ότι η μάθηση συντελείται όπου υπάρ-
χουν γόνιμες σχέσεις μεταξύ δασκάλου/ας και 
τάξης, αλλά και μεταξύ δασκάλου/ας και γονιών 
των μαθητών. Ο/Η δάσκαλος/α θα πρέπει να δη-
μιουργήσει ένα υγιές κλίμα, μέσα στο οποίο θα 
πραγματοποιηθεί η διαδικασία της μάθησης. Οι 
διαπροσωπικές σχέσεις εξάλλου έχουν καίρια 
σημασία για όλη την ανθρώπινη κοινότητα.

Abstract 
This article aims to study the communication re-
lationships between teachers and students’ par-
ents, as a means of improving children’s school 
performance. More particularly, it will focus on 
the communication between school and family, 
mentioning the benefits that result from this com-
munication, the obstacles encountered and ways 
to deal with any existing problems. It is generally 
argued that learning takes place where there are 
fruitful relationships not only between teacher and class but also between 
teacher and student’’ parents. The teacher should create a healthy atmo-
sphere in which the learning process will take place. Interpersonal relation-
ships are also crucial for the whole human community.

Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
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επικοινωνία, σχολείο,  
οικογένεια,  
σχολική επίδοση
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communication,  
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1. Εισαγωγή 
Οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν καίρια σημασία για όλη την ανθρώπινη 
κοινότητα, πόσο δε μάλλον για τη σχολική (Hopkins, 2005). Οι μαθητές/
τριες θα πρέπει να μάθουν ήδη από μικρή ηλικία πώς να εδραιώνουν 
γόνιμες, θετικές σχέσεις με τους/τις συνομηλίκους/ες τους και με τους 
ενηλίκους/ες. Υποστηρίζεται (Davis, 2003· Suntornsaratoon et al., 2009) 
ότι οι δύσκολες καταστάσεις και τα τυχαία περιστατικά αντιμετωπίζονται 
συχνά καλύτερα σε τάξεις, όπου έχουν αναπτυχθεί καλές σχέσεις, ενώ 
παρόμοια περιστατικά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα 
σε τάξεις όπου οι σχέσεις περνούν κρίση.

Οι δάσκαλοι/ες οφείλουν να δίνουν προτεραιότητα στις διαπροσωπι-
κές σχέσεις, τόσο ανάμεσα στους/στις ίδιους/ιες και τους/τις μαθητές/
τριες όσο και μεταξύ των μαθητών/τριών, αλλά και μεταξύ των ίδιων και 
των γονέων των μαθητών/τριών (Hopkins, 2005). Έτσι, τα παιδιά συμμε-
τέχουν περισσότερο και πιο ενεργά σε διαδικασίες όπως η διαπραγμά-
τευση των κανόνων της τάξης, μέσω συζητήσεων και προτάσεων σχετικά 
με τους λόγους για τους οποίους χρειάζεται να καθοριστούν (Patrikakou 
& Weissberg2000).

Σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης ο/η δάσκαλος/α δημιουργεί 
ένα υγιές κλίμα στην τάξη, μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η διαδικα-
σία της μάθησης. Σε μια μελέτη που έγινε από τον Kyriacou (1997), στην 
οποία συμμετείχαν φοιτητές/τριες της παιδαγωγικής που έκαναν την 
πρακτική τους, παρατηρήθηκε ότι αυτοί/ές συχνά εμπνέονταν από την 
ανθρωπιστική άποψη. Ο ίδιος προσθέτει, ωστόσο, ότι, όταν οι φοιτητές/
τριες καλούνταν να διδάξουν σε πραγματικές συνθήκες σχολικής τάξης, 
αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη δημιουργία θετικών σχέσεων, ιδίως με μα-
θητές/τριες που δεν έδειχναν πρόθυμοι/ες να πάρουν την ευθύνη για 
τις πράξεις τους. Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί απαραίτητα επιχείρημα απο-
τρεπτικό για το/την δάσκαλο/α που θα αποφασίσει να υιοθετήσει αυτή 
την άποψη. Θα μπορούσε, ωστόσο, να θεωρηθεί ενδεικτικό του υψηλού 
βαθμού επιδεξιότητας που χρειάζεται να έχει ο/η δάσκαλος/α για να το 
επιτύχει.

Το παρόν άρθρο έχει στόχο να προτείνει τρόπους για την αποτελεσμα-
τική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων προκειμένου να βελ-
τιωθεί η σχολική επίδοση των μαθητών/τριών. Σύμφωνα με τον Hopkins 
(2005) μια ισχυρή «σύμπραξη» σχολείου και οικογένειας ενισχύει όχι 
μόνο το συνεργατικό κλίμα ανάμεσά τους αλλά επιπλέον, οδηγεί γονείς, 
μαθητές και εκπαιδευτικούς στην καλύτερη κατανόηση των στόχων του 
σχολείου, αναδεικνύει τις προσωπικές ανάγκες κάθε μαθητή, διευρύνει 
τις διαύλους επικοινωνίας και τις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών με 
την οικογένεια, ενώ παράλληλα διευκολύνει την προσαρμογή των νέων 
στις ραγδαίες κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές αλλαγές/μεταβά-
σεις της εποχής μας.
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2. Αποσαφήνιση Εννοιών 

2.1. Επικοινωνία 
Για την έννοια «επικοινωνία» έχουν δοθεί και έχουν εκφραστεί πολλές 
απόψεις. Σύμφωνα με τους Theodorson &Theodorson (1969), ως επικοι-
νωνία ορίζεται «η μετάδοση πληροφοριών, ιδεών, στάσεων ή συναισθή-
ματος από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο (ή άλλους), κυρίως διαμέσου συμ-
βόλων». Οι Osgood et al. (1957), υποστηρίζουν πως «υπάρχει επικοινωνία 
όταν σε ένα σύστημα ή μια πηγή ο προσανατολισμός αλληλοεπηρεάζεται 
με τη χρήση εναλλακτικών συμβόλων, τα οποία μπορούν αν μεταδίδονται 
διαμέσου ενός καναλιού που τα συνδέει». Ο Gerbner (1967), ορίζει την 
επικοινωνία ως «κοινωνική αλληλεπίδραση διαμέσου μηνυμάτων».

Βάσει των παραπάνω ορισμώ,ν συμπεραίνεται πως η επικοινωνία προ-
ϋποθέτει έναν/μία πομπό, ένα κανάλι ή δίαυλο, ένα μήνυμα, ένα/μία δέ-
κτη, μια σχέση ανάμεσα στον/στην πομπό και το/την δέκτη ή παραλή-
πτη/τρια, μια επίδραση ή αποτέλεσμα. Επίσης, ένα περιβάλλον στο οποίο 
συντελείται η επικοινωνία, καθώς και μια σειρά πραγμάτων στα οποία 
αναφέρεται το «μήνυμα». Ορισμένες φορές, αλλά όχι πάντα, υπάρχει 
πρόθεση ή σκοπός επικοινωνίας ή λήψης. Η επικοινωνία μπορεί να είναι 
οτιδήποτε ή όλα αυτά μαζί: μια πράξη επί άλλων, μια αλληλεπίδραση και 
μια αντίδραση στους/στις άλλους/ες (Τσιπλητάρης, 2004).

2.2. Κωδικοποίηση -Αποκωδικοποίηση 
Μερικές φορές οι δημιουργοί των μοντέλων επισημαίνουν δύο επιπρό-
σθετες διαδικασίες στην επικοινωνία: της «κωδικοποίησης» (από την 
πλευρά του/της πομπού) και της «αποκωδικοποίησης» (από την πλευρά 
του/της δέκτη). Κωδικοποίηση σημαίνει ότι το μήνυμα μεταφράζεται σε 
μια γλώσσα ή κώδικα κατάλληλο για τα μέσα αναμετάδοσης και για τους/
τις δέκτες στους/στις οποίους/ες προτίθεται να απευθυνθεί. Η αποκω-
δικοποίηση αναφέρεται στην επαναμετάφραση του μηνύματος με σκο-
πό την άντληση κάποιου νοήματος. Σε μια συνομιλία δύο ατόμων η λει-
τουργία της κωδικοποίησης επιτελείται με το μηχανισμό της ομιλίας και 
(για την εξωλεκτική) οι μύες δημιουργούν πιθανές χειρονομίες κτλ. Σε 
μια τέτοια περίπτωση οι αισθήσεις της ακοής και της όρασης επιτελούν 
τη λειτουργία της αποκωδικοποίησης. Στη μαζική επικοινωνία, η κωδικο-
ποίηση μπορεί να αναφέρεται σε τεχνικούς μετασχηματισμούς που είναι 
απαραίτητοι για τη μετάδοση των σημάτων, καθώς και στη συστηματι-
κή επιλογή των λέξεων, των εικόνων και των μεγεθών σύμφωνα με τις 
θεσμοθετημένες διαδικασίες και τις προσδοκίες των μελών του κοινού 
(Μυλωνάκου-Κεκέ. 1999).

2.3. Ανάδραση 
Σε πολλά μοντέλα χρησιμοποιείται η έννοια «ανάδραση». Σε γενικές 
γραμμές, η ανάδραση αναφέρεται σε κάθε διαδικασία με την οποία ο/η 
επικοινωνητής/τρια αποκτά πληροφορίες ως προς το κατά πόσον και με 
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ποιο τρόπο ο/η αποδέκτης στον/στην οποίο/α απευθύνεται έχει πράγματι 
παραλάβει το μήνυμα. Τέτοιου είδους πληροφορία μπορεί να συνδράμει 
στην τροποποίηση της τρέχουσας ή της μελλοντικής επικοινωνιακής συ-
μπεριφοράς. Σε μια διαπροσωπική επικοινωνιακή κατάσταση κάτι τέτοιο 
μπορεί να πάρει τη μορφή ερωτήσεων, αιτημάτων για κάποια επανάληψη, 
χειρονομιών, απαντήσεων κ.ο.κ. 

Στη μαζική επικοινωνία τέτοια ανάδραση αντικαθίσταται κυρίως από 
την έρευνα του κοινού, τα μεγέθη των πωλήσεων, το ακροατήριο των 
στούντιο, τις δοκιμές, τις επιστολές και τα τηλεφωνήματα. Επίσης, μπορεί 
να πάρει τη μορφή απαντήσεων από ανώτερους, συναδέλφους, φίλους 
και διάφορες άλλες προσωπικές επαφές (Μυλωνάκου-Κεκέ, 1999).

3. Επικοινωνία Σχολείου και Οικογένειας 
Αναγνωρίζεται σήμερα ευρέως (Γεωργίου, 2000· Μυλωνάκου-Κεκέ, 
1999· Suntornsaratoon et al., 2009) ότι η αποτελεσματική επικοινωνία 
ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια και γενικότερα η οργανωμέ-
νη συμμετοχή της οικογένειας στις δραστηριότητες του σχολείου οδηγεί 
όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/χουσες στην επίτευξη καλύτερων απο-
τελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η ενεργητική συμμετοχή των γονέων στις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες που αφορούν στα παιδιά τους αποδεικνύεται 
ιδιαίτερα σημαντική για τους/τις μαθητές/τριες σχετικά με τη βελτίωση 
των σχολικών επιδόσεων, την αυξημένη ευθύνη για μάθηση, την επιπλέ-
ον ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, τη δημιουργία 
θετικής στάσης για το σχολείο, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του 
φαινομένου της σχολικής διαρροής και την πρόληψη και την αντιμετώπι-
ση των δυσκολιών προσαρμογής των νέων στη διαρκώς μεταβαλλόμενη 
κοινωνική μας πραγματικότητα (Hoover-Dempsey et al., 2001). 

Οι γονείς από την πλευρά τους, όταν εμπλέκονται στις δραστηριότη-
τες των παιδιών τους τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο, αντιλαμβάνο-
νται το όφελος μέσα από τη βελτίωση των σχέσεων με τα παιδιά τους, 
μέσα από την πρόοδο που αυτά σημειώνουν, μέσα από την απόκτηση 
πρόσθετων δικών τους δυνατοτήτων για την υποστήριξη των μαθητών 
στην εργασία στο σπίτι, μέσα από την πρόσθετη εκτίμηση της εργασίας 
και της αποτελεσματικότητας των δασκάλων και μέσα από την ικανο-
ποίηση που παίρνουν από τη νέα σχέση με το σχολείο, ιδιαίτερα όταν οι 
εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν και ενισχύουν τη συμμετοχή τους (Μυλωνά-
κου-Κεκέ, 1999).

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται ενεργά και πραγματοποιούν προ-
γράμματα στα οποία επιδιώκεται η συμμετοχή των γονέων αναφέρουν τη 
θετική επίδραση που έχει η εμπλοκή των γονέων, σχετικά με την καλύ-
τερη κατανόηση των αναγκών των μαθητών/τριών, την υποβοήθηση των 
ποικίλων δραστηριοτήτων του σχολείου, την υποστήριξη του έργου των 
εκπαιδευτικών, τη βελτίωση των θεωρητικών και πρακτικών, προσεγγί-
σεων που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες εκπαιδευτικές διαδικασίες με τη 
συμμετοχή των γονέων και τη διεύρυνση και την ενίσχυση των διδακτι-



129

Η ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΊΚΗΣ ΕΠΊΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΊΔΊΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΤΩΝ ΕΠΊΚΟΊΝΩΝΊΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΊΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΟΥΣ ΚΑΊ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΊΣ

κών τους πρακτικών, των μεθοδολογικών και λειτουργικών τους εργαλεί-
ων, μέσα από την εμπειρία της συμμετοχής σε κοινές δράσεις (Epstein & 
Dauber, 1991).

4. Υπάρχουσα Κατάσταση 
Σήμερα, δυστυχώς η κατάσταση ανάμεσα στο σχολείο και την οικογέ-
νεια, όσον αφορά στον τομέα της επικοινωνίας δεν είναι η αναμενόμενη. 
Λόγω δυσκολιών των οικογενειών, ειδικά τη σημερινή εποχή, όπως είναι 
η έλλειψη χρόνου λόγω ευέλικτων ωραρίων στην εργασία, τα οποία πολ-
λές φορές δεν συνάδουν με το ωράριο του σχολείου, λόγω οικονομικών 
δυσκολιών, εάν το σχολείο είναι μακριά από τον τόπο κατοικίας του/της 
μαθητή/τριας, αλλά και λόγω διαπολιτισμικών εμποδίων, όταν οι μαθη-
τές/τριες είναι αλλοδαποί, η επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένει-
ας έχει εκλείψει (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2004). 

Ωστόσο τα εμπόδια δεν προκύπτουν μόνο από την πλευρά των γονέ-
ων. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί είναι επιφυλακτικοί/ές για 
τις παρεμβάσεις των γονέων στο σχολείο, θεωρώντας ότι υπάρχει κίν-
δυνος από ορισμένους γονείς (ή συλλόγους γονέων) να δεχθούν αμφι-
σβητήσεις και υποδείξεις για τις διδακτικές τους πρακτικές (Patrikakou & 
Weissberg, 2000). 

Σε ορισμένες μορφές συνεργασίας σχολείου και οικογένειας οι εκπαι-
δευτικοί σκέπτονται ότι θα πρέπει να διαθέσουν «αμισθί» χρόνο και ενερ-
γητικότητα, να ξεπεράσουν γραφειοκρατικά προβλήματα ή και να αντιμε-
τωπίσουν την αδιαφορία συναδέλφων ή διευθυντών ή και προϊσταμένων. 
Ακόμη λοιπόν και να πεισθούν και να αποφασίσουν να αναπτύξουν τις 
σχετικές πρωτοβουλίες δεν γνωρίζουν συνήθως τον προσφορότερο τρό-
πο για να τις υλοποιήσουν και συχνά απογοητεύονται από τη μειωμένη 
συμμετοχή των γονέων (Patrikakou & Weissberg, 2000).

Από τα παραπάνω συνεπάγεται πως τα εμπόδια στην επικοινωνία 
οφείλονται σε ένα «φαύλο κύκλο» ανάμεσα σε «προβληματικούς» (με 
την έννοια των απασχολήσεων και της άγνοιας) γονείς και «εγκλωβισμέ-
νους/ες» (με την έννοια της έλλειψης μέσων και κινήτρων) εκπαιδευ-
τικούς, ο οποίος λειτουργεί ως «μαύρη τρύπα», εξαφανίζοντας πολλές 
αξιόλογες πρωτοβουλίες.

5.  Αποτελεσματική Επικοινωνία Μεταξύ Σχολείου 
και Οικογένειας 

Σε κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου 
και οικογένειας είναι αναγκαίο ιδιαίτερα από την πλευρά του/της εκπαι-
δευτικού να συνεκτιμώνται, συστηματικά και κατά περίπτωση, παράμε-
τροι σχετικές με τη γνώση και κατανόηση της διεργασίας της επικοινω-
νίας, της επίγνωσης των περιορισμών και των εμποδίων που σχετίζονται 
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με την ικανότητες των επικοινωνούντων και την εξέταση τρόπων για την 
υπερπήδηση των εμποδίων αυτών (Suntornsaratoon et al., 2009). 

Η προσπάθεια για την υπέρβαση των περιορισμών που τίθενται από 
την «βιοτική» ή την «υπηρεσιακή» καθημερινότητα των γονέων και των 
εκπαιδευτικών αντίστοιχα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν πραγματι-
κά επιθυμούμε να οργανώσουμε αποτελεσματικές δράσεις σε αυτή την 
κατεύθυνση (Patrikakou & Weissberg, 2000). Το βάρος αυτής της προ-
σπάθειας λοιπόν μετατοπίζεται καταρχάς στους/στις εκπαιδευτικούς, οι 
οποίοι θα πρέπει να αποκτήσουν τη στήριξη και τα μέσα που απαιτούνται, 
προκειμένου να επιτύχουν.

Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν διατυπωθεί αρκετές διαφορετικές 
απόψεις που όμως φαίνεται να συγκλίνουν σε κάποια βασικά σημεία – 
κλειδιά. Συγκεκριμένα, κάθε σχολείο οφείλει να προσδιορίσει για λογα-
ριασμό του, το είδος και τον προορισμό των δράσεων για την επικοινωνία 
σχολείου –οικογένειας, που προτίθεται να υποστηρίξει και να θέσει τις 
αντίστοιχες προτεραιότητες. Ακόμη θα πρέπει να εξασφαλίσει τους απα-
ραίτητους πόρους για την εκπαίδευση του προσωπικού που θα ασχοληθεί 
με αυτά τα ζητήματα (υποστήριξη στην πράξη της επικοινωνίας σχολεί-
ου και οικογένειας). Θα πρέπει τέλος να αναζητήσει τρόπους, ώστε να 
αναγνωρίζεται και να ενισχύεται (σε εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς) η 
θετική αλληλεπίδραση που προκύπτει από τη βελτίωση της επικοινωνίας 
του σχολείου με την οικογένεια (Μυλωνάκου-Κεκέ, 1999). 

Η αποτελεσματικότητα των δράσεων που αναλαμβάνει κάθε σχολείο 
συναρτάται άμεσα με τον προσεκτικό σχεδιασμό και προγραμματισμό 
των ενεργειών. Καλό είναι οι ενέργειες αυτές να ξεκινούν με την έναρ-
ξη της σχολικής χρονιάς. Ο/Η εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη στοιχεία 
από την εμπειρία του και συνεκτιμά τις απόψεις αλλά και τις ανάγκες 
που έχουν οι μαθητές/τριες και οι γονείς τους. Προετοιμάζει έτσι το έργο 
του/της, στέλνοντας στους γονείς το ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι απόψεις 
τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, αξιολογούνται και αξιοποιούνται από 
το σχολείο. Ο προσεκτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει απαραίτητα και ένα 
είδος «οδικού χάρτη» (διότι εάν κάποιος/α δεν γνωρίζει που ακριβώς 
πηγαίνει δεν είναι και σε θέση να διαπιστώσει εάν έφθασε και πού), με 
την έννοια της στοχοθεσίας, των εναλλακτικών, των στρατηγικών, των 
πολιτικών, των διαδικασιών και των κανόνων που θέτει στα πλαίσια του 
σχεδιασμού – προγραμματισμού (Epstein, 1992).

Η συνεχής, σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους επικοινωνία με 
τους γονείς - (με διαφορετικούς τρόπους: αλληλογραφία, τηλεφωνική 
επικοινωνία, επικοινωνία μέσω e mail, δια ζώσης επικοινωνίας) σχετικά 
με τους κανόνες του σχολείου, τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών και 
τους στόχους που τίθενται στην τάξη - βοηθά στο να διατηρείται η συμ-
μετοχή τους και να εξασφαλίζεται η βοήθειά τους. Το σχολείο (αλλά και 
οι γονείς) θα πρέπει να αναζητήσουν τους προσφορότερους τρόπους και 
τα μέσα για να είναι ευχάριστη και λειτουργική αυτή η επικοινωνία, διατη-
ρώντας μια συνεχή και αμφίδρομη «ροή πληροφοριών» (Epstein, 1992).

Οι σχετικές έρευνες (Suntornsaratoon et al., 2009) δείχνουν ότι οι 
εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν συνήθως την πρωτοβουλία να επικοινωνή-
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σουν με τους γονείς όταν έχουν να αναφέρουν κάποια προβληματική 
κατάσταση που σχετίζεται με το παιδί τους. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει 
ακόμη και «αρνητική συνεξάρτηση» σε ορισμένους γονείς που ταυτίζουν 
το σχολείο με τα «κακά νέα». Αντίθετα, έχει τεράστια σημασία για τη 
βελτίωση της επικοινωνίας και της εγκαθίδρυσης ενός κλίματος εμπιστο-
σύνης να προσκαλεί ο/η εκπαιδευτικός, με δική του πρωτοβουλία, τους 
γονείς για να τους ανακοινώσει τις ειδήσεις για το παιδί τους. Αυτό έχει 
σημαντικές ψυχολογικές επιπτώσεις στους γονείς, οι οποίοι μαθαίνουν 
κάτι καλό για το παιδί τους, στο ίδιο το παιδί, που του αναγνωρίζουν κάτι 
ως σημαντικό και συχνά προσπαθεί να «δικαιώσει», και, στη συνέχεια, 
αυτή τη φήμη και στη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος (έστω και μι-
κρής διάρκειας) στο οικογενειακό περιβάλλον, όπου συζητείται αυτή η 
κατάσταση. Επιπλέον, ο/η εκπαιδευτικός μεταφέροντας τα «καλά νέα» 
στους γονείς τους παρωθεί να μεταφέρουν και αντίστοιχες θετικές δικές 
τους εμπειρίες με το παιδί τους δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
και ενθάρρυνσης (Epstein, 1992).

Έχει μεγάλη σημασία η συστηματική εξατομικευμένη ενημέρωση για 
κάθε μαθητή/τρια και για το σκοπό αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν διά-
φορες τεχνικές. Ανάμεσά τους για παράδειγμα, η τήρηση ημερολογίου 
(τετραδίου που διαμορφώνεται ειδικά γι› αυτό το σκοπό) με το οποίο 
εκπαιδευτικοί και γονείς ενημερώνουν ο/η ένας/μία τον/την άλλο/η για 
τις ανάγκες ή τα προβλήματα του παιδιού στο σχολείο ή στο σπίτι. Μπορεί 
ακόμη για τον ίδιο σκοπό να οργανωθούν ειδικές διαδικασίες ενημέρω-
σης που θα πραγματοποιούνται σε ημέρες που θα ορίζονται ως «ημέρες 
επαφών» με τους γονείς ώστε να μπορούν να αναζητήσουν και να συ-
ζητήσουν πρόσφορους τρόπους κοινής δράσης για την υποστήριξη του 
κάθε μαθητή ξεχωριστά (Epstein, 1992).

Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται με σκοπό να ενδυναμώσουν 
την επικοινωνία σχολείου και οικογένειας μπορούν να βελτιωθούν σημα-
ντικά, όταν αξιολογούνται με υπεύθυνο και συστηματικό τρόπο. Κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς οι εκπαιδευτικοί (σύμφωνα και με τον αρχικό τους 
προγραμματισμό) χρειάζεται να αξιολογούν το υλικό και τις πρακτικές 
που χρησιμοποιούν. Είναι χρήσιμο ακόμη να ζητούν τις απόψεις των γο-
νέων και των παιδιών και να έχουν την ετοιμότητα να αναπροσαρμόζουν 
το σχεδιασμό τους ή και να βελτιώνουν το υλικό που χρησιμοποιούν. Στο 
τέλος του χρόνου, θα πρέπει να γίνεται μια συνολική αξιολόγηση και τα 
πορίσματά της να ενσωματώνονται στο σχεδιασμό για τον επόμενο χρό-
νο (Hoover-Dempsey, et al., 2001).

Συνοψίζοντας, μπορούμε να δεχθούμε ότι, πράγματι για τις προσπά-
θειες της επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια, οι περιορισμοί 
είναι αρκετοί και προέρχονται και από τις δύο πλευρές (γονείς και εκ-
παιδευτικούς). Η σύγχρονη ζωή και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας 
περιορίζουν ασφυκτικά το διαθέσιμο χρόνο για να αναφερθούμε ενδει-
κτικά σε ένα μόνο σημαντικό πρόβλημα. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει τους/τις εκπαιδευτικούς από το να επιμείνουν πεισματικά στην 
προσπάθεια για τη διασύνδεση του σχολείου με την οικογένεια, μέσα από 
τη βελτίωση της επικοινωνίας αξιοποιώντας τον εαυτό τους ως «συνδετι-
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κή ύλη» με την προϋπόθεση πάντοτε ότι η πολιτεία κατανοεί και στηρίζει 
(έμπρακτα) το έργο τους (Μυλωνάκου-Κεκέ, 1999).

Πρακτικές για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ σχολείου και 
οικογένειας Οι πρακτικές που συνήθως εφαρμόζονται για τη βελτίωση 
της επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια είναι αρκετές 
και δεν έχουν όλες τον τυπικό χαρακτήρα που συνήθως χαρακτηρίζει 
αυτές τις επαφές. 

Για παράδειγμα, ως τυπικές διαδικασίες μπορούν να θεωρηθούν (Μυ-
λωνάκου-Κεκέ, 1999):

•	 Η αρχική ενημέρωση των γονέων, που γίνεται στην αρχή της σχολι-
κής χρονιάς, για το πρόγραμμα σπουδών, τις ανάγκες της μελέτης 
των παιδιών στο σπίτι κ.λπ.

•	 Οι προσκλήσεις για συναντήσεις στο σχολείο και ενημέρωση - συ-
ζήτηση για δραστηριότητες του σχολείου σχετικά με διάφορα θέ-
ματα (εκδρομές, εξετάσεις κ.λπ.).

•	 Η πληροφόρηση, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, για τις επι-
δόσεις των μαθητών/τριών, τη σχολική τους εργασία, τις. απουσίες 
τους κ.λπ.

•	 Οι οργανωμένες συναντήσεις στο σχολείο για την παρακολούθη-
ση εορτών ή διαλέξεων.

•	 Οι προσκλήσεις και συναντήσεις για να δοθούν πληροφορίες ή 
για να ζητηθεί η εθελοντική συμμετοχή των μαθητών/τριών ή και 
των γονέων σε δραστηριότητες του σχολείου (όπως προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας κ.λπ.).

•	 Η πληροφόρηση για τις απαιτήσεις (από γονείς και μαθητές) της 
συμμετοχής τους σε πειραματικά (ερευνητικά) προγράμματα που 
οργανώνουν διάφοροι φορείς (Υπουργεία, Πανεπιστήμια κ.λπ.).

•	 Η ενεργός εμπλοκή των γονέων στην προετοιμασία εορτών και 
εκδηλώσεων, για παράδειγμα θεατρικών (προετοιμασία σκηνικών, 
κουστουμιών κ.λπ.) που οργανώνονται από το σχολείο.

•	 Εκπαιδευτικά προγράμματα (εργαστήρια) που οργανώνονται στο 
σχολείο ειδικά για τους γονείς.

•	 Διαδικασίες οργανωμένης συμμετοχής των γονέων στο σχολείο.

Αντίστοιχα, ως άτυπες διαδικασίες μπορούν να θεωρηθούν (Epstein, 
1992):

•	 Οι επισκέψεις γονέων στην τάξη.
•	 Οι σύντομες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων (με πρωτοβου-

λία των εκπαιδευτικών ή των γονέων) κατά τη διάρκεια εκδηλώ-
σεων.

•	 Η τηλεφωνική επικοινωνία με πρωτοβουλία των γονέων ή και των 
εκπαιδευτικών.

•	 Η αυθόρμητη ανταλλαγή σημειωμάτων (ή e-mail) μεταξύ γονέων 
και εκπαιδευτικών.

•	 Η ευκαιριακή παροχή βοήθειας από τους γονείς για την αντιμετώ-
πιση τρεχόντων πρακτικών προβλημάτων, όπως η αναδιαμόρφω-
ση της σχολικής αίθουσας
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6. Συμπεράσματα 
Στη σύγχρονη εποχή είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει μια στοιχειώ-
δης και επιφανειακή επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας, αλλά 
μια ουσιαστική συνεργασία. Μερικές από τις πιθανές διαδρομές δημιουρ-
γίας μιας ουσιαστικής συνεργατικής σχέσης μεταξύ σχολείου και γονέων 
μπορούν να προέλθουν από τη συμμετοχή παιδιών, γονέων και δασκά-
λων σε κοινούς εκπαιδευτικούς και διδακτικούς σκοπούς. Η προσπάθεια 
αυτή επιπλέον θα δίνει τη δυνατότητα σε γονείς και παιδιά να έχουν πε-
ρισσότερο κοινό χρόνο με ποιοτικό τρόπο, να βιώνουν κοινές εμπειρίες 
μάθησης και ανάπτυξης και να συνεργάζονται. Επιπρόσθετα, θα εκπαι-
δεύει τους γονείς για να μπορούν καλύτερα να υποστηρίξουν το γονεϊκό 
τους ρόλο (Suntornsaratoon et al., 2009).

Από το παρόν άρθρο γίνεται κατανοητό ότι είναι πολύ σημαντικό το 
σύγχρονο σχολείο στα πλαίσια της επιδιωκόμενης συνεργίας ανάμεσα σ› 
αυτό και την οικογένεια να σχεδιάσει δραστηριότητες που να στοχεύουν 
όχι μόνο στους/στις μαθητές/τριες αλλά και στους γονείς. Είναι απαραί-
τητος ο σχεδιασμός και η οργάνωση αυτών των δραστηριοτήτων από την 
πλευρά των εκπαιδευτικών, ώστε να δημιουργούνται και να υποστηρίζο-
νται δράσεις που να έχουν σημασία ακόμη και έξω από το σχολικό χω-
ροχρόνο (άτυπη εκπαίδευση). Οι δράσεις αυτές θα αποτελούν ευκαιρίες 
για να βιώσουν οι γονείς εμπειρίες γνώσης αλλά και ανάπτυξης μαζί με 
τα δικά τους παιδιά, με τους/τις φίλους/ες τους, τους/τις συμμαθητές/
τριες τους, δηλαδή τους/τις «ουσιώδεις» γι› αυτά «άλλους/ες» αλλά και 
τους εκπαιδευτικούς και άλλους γονείς (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2004).
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Περίληψη 
Βασικό θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν οι αρχές, 
τόσο των αναπτυξιακά κατάλληλων πρακτικών, όσο και της αναπτυξια-
κής Φυσικής Αγωγής, που αναφέρονται στη μελέτη του Gallahue (2002). 
Ωστόσο, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Φυσική Αγωγή στην προσχολική εκ-
παίδευση διδάσκεται μόνο από νηπιαγωγούς, δημιουργείται το ερώτημα 
κατά πόσο οι επιλογές τους συνάδουν με το παραπάνω θεωρητικό πλαί-
σιο. Η μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας καταδεικνύει την ύπαρξη 
ελάχιστων ερευνών για την εφαρμογή της Φυσικής Αγωγής από τους νη-
πιαγωγούς. Ιδιαίτερα, για την αναπτυξιακή καταλληλότητα των επιλογών 
τους διαπιστώνεται ένα βιβλιογραφικό κενό. Επομένως, η παρούσα μελέ-
τη επιδιώκει να καλύψει ένα μέρος από το προαναφερθέν βιβλιογραφικό 
κενό μέσα από την ανάπτυξη ενός ερευνητικού εργαλείου διερεύνησης 
του βαθμού αναπτυξιακής καταλληλότητας των επιλογών των νηπιαγω-
γών κατά την υλοποίηση του γνωστικού αντικειμένου της Φυσικής Αγω-
γής. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκε η μελέτη των Morgan και Hansen 
(2007), οι οποίοι ανέπτυξαν ένα παρόμοιο ερευνητικό εργαλείο, το οποίο 
όμως τροποποιήθηκε για να είναι συμβατό, τόσο με την ελληνική εκπαι-
δευτική πραγματικότητα, όσο και με τις αναπτυ-
ξιακά κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές.  Το 
ερευνητικό εργαλείο που προέκυψε ελέγχθηκε 
αφενός ως προς την αξιοπιστία του, μέσω της 
διαδικασίας χορήγησης και επαναχορήγησης 
και αφετέρου ως προς την εγκυρότητά του με 
τη βοήθεια της εξίσωσης του Lawshe (1978). 
Παράλληλα, μέσω της παραγοντικής ανάλυσης 
αναδείχθηκαν τρεις παράγοντες που εξηγούν το 
49,8% της συνολικής διακύμανσης.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  
ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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Abstract
The basic theoretical framework of the present study was the principles 
of both developmentally appropriate practices and developmental phys-
ical education, which are mentioned in the study of Gallahue (2002). 
However, due to the fact that Physical Education in pre-school education 
is taught only by kindergarten teachers, the question arises as to wheth-
er their choices are in line with the above theoretical framework. The 
study of the existing literature demonstrates the existence of minimal 
research on the implementation of Physical Education by kindergarten 
teachers. n particular, a bibliographic gap is found for the developmental 
suitability of their choices. Therefore, the present study seeks to cover 
part of the aforementioned bibliographic gap through the development 
of a research tool investigating the degree of developmental suitability 

of kindergarten teachers’ choices when imple-
menting the subject of Physical Education. For 
this purpose, the study of Morgan and Hansen 
(2007) was used, who developed a similar re-
search tool, which, however, was modified to be 
compatible, both with the Greek educational re-
ality and with the developmentally appropriate 
pedagogical practices. The resulting research 
tool was tested on the one hand for its reliabil-
ity, through the procedure of granting and re- 

granting and on the other hand for its validity with the help of Law she’s 
equation (1978). At the same time, the factor analysis revealed three fac-
tors that explain 49.8% of the total variation.

1. Εισαγωγή

1.1. Η αναπτυξιακή φυσική αγωγή
Σε αντιδιαστολή με τα ακαδημαϊκού τύπου αναλυτικά προγράμματα, οι 
αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές έχουν ως επίκεντρο το παιδί. Επομέ-
νως, αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές είναι οι πρακτικές που προσαρ-
μόζονται στο ατομικό αναπτυξιακό επίπεδο του κάθε μαθητή, καθώς και 
στο κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρό του (Charlesworth et al., 1993).

Έχοντας υπόψη τον παραπάνω ορισμό, μπορεί κάποιος εύκολα να 
αντιληφθεί ότι στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο παρατηρείται μία στροφή υπέρ των συ-
γκεκριμένων πρακτικών. Ωστόσο, οι Sofou και Tsafos (2010), αναφέρουν 
ότι δεν είναι απολύτως ξεκάθαρος ο βαθμός στον οποίο το αναλυτικό 
πρόγραμμα επηρεάζει τις πρακτικές των νηπιαγωγών, ώστε να είναι ανα-
πτυξιακά κατάλληλες.

Όσο αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής, η εφαρ-
μογή των αναπτυξιακά κατάλληλων παιδαγωγικών πρακτικών στην ορ-
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γάνωση κινητικών δραστηριοτήτων βοηθούν τα παιδιά τα παιδιά να 
αποκτήσουν και να τελειοποιήσουν τις βασικές κινητικές δεξιότητες 
(Giagazoglou et al., 2008 · Goodway, Crowe & Ward, 2003 · Lemos, Avigo 
& Barela, 2012). Βασική προϋπόθεση όμως είναι η επιλογή κατάλληλων 
κινητικών εμπειριών από τον εκπαιδευτικό, οι οποίες θα βασίζονται στο 
επίπεδο ικανότητας του κάθε παιδιού.

Σύμφωνα με το Gallahue (2002), οι βασικές κινητικές δεξιότητες είναι 
μία οργανωμένη σειρά από βασικές κινήσεις που περιλαμβάνουν συν-
δυασμό κινητικών μοντέλων δύο ή περισσοτέρων μελών του σώματος. 
Η προσχολική ηλικία θεωρείται μία κρίσιμη περίοδος για την απόκτηση 
ελέγχου των βασικών κινητικών δεξιοτήτων. Οι Copple και Bredekamp 
(2011), τονίζουν ότι η ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων εί-
ναι προϊόν της ωρίμανσης και των ευκαιριών που τους προσφέρονται για 
να τις εξασκήσουν. Γι’ αυτό το λόγο οι νηπιαγωγοί χρειάζεται να οργα-
νώνουν κινητικές δραστηριότητες, σεβόμενοι τις κινητικές ανάγκες των 
παιδιών αυτής της ηλικίας και λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες και τα 
ενδιαφέροντάτους.

Ο Gallahue (2002), θέλοντας να ενισχύσει την ποιότητα της παρεχό-
μενης Φυσικής Αγωγής στην προσχολική ηλικία, παρουσίασε μία ολοκλη-
ρωμένη πρόταση οργάνωσης κινητικών δραστηριοτήτων, την οποία ονό-
μασε αναπτυξιακή Φυσική Αγωγή. Αναπτυξιακή Φυσική Αγωγή είναι το 
είδος της Φυσικής Αγωγής, η οποία αντιμετωπίζει το παιδί ως μία συνο-
λική και ακέραιη προσωπικότητα και αναγνωρίζει την πολύπλοκη σχέση 
ανάμεσα στη βιολογική ιδιοσυγκρασία του ατόμου, τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες και τον συγκεκριμένο στόχο του μαθήματος (ο.π.). Η απόκτηση 
των βασικών κινητικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με την καταλληλότητα 
του ατόμου αποτελεί την «ιδέα-κλειδί» της αναπτυξιακής Φυσικής Αγω-
γής (ο.π.), η οποία σκόπιμο είναι να υλοποιείται από καταρτισμένο προ-
σωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η 
απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων συγκαταλέγεται αναμφισβήτητα ανά-
μεσα στους στόχους της ολοκληρωμένης ανάπτυξης ενός παιδιού (Πα-
παδόπουλος, Καμπάς, Χριστοφορίδης, Φατούρος, & Ταξιλδάρης, 2007). 
Ιδιαίτερα, η περίοδος της πρώιμης παιδικής ηλικίας (νηπιακής ηλικίας) 
μπορεί να θεωρηθεί ως μία ευαίσθητη περίοδος, για να αφομοιωθούν 
βασικές κινητικές δεξιότητες και να εισαχθεί μία ποικιλία αθλητικών δεξι-
οτήτων (Gallahue, 2002). Ωστόσο, στα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών 
χωρών και παρά τις συστάσεις της U.N.E.S.C.O. (1978, σελ.33), η διδασκα-
λία της Φυσικής Αγωγής γίνεται από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων 
(Hardman & Marshall, 2000). Στην Ελλάδα η διδασκαλία της Φυσικής 
Αγωγής στα νηπιαγωγεία γίνεται μόνο από νηπιαγωγούς, ενώ στα δημοτι-
κά πολλές φορές από δασκάλους. Η διαφορά με τα εκπαιδευτικά συστή-
ματα άλλων χωρών είναι ότι στην Ελλάδα το φαινόμενο αυτό δεν αποτε-
λεί επιλογή των εκπαιδευτικών μονάδων, αλλά θεσμοθετημένη πρακτική 
της κεντρικά καθοριζόμενης εκπαιδευτικής πολιτικής. Για τον αντίκτυπο 
που έχει η συγκεκριμένη πρακτική στην κινητική ανάπτυξη των μαθητών, 
παρατηρήθηκε έλλειψη ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας, ενώ ελάχιστες 
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είναι οι έρευνες που διερευνούν τον τρόπο οργάνωσης του γνωστικού 
αντικειμένου της Φυσικής Αγωγής από τους νηπιαγωγούς (Κωνσταντί-
νου, Ζαχοπούλου & Κιουμουρτζόγλου, 2007).

2. Κύριο μέρος

2.1. Ερευνητικός σκοπός και στόχος της μελέτης
Η παρούσα μελέτη επιδιώκει μία συνεισφορά στην υπάρχουσα βιβλιο-
γραφία για την προσχολική εκπαίδευση και ταυτόχρονα φιλοδοξεί να 
αποτελέσει έναυσμα για νέους προβληματισμούς σχετικά με την εφαρ-
μογή της Φυσικής Αγωγής στο νηπιαγωγείο και τους τρόπους που μπορεί 
να βελτιωθεί η συνεισφορά της στην συνολική ανάπτυξη των νηπίων. Σε 
συνάρτηση λοιπόν, με τον ερευνητικό σκοπό, ο ερευνητικός στόχος της 
παρούσας μελέτης μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:

Ανάπτυξη ενός ερευνητικού εργαλείου διερεύνησης και αποτύπωσης 
του βαθμού αναπτυξιακής καταλληλότητας των επιλογών των νηπιαγω-
γών κατά την οργάνωση του γνωστικού αντικειμένου της φυσικής αγω-
γής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

3.  Ανάπτυξη εργαλείου διερεύνησης και αποτύ-
πωσης δεδομένων

3.1. Πρώτη ενότητα: Συλλογή δημογραφικών δεδομένων 
Το προτεινόμενο εργαλείο είναι δομημένο σε δύο ενότητες. Η πρώτη 
ενότητα περιέχει δημογραφικές ερωτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε 
δύο παράγοντες (factors): α) δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετε-
χόντων (πέντε ερωτήσεις για το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, 
τη σχέση εργασίας και την εκπαιδευτική προϋπηρεσία) και β) συμμετοχή 
σε φυσικές δραστηριότητες (μία ερώτηση).

Όσο αφορά στην ερώτηση για τον προσδιορισμό της συνολικής εκ-
παιδευτικής προϋπηρεσίας (ερώτηση 6), δομήθηκε με βάση το Νόμο 
2517/1997, ο οποίος καθορίζει το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπη-
ρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα λοιπόν με το συγκε-
κριμένο Νόμο, ορίστηκαν τα 0 έως 10 έτη ως μικρή προϋπηρεσία, τα 11 
έως 15 έτη ως μεσαία, τα 16 έως 20 έτη ως μεγάλη και τέλος η προϋπη-
ρεσία πάνω από τα 20 έτη θεωρήθηκε ως πολύ μεγάλη. Παράλληλα, για 
τη δόμηση της ερώτησης που αναφέρεται στην εβδομαδιαία συμμετοχή 
των νηπιαγωγών σε αθλητικές δραστηριότητες, χρησιμοποιήθηκε η έκ-
θεση του A.C.S.M. (American College of Sport Medicine), η οποία κάνει 
λόγο για ελάχιστη συμμετοχή των ενηλίκων σε μέτριας έως υψηλής έντα-
σης κινητικές δραστηριότητες τουλάχιστον 3 με 5 φορές την εβδομάδα 
(Garber et al., 2011).
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3.2.  Δεύτερη ενότητα: Διερεύνηση του τρόπου εφαρμογής 
του γνωστικού αντικειμένου της φυσικής αγωγής από 
τους νηπιαγωγούς

Η δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου στοχεύει στη διερεύνηση του 
τρόπου εφαρμογής της Φυσικής Αγωγής από τους νηπιαγωγούς. Για το 
σκοπό αυτό οι Morgan και Hansen (2007), ανέπτυξαν ένα εργαλείο, το 
οποίο αποτελείται από δεκαεννέα καταφατικές δηλώσεις, κατανεμημένες 
στους εξής πέντε παράγοντες: σχεδιασμός αναλυτικού προγράμματος, 
προγραμματισμός και υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εκτίμηση 
προόδου των μαθητών, αναφορά των αποτελεσμάτων της και αξιολόγη-
ση του αναλυτικού προγράμματος. Για την αποτύπωση των επιλογών των 
νηπιαγωγών οι συγκεκριμένοι ερευνητές χρησιμοποίησαν κλίμακες τύπου 
Likert έξι βαθμών (1-διαφωνώ τελείως έως 6- συμφωνώ τελείως), υιοθετώ-
ντας την άποψη των Bourke και Frampton (1992, οπ. αναφ. στους Morgan 
& Hansen, 2007), περί μεγαλύτερης αξιοπιστίας της συγκεκριμένης κλίμα-
κας. Το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε πιλοτικά σε φοιτητές προσχολικής 
αγωγής, οι οποίοι απάντησαν στις ερωτήσεις βασιζόμενοι στις προσωπι-
κές τους εμπειρίες από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (σελ.101). Οι ερευ-
νητές, αφού επιβεβαίωσαν την ύπαρξη των παραπάνω παραγόντων μέσω 
της παραγοντικής ανάλυσης που διεξήγαγαν, διαπίστωσαν μία υψηλή αξιο-
πιστία εσωτερικής συνέπειας (α>0.7) για κάθε έναν από αυτούς (σελ.102). 
Ωστόσο, οι Morgan και Hansen (2007), δεν αναφέρουν περισσότερες λε-
πτομέρειες για την εγκυρότητα του συγκεκριμένου εργαλείου.

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχειρήθηκε μία τροποποίηση 
του προαναφερομένου ερωτηματολογίου, ώστε να είναι συμβατό, τόσο 
με την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, όσο και με τις βασικές 
αρχές της αναπτυξιακής φυσικής αγωγής. Το εργαλείο που προέκυψε 
περιλαμβάνει είκοσι δύο καταφατικές προτάσεις κατανεμημένες στους 
προαναφερόμενους παράγοντες, για τις οποίες κάθε συμμετέχων πρέπει 
να δηλώσει το βαθμό που συμφωνεί ή διαφωνεί μ’ αυτές. Οι ερωτήσεις 
που αφορούσαν τόσο στο σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος, όσο 
και στην αξιολόγησή του εξαιρέθηκαν, επειδή τα συγκεκριμένα θέματα 
αποτελούν ευθύνη της κεντρικής διοίκησης και όχι της εκπαιδευτικής μο-
νάδας ή των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, οι ερωτήσεις δομήθηκαν με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν όλες θετική φόρτιση.

3.3. Αξιοπιστία και εγκυρότητα
Αν και το εργαλείο συγκέντρωσης δεδομένων βασίστηκε σε κλίμακες 
που έχουν χρησιμοποιηθεί και σταθμιστεί από προηγούμενους ερευνη-
τές, εν τούτοις κρίθηκε απαραίτητος ένας προκαταρκτικός έλεγχος (προ-
έλεγχος ή πιλοτική έρευνα) προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία 
και η εγκυρότητά του.  Εξάλλου, ορισμένες κλίμακες δεν εισήχθησαν αυ-
τούσιες, αλλά όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα τροπο-
ποιήθηκαν, ώστε να είναι σύμφωνες με την ελληνική εκπαιδευτική πραγ-
ματικότητα.
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Επομένως, για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του προτεινόμενου ερ-
γαλείου συγκέντρωσης δεδομένων επιλέχθηκε η διενέργεια πιλοτικής 
έρευνας με τη διαδικασία της χορήγησης και επαναχορήγησης (test-
retest reliability). Η πιλοτική έρευνα περιελάμβανε δύο φάσεις χρονικής 
απόστασης δέκα ημερών, στα πλαίσια των οποίων χορηγήθηκε το προτει-
νόμενο εργαλείο σε είκοσι εν ενεργεία νηπιαγωγούς του νομού Σερρών. 
Το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο φάσεων επιλέχθηκε ώστε αφενός 
να μην επηρεάζει τη σταθερότητα των απαντήσεων και αφετέρου να πε-
ριορίζει το αποτέλεσμα μνήμης. Παράλληλα, ο αριθμός των συμμετεχό-
ντων του παρόντος προκαταρκτικού ελέγχου αποφασίστηκε σύμφωνα με 
τις υποδείξεις του Robson (2010), ο οποίος κάνει λόγο για τουλάχιστον 
είκοσι (N=20) αποκρινόμενους.

Αρχικά, ελέγχθηκαν όλα τα ζεύγη των απαντήσεων των συμμετεχό-
ντων για κάθε μεταβλητή, ώστε να εντοπιστεί η ύπαρξη συσχέτισης μετα-
ξύ τους. Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο 
του συντελεστή Pearson x2, επειδή οι μεταβλητές μετριούνται σε κατη-
γορικές κλίμακες (Εμβαλωτής, Κατσής, & Σιδερίδης, 2006). Για όλα τα 
στοιχεία του προτεινόμενου εργαλείου μέτρησης βρέθηκε μία στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση των απαντήσεων που δόθηκαν στις δύο φάσεις του 
πιλοτικού ελέγχου, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<.01.

Παράλληλα με την παραπάνω διαδικασία υπολογίστηκε και το άθροι-
σμα των απαντήσεων των συμμετεχόντων νηπιαγωγών στις καταφατικές 
προτάσεις. Οι τιμές που προέκυψαν ελέγχθηκαν, τόσο για την κανονι-
κότητά τους (Kolmogorov-Smirnov Test), όσο και για τη γραμμική σχέ-
ση τους (διάγραμμα σκεδασμού). Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων 
δείχνουν ότι πληρούνται οι παραμετρικές προϋποθέσεις περί κανονικής 
κατανομής (Dεπιλογές-1ημέτρηση(20)=.168, p>.01, Dεπιλογές-2ημέτρη-
ση(20)=.111, p>.01) και γραμμικότητας των τιμών των μεταβλητών και στις 
δύο φάσεις της πιλοτικήςέρευνας.

Ακολούθως, οι βαθμολογίες της πρώτης μέτρησης συσχετίστηκαν με 
τις αντίστοιχες βαθμολογίες της δεύτερης μέτρησης. Για τη διαδικασία 
αυτή χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r, επειδή είναι 
ο κατάλληλος παραμετρικός στατιστικός δείκτης προκειμένου να αξιολο-
γηθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών (Creswell, 2011· Εμ-
βαλωτής κ.α., 2006). Η τιμή που προέκυψε, η οποία παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο πίνακα, δείχνει μία στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 
των τιμών στις δύο μετρήσεις (rεπιλογές=.928, p<.01). Εξαιτίας λοιπόν, 
της υψηλής συσχέτισης των απαντήσεων που έδωσαν οι συμμετέχοντες 
νηπιαγωγοί στις δύο φάσεις του πιλοτικού ελέγχου συμπεραίνεται ότι το 
προτεινόμενο εργαλείο συγκέντρωσης δεδομένων χαρακτηρίζεται από 
σταθερότητα.
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Πίνακας 1  
Συσχέτιση της κλίμακας των επιλογών των νηπιαγωγών στο γνωστικό  

αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής κατά τη διαδικασία  
χορήγησης-επαναχορήγησης

Επιλογές νηπιαγωγών
(2ηΜέτρηση)

Επιλογές νηπιαγωγών (1η Μέτρηση) .928*

*Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας στο .01

Επιπρόσθετα, για να είναι ένα εργαλείο αξιόπιστο και ακριβές θα πρέ-
πει να είναι και εσωτερικά συνεπές. Έτσι, στην πρώτη φάση της πιλοτικής 
έρευνας ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας ήταν Cronbach’s alpha=.886, 
ενώ στη δεύτερη φάση ο αντίστοιχος δείκτης ήταν Cronbach’s alpha=.881. 
Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα φανερώνουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
εσωτερικής συνοχής (Ουζούνη & Νακάκης, 2011).

Παράλληλα, ένα εργαλείο συλλογής δεδομένων είναι έγκυρο όταν 
«αντανακλά» τη μεταβλητή που προτίθεται ότι μετράει (Ουζούνη & Να-
κάκης, 2011). Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της 
εγκυρότητας στις έρευνες με ποσοτικά δεδομένα. Στην παρούσα μελέ-
τη χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση της εγκυρότητας του περιεχομένου 
(content validity).

Η διαδικασία αρχικά περιλαμβάνει το σαφή προσδιορισμό των προς 
μέτρηση μεταβλητών και των διαφόρων διαστάσεων που τις συνθέτουν 
Στη συνέχεια το εργαλείο υποβάλλεται για αξιολόγηση σε ομάδες ατό-
μων που θεωρούνται ειδικοί αναφορικά με τη μεταβλητή που μελετάται.

Στην προκειμένη περίπτωση το εργαλείο χορηγήθηκε σε τρεις σχολι-
κούς συμβούλους προσχολικής αγωγής (δύο από το Βόρειο Αιγαίο και 
έναν από το Νομό Σερρών) και σε δύο σχολικούς συμβούλους Φυσικής 
Αγωγής (από το Βόρειο Αιγαίο). Η κάθε πρόταση του εργαλείου κρίθηκε 
από τους προαναφερόμενους ειδικούς σε μία κλίμακα της μορφής «απα-
ραίτητη», «χρήσιμη, αλλά όχι απαραίτητη» και «μη αναγκαία». Στη συνέ-
χεια με τη βοήθεια της παρακάτω εξίσωσης υπολογίστηκε ο λόγος εγκυ-
ρότητας του περιεχομένου (Content Validity Ratio- CVR) (Lawshe, 1978).

Στην ισότητα (1) με N συμβολίζεται ο συνολικός αριθμός των ειδικών 
που κρίνουν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου και με n

e
 συμβολίζεται ο 

αριθμός των ειδικών που χαρακτηρίζουν μία πρόταση ως «απαραίτητη». 
Για όλα τα στοιχεία του ερωτηματολογίου, του οποίου η τελική μορφή 
παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α της παρούσας μελέτης, ο λόγος εγκυ-
ρότητας του περιεχομένου βρέθηκε ότι ήταν CVR=1 (>0.99).
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3.4. Παραγοντική ανάλυση
Στη συνέχεια το προτεινόμενο εργαλείο συγκέντρωσης δεδομένων μοι-
ράστηκε στα νηπιαγωγεία του Βορείου Αιγαίου και επιστράφηκαν πλή-
ρως συμπληρωμένα 110, αριθμός που αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό 63,6% 
του συνολικού πληθυσμού της περιοχής που μελετάται, το οποίο σύμφω-
να με τους Cohen, Manion και Morrison (2008), κρίνεται ικανοποιητικά 
αντιπροσωπευτικό.

Παρόλο που οι Morgan και Hansen (2007), κατέταξαν τις καταφατικές 
προτάσεις του εργαλείου που ανέπτυξαν σε ορισμένους παράγοντες, για 
τις ανάγκες της παρούσας μελέτης κρίθηκε αναγκαία μία εκ νέου πα-
ραγοντική ανάλυση. Σκοπός της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι η μεί-
ωση των στοιχείων (ερωτήσεων) του εργαλείου (Pallant, 2005), μέσω 
της ανάδειξης λανθανουσών μεταβλητών (latent variables) (Costello & 
Osborne, 2005). Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας επιλέχθηκαν εκείνες 
οι ερωτήσεις του εργαλείου που θεωρείται ότι προσεγγίζουν καλύτερα 
την κάθε λανθάνουσα μεταβλητή (παράγοντα).

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το Δείκτη Μέτρησης Επάρκειας 
του Δείγματος (K.M.O.) και τα αποτελέσματα του ελέγχου Σφαιρικότη-
τας του Bartlett. Οι τιμές δείχνουν αφενός την επάρκεια του δείγματος  
(KMO= .862) και αφετέρου τη δυνατότητα παραγοντισμού των δεδομέ-
νων (x2= 1256.63, p<.01 ).

Πίνακας 2  
KMO και Bartlett’s test για την Ενότητα Β

KMO 0,862

Bartlett’s test (x2) 1256,625*

*Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας .01

Από τη διαδικασία της παραγοντικής ανάλυσης προέκυψαν τρεις πα-
ράγοντες που εξηγούν το 49,8% της συνολικής διακύμανσης. Διερευ-
νώντας τις καταφατικές δηλώσεις του ερωτηματολογίου, οι παράγοντες 
αυτοί είναι: α) ο πρώτος παράγοντας (παράγοντας Β

1
) που περιλαμβά-

νει τις καταφατικές δηλώσεις 8,9,11 και 19 ο οποίος διερευνά τη σημασία 
που αποδίδουν οι νηπιαγωγοί στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής, β) 
ο δεύτερος παράγοντας (παράγοντας Β

2
), με τις καταφατικές δηλώσεις 

13,14,16 και 17, ο οποίος στοχεύει στη διερεύνηση του τύπου κινητικών 
δραστηριοτήτων που προγραμματίζουν οι νηπιαγωγοί να διδάξουν στα 
πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου της Φυσικής Αγωγής και γ) ο τρί-
τος παράγοντας (παράγοντας Β

3
), ο οποίος περιλαμβάνει τις δηλώσεις 

18,21,22,24,25,26,27 και μελετά την αναπτυξιακή καταλληλότητα της υλο-
ποίησης του προγραμματισμού των νηπιαγωγών στη Φυσική Αγωγή.

Σημειώνεται ότι το σκορ των συμμετεχόντων νηπιαγωγών σε κάθε πα-
ράγοντα προκύπτει από το άθροισμα των τιμών των αντίστοιχων δηλώσε-
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ων. Τα σκορ που προκύπτουν ο Crewell (2011), τα ονομάζει αθροισμένες 
τιμές και τονίζει ότι μ’ αυτό τον τρόπο περιγράφονται πλήρως οι απόψεις 
των συμμετεχόντων.

Επιπρόσθετα, οι τρεις προαναφερόμενοι παράγοντες ελέχθησαν ως 
προς την εσωτερική τους συνέπεια. Σύμφωνα με τις υποδείξεις των Ου-
ζούνη και Νακάκη (2011), ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s 
alpha και για τους τρεις πρώτους παράγοντες βρέθηκε να είναι οριακά 
ικανοποιητικός.

Πίνακας 3  
Δείκτες εσωτερικής συνέπειας των παραγόντων  

της ενότητας Β του ερωτηματολογίου

Παράγοντες Cronbach’s alpha N of Items

Παράγοντας Β
1

0,779 4

Παράγοντας Β
2

0,788 4

Παράγοντας Β
3

0,791 7

4. Συζήτηση –Ανακεφαλαίωση
Η κύρια συνεισφορά της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός και η 
ανάπτυξη ενός εργαλείου διερεύνησης του τρόπου υλοποίησης του γνω-
στικού αντικείμενου της φυσικής αγωγής στο νηπιαγωγείο. Ειδικότερα, 
το προτεινόμενο εργαλείο μέσα από τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων, 
σκοπεύει στη διερεύνηση του βαθμού αναπτυξιακής καταλληλότητας των 
επιλογών των νηπιαγωγών κατά τη διδασκαλία της φυσικής αγωγής.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα του γνω-
στικού αντικειμένου της φυσικής αγωγής, χαρακτηρίζεται από την έλ-
λειψη ενός ξεκάθαρα ιεραρχημένου περιεχομένου και προτεινόμενων 
τρόπων διδασκαλίας και αξιολόγησης των παιδιών (Κωνσταντίνου κ.α., 
2007), μελέτες όπως την παρούσα μπορεί να αποτελέσουν το έναυσμα 
για την υλοποίηση δομημένων και τακτικών ευκαιριών ενδοϋπηρεσιακής 
επιμόρφωσης. Παράλληλα, το προτεινόμενο εργαλείο συγκέντρωσης δε-
δομένων θα βοηθήσει στην υποβολή προτάσεων, ώστε οι εν λόγω επι-
μορφωτικές ευκαιρίες να δομούνται με γνώμονα τις πραγματικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες και να περιλαμβάνουν τόσο θέματα περιεχομένου της 
φυσικής αγωγής, όσο και παιδαγωγικές μέθοδοι και στρατηγικές για τη 
διδασκαλία της (Petrie, 2010).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Ενότητα Α: Δημογραφικά στοιχεία
Παρακαλώ, απαντήστε σημειώνοντας Χ στα γαλάζια πλαίσια.

Κωδικός ερωτηματολογίου
(Συμπληρώνεται από τον ερευνητή)

1 Φύλο Άνδρας Γυναίκα

2 Ηλικία

21-25 26-30

31-35 36-40

41-45 46-50

>51

3
Μορφωτικό  
επίπεδο

Βασικό πτυχίο

Μεταπτυχιακό  
(σχετικό με  

την εκπαίδευση)

Διδακτορικό 
(σχετικό με την 

εκπαίδευση)
Μόνιμος/η

4 Σχέση εργασίας
Αναπληρωτής/

τρια

5
Συνολική εκπαι-
δευτική προϋπη-
ρεσία:

<10 έτη 11-15 έτη

16-20 έτη >20 έτη

Καθόλου Σχεδόν καθόλου
(1-2 φορές)

6

Εβδομαδιαία 
συμμετοχή σε 
αθλητικές δρα-
στηριότητες:

Ελάχιστα
(3-5 φορές)

Αρκετά
(6 φορές)

Πάρα πολύ
(7 φορές)
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Ενότητα Β: Επιλογές των νηπιαγωγών στα πλαίσια 
του γνωστικού αντικειμένου της Φυσικής Αγωγής
Οι ακόλουθες καταφατικές προτάσεις αφορούν σε επιλογές που τυχόν 
προβαίνετε στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου της Φυσικής Αγω-
γής. Παρακαλώ κυκλώστε το βαθμό που συμφωνείται ή διαφωνείτε μ› 
αυτές.

Δ
ια

φ
ω

ν
ώ

 τ
ε
λ
ε
ίω

ς

Δ
ια

φ
ω

ν
ώ

 α
ρ

κ
ε
τά

Δ
ια

φ
ω

ν
ώ

 λ
ίγ

ο

Σ
υ

μ
φ

ω
ν
ώ

 λ
ίγ

ο

Σ
υ

μ
φ

ω
ν
ώ

 α
ρ

κ
ε
τά

Σ
υ

μ
φ

ω
ν
ώ

 τ
ε
λ
ε
ίω

ς

7

Η έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδο-
μής (υλικό, κλειστοί χώροι σε περίπτωση κακών 
καιρικών συνθηκών κ.α.) δεν με εμποδίζει να 
διδάξω τη Φυσική Αγωγή δίνοντας την ίδια έμ-
φαση με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα.

1 2 3 4 5 6

Δίνω την ίδια έμφαση στη Φυσική Αγωγή με τα άλλα γνωστικά αντικείμε-
να, επειδή…

68

α)  με ενδιαφέρει εξίσου με τα υπόλοιπα γνω-
στικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμ-
ματος.

1 2 3 4 5

9

β)  θεωρώ τη Φυσική Αγωγή εξίσου σημαντική 
με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα.

1 2 3 4 5 6

10

Προγραμματίζω τη διδασκαλία του γνωστικού 
αντικειμένου της Φυσικής Αγωγής καταγράφο-
ντας τους στόχους και τα περιεχόμενα για κάθε 
χρονική περίοδο.

1 2 3 4 5 6

11
Ο συνολικός χρόνος που διαθέτω για το γνω-
στικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής είναι 
τουλάχιστον 1 ώρα ημερησίως.

1 2 3 4 5 6

12

Τροποποιώ τις δραστηριότητες που προτείνο-
νται από τον Οδηγό του νηπιαγωγού και το ανα-
λυτικό πρόγραμμα, για τη Φυσική Αγωγή.

1 2 3 4 5 6
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13

Για την επιλογή των κινητικών δραστηριο-
τήτων, που θα συμμετέχουν οι μαθητές μου, 
λαμβάνω υπόψη μου τη διαφορετικότητα και 
τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες του κάθε 
μαθητή ξεχωριστά.

1 2 3 4 5 6

14
Για την επιλογή των κινητικών δραστηριοτήτων 
έχω συνεχώς υπόψη μου το κινητικό επίπεδο 
και τα κινητικά επιτεύγματα του κάθε μαθητή.

1 2 3 4 5 6

15

Επιλέγω δραστηριότητες στα πλαίσια της Φυ-
σικής Αγωγής που επιτρέπουν την ενσωμάτω-
ση και άλλων γνωστικών αντικειμένων όπως 
ανάγνωση και αριθμητική.

1 2 3 4 5 6

16
Επιλέγω δραστηριότητες που ενισχύουν τις 
ομαδικές εργασίες και γενικά τις συνεργασίες 
μεταξύ των μαθητών.

1 2 3 4 5 6

17
Δίνω έμφαση κυρίως στην ανάπτυξη των βα-
σικών κινητικών δεξιοτήτων. 1 2 3 4 5 6

18
Δίνω έμφαση κυρίως στα δομημένα κινητικά 
προγράμματα και όχι στο ελεύθερο παιχνίδι. 1 2 3 4 5 6

19

Όσο τα παιδιά παίζουν ελεύθερα, επισημαίνω 
τη σπουδαιότητα της φυσικής άσκησης, βοη-
θάω με σκοπό την απόκτηση των βασικών κι-
νητικών δεξιοτήτων και δεν περιορίζομαι μόνο 
στην επίβλεψή τους.

1 2 3 4 5 6

20

Δίνω τη δυνατότητα στους μαθητές μου να 
επιλέγουν από μία σειρά κινητικών δραστηρι-
οτήτων, την οποία έχω εκ των προτέρων κα-
τάλληλα προετοιμάσει.

1 2 3 4 5 6

21
Προσαρμόζω τις κινητικές δραστηριότητες 
στο αναπτυξιακό επίπεδο του κάθε μαθητή 
ξεχωριστά.

1 2 3 4 5 6

22
Προσφέρω συνεχώς κατάλληλη ανατροφοδό-
τηση στον κάθε μαθητή ξεχωριστά. 1 2 3 4 5 6

23

Χρησιμοποιώ τη «γωνιά» της Φυσικής Αγωγής 
στις περιπτώσεις που οι καιρικές συνθήκες 
δεν ευνοούν.

1 2 3 4 5 6

24

Για την εκτίμηση της προόδου των μαθητών 
μου, λαμβάνω υπόψη μου τις ιδιαιτερότητες 
και το προηγούμενο κινητικό επίπεδο του κάθε 
μαθητή ξεχωριστά.

1 2 3 4 5 6
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25
Για την εκτίμηση της προόδου των μαθητών 
μου χρησιμοποιώ εξατομικευμένες διαδικασί-
ες αξιολόγησης

1 2 3 4 5 6

26

Για την εκτίμηση της προόδου των μαθητών 
λαμβάνω υπόψη μου τους μαθησιακούς στό-
χους που έχω εκ των προτέρων θέσει.

1 2 3 4 5 6

27

Για την εκτίμηση της προόδου των μαθητών 
βασίζομαι κυρίως στη συνεχή παρατήρηση 
των μαθητών μου.

1 2 3 4 5 6

28

Πληροφορώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών μου για 
τις γνώσεις και τις κινητικές δεξιότητες που 
απέκτησαν μέσα από το γνωστικό
αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής.

1 2 3 4 5 6
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται την κατάρτιση ενός συνοπτικού 
στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ για έναν μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Προκειμένου ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες της αγοράς-στόχου, θα πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει 
τις κατάλληλες στρατηγικές μάρκετινγκ. Η αναγκαιότητα, οι απαιτούμενοι 
πόροι και οι τακτικές υλοποίησης των στρατηγι-
κών αυτών αποτυπώνονται στο Σχέδιο Μάρκε-
τινγκ (Marketing Plan).

Ο μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Φωλιά 
της Αγάπης» έχει κοινωνικό και ανθρωπιστικό 
χαρακτήρα με αντικείμενο την προστασία των 
παιδιών και την προάσπιση της ποιότητας στη 
ζωή.

Το σχέδιο μάρκετινγκ θα τεθεί σε εφαρμογή 
την 1η Οκτωβρίου 2020 σε χρονικό ορίζοντα πέ-
ντε ετών.

Abstract 
The present study deals with the preparation of 
a concise strategic marketing plan for a Non-
Profit Organization of social and humanitarian 
services in Greece.

In order for a non-profit organization to meet 
the needs of the target market, it is required 
to plan and implement appropriate marketing 
strategies. The Marketing Plan reflects on ne-
cessity, required resources and implementation 
tactics of these strategies.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ  
«ΦΩΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Λέξεις κλειδιά: 

Marketing,  
ΜΚΟ,  
στρατηγικός σχεδιασμός,  
ανάλυση PEST-SWOT,  
τμηματοποίηση

Ζαχαρούλα Κυριάκου
Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Key words: 

Marketing,  
NGOs,  
strategic planning,  
PEST-SWOT analysis,  
segmentation
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The Non-Profit Organization “Nest of Love” has a social, humanitarian 
character with the object of protecting children and defending quality in 
life.

The marketing plan will be implemented on October 1, 2020 over a 
five-year period.

1. Εισαγωγή 
Το Μάρκετινγκ έχει επικρατήσει να εφαρμόζεται κυρίως από τους κερδο-
σκοπικούς οργανισμούς. Παρόλα αυτά, έρευνες έχουν δείξει ότι οι αρ-
χές του μάρκετινγκ μπορεί να θεωρηθούν ιδιαίτερα επιτυχημένες και στο 
χώρο των μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Σύμφωνα µε τον Peter Drucker, το Μάρκετινγκ είναι η διαδικασία κατά 
την οποία ανακαλύπτεις τις ανάγκες που υπάρχουν και εν συνεχεία τις 
ικανοποιείς (Drucker, 1990).Προκειμένου ένας μη κερδοσκοπικός οργανι-
σμός να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς-στόχου, θα πρέπει να σχε-
διάσει και να υλοποιήσει τις κατάλληλες στρατηγικές μάρκετινγκ. Η ανα-
γκαιότητα, οι απαιτούμενοι πόροι και οι τακτικές υλοποίησης των στρα-
τηγικών αυτών αποτυπώνονται στο Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan).

Ο μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Φωλιά της Αγάπης» έχει κοινωνι-
κό, ανθρωπιστικό χαρακτήρα με αντικείμενο την προστασία των παιδιών 
και την προάσπιση της ποιότητας στη ζωή.

2.  Βιβλιογραφική Επισκόπηση - Εισαγωγικές Έν-
νοιες

Μάρκετινγκ είναι ένα σύνολο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μέ-
σων της ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου προγράμματος δράσης µε το 
οποίο ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών μιας επιχείρησης (Martin 
Bell, 1972).

Ως Κοινωνικό Μάρκετινγκ ορίζεται ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και ο 
έλεγχος προγραμμάτων που προορίζονται για να συντελέσουν στην απο-
δοχή κοινωνικών ιδεών και περιλαμβάνει το σχεδιασμό προϊόντος, την 
τιμολόγηση, την επικοινωνία, τη διανομή και την έρευνα αγοράς (Kotler & 
Zaltman, 1971). Εφαρμόζεται σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Ως Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί (Μ.Κ.Ο.) ορίζονται οι οργανισμοί 
που έχουν σαν αντικειμενικό τους σκοπό τη βελτίωση των διαφόρων εκ-
φάνσεων της κοινωνικής ζωής, µε απαραίτητη προϋπόθεση τη µη διανο-
μή κερδών σε μετόχους. 

Με βάση αυτούς τους ορισμούς, αντιλαμβανόμαστε ότι η επιστήμη 
του Μάρκετινγκ δεν περιορίζει την εφαρμογή της µόνο στις εμπορικές 
επιχειρήσεις αλλά επεκτείνεται σε οποιονδήποτε οργανισμό παρατηρεί 
την κοινωνία, εντοπίζει κάποια ανάγκη της και οργανώνεται προκειμένου 
να την ικανοποιήσει. 
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3.  Στρατηγική Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

3.1. Ανάλυση Υπηρεσίας 
Ο μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Φωλιά της Αγάπης» ξεκίνησε τη λει-
τουργία του το Σεπτέμβριο του 2014. Βάσει νόμου, αντικείμενο του Οργα-
νισμού είναι η φιλοξενία, εκπαίδευση και προστασία ανήλικων απροστά-
τευτων παιδιών και ασυνόδευτων προσφυγόπουλων. Στο πλαίσιο αυτό 
ο οργανισμός αναπτύσσει ενισχυτική διδασκαλία για τα παιδιά των δυο 
πρώτων βαθμίδων εκπαίδευσης, διδασκαλία γλώσσας της χώρας υποδο-
χής, φιλοξενία τους σε ιδιόκτητους χώρους, κάλυψη ιατροφαρμακευτικής 
τους περίθαλψης, ψυχολογικής τους υποστήριξης.

Το όραμα του είναι η δημιουργία μίας «φωλιάς» στοργής και αγάπης 
για το παιδί που βρίσκεται σε ανάγκη και αποστολή του είναι να προφυ-
λάξει απροστάτευτα παιδιά, που ζουν σε μονογονεϊκές οικογένειες ή δεν 
έχουν καθόλου γονείς και αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβίω-
σης. Αναλαμβάνει τη φροντίδα τους σε σπίτια φιλοξενίας.

3.2. Ελκυστικότητα Τομέα 
Η Φωλιά της Αγάπης ιδρύθηκε από ένα ζευγάρι δασκάλων με αφορμή το 
δεδομένο της εκμετάλλευσης ανηλίκων σε διάφορους τομείς και την εισ-
ροή χιλιάδων ασυνόδευτων προσφυγόπουλων. Η ίδρυση του οργανισμού 
έδωσε ένα μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης σε πολλές ευάλωτες ομά-
δες. Σύντομα απέκτησε υποστηρικτές από πολλά μέρη της Ελλάδας και 
του εξωτερικού. Η χρηματοδότηση ξεκίνησε από την ρευστοποίηση όλης 
της ακίνητης περιουσίας του ζευγαριού. Ακολούθησαν πολλοί δωρητές, 
ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις ή άλλοι οργανισμοί. Έτσι δημιουργήθηκαν 
ιδιόκτητες δομές φιλοξενίας ανηλίκων, που στελεχώθηκαν αρχικά μόνο 
από εθελοντές, αλλά μετά απασχολήθηκαν και έμμισθοι υπάλληλοι κυρί-
ως σε διοικητικές θέσεις.

Προκειμένου η επωνυμία να προσθέτει αξία, επιλέχθηκε μια ονομασία 
που μακροχρόνια να μεταφέρει µια θετική αίσθηση στο κοινό και να το 
παραπέμπει σε υψηλούς κοινωνικούς στόχους, διαφάνεια, αποτελεσματι-
κότητα και υψηλής ποιότητας προγράμματα και υπηρεσίες.

Η διοίκηση αποτελείται από ένα επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τον 
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τέσσερα μέλη-εθελοντές και ένα διορισμένο 
από το διοικητικό συμβούλιο μέλος. Οι τοποθεσίες που έχουν δημιουρ-
γηθεί δομές είναι οι εξής: 

1.  Φωλιά της Αγάπης στην Αθήνα 
•	 Κέντρο μέριμνας παιδιού Αθήνας
•	 Σπίτια φιλοξενίας στην Κυψέλη και στον Πειραιά

2. Φωλιά της Αγάπης Αιγαίου στη Χίο 
3. Φωλιά της Αγάπης Αιγαίου στη Μυτιλήνη
4. Φωλιά της Αγάπης στην Ειδομένη 

Χρηματοδοτείται 100% από δωρεές φίλων ή μελών χωρίς καμία κρα-
τική επιχορήγηση.
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3.3. Ανάλυση Αγοράς 

3.3.1. Τμήματα 

Κοινά δωρητών: αφορούν ομάδες ατόμων που προσφέρουν χρήματα 
και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική λειτουργία 
του οργανισμού.

Κοινά προμηθευτών: πρόκειται για ομάδες επιχειρήσεων που προμη-
θεύουν απαραίτητα προϊόντα και υπηρεσίες προκειμένου να λειτουργήσει 
ο ΜΚΟ, όπως εταιρίες τροφίμων, γιατροί, διαγνωστικά κέντρα, δικηγόροι. 

Ρυθμιστικά κοινά: αντιπροσωπεύουν φορείς που μπορεί με αποφάσεις 
τους να ρυθμίζουν τη λειτουργία του οργανισμού, συγκεκριμένα οι κρατι-
κές υπηρεσίες και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

3.3.2 Ανάλυση Ανταγωνισμού

Οι Μ.Κ.Ο. χαρακτηρίζουν τους υπόλοιπους ως «φιλικούς» ανταγωνιστές, 
εφόσον δραστηριοποιούνται µε σκοπό το κοινό όφελος και όχι τη μεγα-
λύτερη κερδοφορία. (McLeish, 1995).

Στις Μ.Κ.Ο. κοινωνικού, ανθρωπιστικού χαρακτήρα στην Ελλάδα ανή-
κουν βασικοί οργανισμοί όπως η Unicef, το Χαμόγελο του Παιδιού, οι Για-
τροί Χωρίς Σύνορα, οι Γιατροί του Κόσμου, τα Παιδικά Χωριά S.O.S., η 
Διεθνής Αμνηστία, η Ελπίδα, η Κιβωτός, η Action Aid, το Κέντρο Unesco.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ΜΚΟ τίθεται σε επίπεδο ποιότητας των 
βασικών υπηρεσιών και προγραμμάτων και σε επίπεδο ποιότητας υπο-
στηρικτικών υπηρεσιών.

3.4. Ανάλυση PEST 
Το μακρο-περιβάλλον αποτελείται από ένα σύνολο δυνάμεων (κοινωνι-
κή, τεχνολογική, οικονομική, πολιτική-νομική) τις οποίες τις περισσότερες 
φορές οι Μ.Κ.Ο. δεν μπορούν να ελέγξουν ή να επηρεάσουν, παρά µόνο 
να προβλέψουν, εντοπίζοντας τις πιθανές απειλές που θα πρέπει οι οργα-
νισμοί να αποφύγουν ή τις ευκαιρίες που θα πρέπει να εκμεταλλευτούν 
(Kotler, Roberto & Lee, 2002).

Πολιτικό Περιβάλλον
•	 Έλλειψη κρατικής οικονομικής βοήθειας με αποτέλεσμα την κρίση 

στην κοινωνική πολιτική 
•	 Αμφισβήτηση διαφάνειας και έλλειψη εμπιστοσύνης στα πολιτικά 

κόμματα για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων
Η κατάσταση αυτή ενισχύει τη λειτουργία του Οργανισμού.

Οικονομικό Περιβάλλον
Οι συνθήκες που επικρατούν στον οικονομικό τομέα της χώρας είναι:
•	 Οικονομική κρίση 
•	 Υψηλός βαθμός ανεργίας
•	 Έντονη φορολόγηση με μείωση διαθέσιμου εισοδήματος
Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των χρηματικών δωρεών προς 

τη «Φωλιά». 
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Κοινωνικό Περιβάλλον
•	 Παρατηρείται αύξηση της θέλησης για προσφορά και επιθυμία για 

βοήθεια και εθελοντισμό. Λόγω της δεινής οικονομικής κατάστα-
σης, έχουν δημιουργηθεί αισθήματα ανθρωπιάς και συμπόνιας

Νομικό Περιβάλλον
•	 Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι δωρεές περιλαμβάνονται στο φόρο 

εισοδήματος. Άρα το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται μείωση των 
δωρεών. 

Τεχνολογικό Περιβάλλον 
•	 Ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας με τη χρήση κινητών 
•	 Έντονη χρήση social media 

Έτσι εξασφαλίζεται αποτελεσματικότερη ενημέρωση με χαμηλό κό-
στος και γρήγορη καταχώρηση δωρεών μέσω κινητών.

3.5. Ανάλυση SWOT 
Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι ένα αναγκαίο βήμα στην 
συστηματική εκτίμηση της τρέχουσας θέσης του οργανισμού και στον 
εντοπισμό των προβλημάτων του πριν καθορίσει τους αντικειμενικούς 
του στόχους για τον επόμενο χρόνο. Αυτό εφαρμόζεται συνήθως με την 
τεχνική ανάλυσης SWOT, δηλαδή ο εντοπισμός των δυνατών (strength)
και αδύνατων (weaknesses) σημείων, των ευκαιριών (opportunities) που 
παρουσιάζονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και των απειλών (threats)
που αντιμετωπίζει η εταιρία. Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν την βάση 
για περαιτέρω ενέργειες.

Δυνατά σημεία (Strength) του οργανισμού είναι:
•	 Έντονη παρουσία στα social media
•	 Συνεχείς δράσεις για αύξηση της αναγνωσιμότητας και προσέλ-

κυση δωρητών
•	 Καλά δομημένο site 
•	 Δραστηριοποίηση σε αρκετά σημεία της Ελλάδας
•	 Ισχυρή φήμη
•	 Γνωστοποίηση των δράσεων στις τοπικές κοινωνίες μέσω συνα-

ντήσεων με focal points του οργανισμού

Αδύνατα σημεία (Weaknesses) 
•	 Δυσκολία προγραμματισμού μελλοντικών κινήσεων, λόγω της 

αστάθειας και του ευμετάβλητου των ποσών των δωρεών που οι 
πολίτες δωρίζουν στον οργανισμό.

Ευκαιρίες (Opportunities) 
•	 Παρουσία δομών και σε άλλα μέρη της Ελλάδας
•	 Χρηματοδότηση από το κράτος και την Ε.Ε
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Απειλές (Threats) 
•	 Έντονος ανταγωνισμός από ΜΚΟ με αντίστοιχη δράση 

4. Στρατηγικός Σχεδιασμός MRK 
Οι στόχοι μάρκετινγκ αφορούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την 
εφαρμογή του σχεδίου δράσης με έναρξη την 1η Οκτωβρίου 2020 και σε 
χρονικό ορίζοντα 5 ετών.

4.1. Τοποθέτηση 
Ο οργανισμός παρουσιάζεται ως ένα φιλόξενο και ιδανικό περιβάλλον 
για παιδιά που έχουν βιώσει άσχημες καταστάσεις τόσο στη χώρα προέ-
λευσης όσο και σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους. 

Μέσα από αυτό το περιβάλλον το παιδί έχει τη δυνατότητα να λάβει 
την κατάλληλη στήριξη, αποδοχή, φροντίδα και προστασία για να ανα-
πτύξει μια υγιή προσωπικότητα, να υπερβεί παρελθούσες καταστάσεις 
και να κοινωνικοποιηθεί. 

Το προσωπικό (ψυχολόγοι, δικηγόροι, εκπαιδευτικοί) και οι εγκατα-
στάσεις χαρακτηρίζονται από αρτιότητα και επάρκεια για να ανταποκρί-
νονται στους πιο πάνω σκοπούς.

4.2. Τμηματοποίηση 
Η διάσπαση μίας μεγάλης αγοράς σε μικρότερες ομάδες λέγεται τμημα-
τοποίηση της αγοράς και αποτελεί μια βασική λειτουργία του Μάρκετινγκ 
στην εποχή μας.

Ο οργανισμός ακολουθεί δυο κατευθύνσεις στην τμηματοποίηση.
1.   Τμηματοποίηση για κοινά κατανομής πόρων: Πραγματοποιείται βά-

σει δημογραφικών χαρακτηριστικών και συγκεκριμένα της οικογε-
νειακής κατάσταση, της ηλικίας και του εισοδήματος. 

2.  Τμηματοποίηση για κοινά προσέλκυσης πόρων: Σχεδιάζεται βά-
σει α) συμπεριφορικών χαρακτηριστικών, όπως της αναμενόμενης 
ωφέλειας και β) δημογραφικών χαρακτηριστικών, όπως την εργα-
σία ή το επάγγελμα.

4.3. Στόχευση 

4.3.1. Αγορά-Στόχος Προσέλκυσης πόρων 

Απευθύνεται σε:
•	 Χορηγούς που έχουν ωφεληθεί από τον οργανισμό ή προσφέρουν 

για λόγους φοροδιαφυγής. 
•	 Εθελοντές Ιδιώτες που αποτελούν το προσωπικό με αρμοδιότητες 

στην καθαριότητα, την κουζίνα, την συνοδεία των παιδιών εκτός 
των δομών, σε αθλήματα ή καλλιτεχνίες. 

•	 Εκπαιδευτικούς του κλάδου των νηπιαγωγών, δασκάλων και κα-
θηγητών διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και ειδικών κατηγοριών 
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για ενίσχυση. Όλοι αυτοί αποτελούν κύρια παροχή υπηρεσίας του 
οργανισμού, καθορίζουν το μέλλον του παιδιού, αλλά υπάρχει έλ-
λειψη.

•	 Εθελοντές Επιχειρήσεις που αφορούν φροντιστήρια, κλινικές, για-
τρούς, δικηγόρους και 

•	 Επιχειρήσεις Φιλοξενίας/Στέγασης που προσφέρουν υπηρεσίες 
σε περιπτώσεις πληρότητας των ιδιόκτητων δομών

4.3.2. Αγορά-Στόχος Κατανομής πόρων 

Στοχεύει σε οικογένειες παιδιών με χαμηλό ή ανύπαρκτο εισόδημα, εγκα-
ταλειμμένα ή/και κακοποιημένα παιδιά και ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. 
Αποτελούν την κύρια δραστηριότητα του οργανισμού. Η αποτελεσματική 
και διευρυμένη παροχή σε αυτό το κοινό καθορίζει την αξιοπιστία και το 
μέλλον του οργανισμού. 

5.  Πρακτικές Και Πολιτικές ΜΡΚ- Μίγμα Μάρκε-
τινγκ (4P) 

Το μίγμα μάρκετινγκ (4P) ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού αποτελεί-
ται από τα ακόλουθα επτά συστατικά στοιχεία:

•	 Προϊόν/υπηρεσία/δραστηριότητα (Product)
•	 Τιμή (Price)
•	 Διανομή (Place)
•	 Προβολή (Promotion)

5.1. Υπηρεσία-Προϊόν 
Στην περίπτωση των Μ.Κ.Ο. κοινωνικών και ανθρωπιστικών υπηρεσιών, 
η λέξη προϊόν θα μπορούσε να αντικατασταθεί από τη λέξη πρόγραμ-
μα. Το προϊόν που προσφέρουν ουσιαστικά οι οργανισμοί είναι δωρε-
άν προγράμματα υποστήριξης, στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη 
(εκπαιδευτικά προγράμματα και πρόγραμμα απεξάρτησης τοξικομανών, 
κοινωνικοποίησης των μεταναστών, θεραπείας από τις ασθένειες στον 
Τρίτο Κόσμο, ψυχολογική βοήθεια σε κακοποιημένες γυναίκες). (Bucklin 
& Associates 2000).

Το προϊόν που προσφέρει η Φωλιά είναι άυλο. Παρέχει μέριμνα και 
φροντίδα παιδιού μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας, συμβουλευτική, νο-
μική και ψυχολογική υποστήριξη παιδιού, στέγη, παιδικό σταθμό, εκπαι-
δευτικά προγράμματα, βιωματικό σχολείο, πρόγραμμα ημιαυτόνομης 
διαβίωσης, κατασκηνωτικά προγράμματα και εξορμήσεις, κοινωνικό 
παντοπωλείο και οδοντιατρείο. Τέλος προσπαθεί να εφαρμόσει το πρό-
γραμμα αναδοχής παιδιών σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς 
φορείς.
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5.2. Τιμή-Προσέλκυση Πόρων 
Το στοιχείο της τιμής για το κλάδο των Μ.Κ.Ο. περιλαμβάνει την οικονο-
μική ή υλική βοήθεια και την εθελοντική εργασία που προσφέρει το κοινό 
για την υποστήριξη του σκοπού του οργανισμού (Bucklin & Associates, 
2000). 

Μέσω της προσέλκυσης των πόρων ο Μ.Κ.Ο. εξασφαλίζει τους απα-
ραίτητους πόρους για τη βιωσιμότητά του από δωρητές.

5.3. Διανομή 
Η έννοια του δικτύου διανομής στο μάρκετινγκ ΜΚΟ αναφέρεται στο κα-
νάλι εκείνο το οποίο φέρνει κοντά τον μάρκετερ και την αγορά –στόχο σε 
συγκεκριμένο τόπο και χρόνο με σκοπό τη διευκόλυνση μίας συναλλαγής 
(Kotler & Andreasen, 1996).

Για την πλειοψηφία των Μ.Κ.Ο. ως τόπος, ορίζεται η γεωγραφική κάλυ-
ψη του οργανισμού.

Η γεωγραφική δραστηριότητα του οργανισμού είναι πανελλαδική. 
Ωστόσο παρέχει τις υπηρεσίες του στις εγκαταστάσεις του, στις οποίες 
φιλοξενείται και λαμβάνει βοήθεια κάθε παιδί που αντιμετωπίζει πρόβλη-
μα. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε Αθήνα, Πειραιά, Χίο, Μυτιλήνη και 
Ειδομένη. 

Τέλος το δίκτυο διανομής του Οργανισμού έχει:
 Άμεση διανομή:
•	 Μέσω των εκδηλώσεων
•	 Μέσω της ιστοσελίδας που υπάρχουν οι ανάγκες της και τα στοι-

χεία επικοινωνίας της

Έμμεση διανομή: 
•	 Άρθρα και Δημοσιεύματα 
•	 Συνεργασίες με εταιρίες που προσφέρουν μέρος από τα έσοδα 

τους (πχ. Visa) 

5.4. Προβολή-Προώθηση 
Η προβολή-επικοινωνία χρησιμοποιείται από μια Μ.Κ.Ο. για να γνωρίσει 
το κοινό την ύπαρξή του και να έρθει σε επαφή με την ταυτότητα του, για 
να κατανοήσει την προσφορά και τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων 
του, να πείσει το κοινό για την αξία και τη χρησιμότητα του έργου του 
και τέλος να το ενεργοποιήσει ώστε να συμμετάσχει και να ενισχύσει τη 
δράση του (Bucklin and Associates, 2000). 

Η δημοσιότητα θεωρείται υποκατηγορία των δημοσίων σχέσεων, δε-
δομένου ότι εξασφαλίζεται μέσω των καλών δημοσίων σχέσεων (Kotler 
et al., 2002). Τα βασικά εργαλεία δημοσιότητας είναι τα δελτία τύπου, η 
αρθρογραφία και τα ρεπορτάζ, οι συνεντεύξεις εκπροσώπων των Μ.Κ.Ο., 
η συμμετοχή σε “talk shows”. Τέλος, οι Μ.Κ.Ο. μπορεί να εκμεταλλευ-
τούν τη δύναμη και τη διασπορά των πληροφοριών στο διαδίκτυο δημο-
σιοποιώντας πληροφορίες στη δική του ή σε παρεμφερείς ιστοσελίδες, 
(Beckwith, 2006).
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Στο πλαίσιο προώθησης η Φωλιά χρησιμοποιεί όλες αυτές τις μεθό-
δους και επιπλέον περιλαμβάνει τη μέθοδο “face to face”, που παρέχει 
ενημέρωση από εθελοντές για τον Μ.Κ.Ο. συνήθως σε πολυσύχναστους 
δρόμους μέσω της προσέγγισης τυχαίου τμήματος του πληθυσμού.

Το έργο του οργανισμού προβάλλεται μέσω απλών, μικρών σε διάρ-
κεια διαφημιστικών μηνυμάτων, τα οποία είναι περισσότερο ενημερωτικά, 
υψηλής αισθητικής, µε «έξυπνα» σλόγκαν που αποτυπώνονται καλύτερα 
στη μνήμη του κοινού. Ο εκπρόσωπος του Μ.Κ.Ο. φροντίζει να διατηρεί 
καλές δημόσιες σχέσεις µε τους δημοσιογράφους, εξασφαλίζοντας πε-
ρισσότερες συνεντεύξεις, ενημερωτικά άρθρα και καλύτερη τοποθέτηση 
των δελτίων τύπου του στον Τύπο και στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές 
ειδήσεις. 

Οι δημόσιες σχέσεις μπορούν να επηρεάζουν τους εργαζομένους του 
Μ.Κ.Ο., τους δωρητές, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τον πολιτικό κόσμο, 
την κοινωνία, (Bucklin and Associates, 2000).

Οι δημόσιες σχέσεις του Μ.Κ.Ο. µε σημαντικά πρόσωπα της Ελλάδας 
(καλλιτέχνες, πολιτικούς, συγγραφείς) εξασφαλίζουν την παρουσία των 
προσώπων αυτών σε εκδηλώσεις του οργανισμού και ταυτόχρονα τη με-
γαλύτερη δημοσιότητα τους. Τέλος προσανατολίζεται περισσότερο στο 
διαδίκτυο ως µέσο προβολής και επικοινωνίας. Διαθέτει ιστοσελίδα που 
είναι πολύ οργανωμένη με δυνατότητα μετάφρασης σε άλλες γλώσσες, 
προβάλλει κάθε νέα πληροφορία για τη δράση του οργανισμού και παρέ-
χει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του κοινού µε εκπροσώπους του 
οργανισμού. 

6.  Αξιολόγηση του Προγράμματος Δράσης - Πι-
θανά Σενάρια 

Η διαδικασία κατάστρωσης και υλοποίησης του Σχεδίου Μάρκετινγκ ολο-
κληρώνεται με την παρακολούθηση και αξιολόγησή του προγράμματος 
δράσης, ώστε να μπορεί ο οργανισμός να ελέγχει τις ενέργειες μάρκε-
τινγκ και να επεμβαίνει έγκαιρα όταν παρεκκλίνουν από τους στόχους 
ή όταν εξωγενείς παράγοντες απαιτούν την αναθεώρησή τους για να 
υπάρχει ανατροφοδότηση. 

Η ανασκόπηση του σχεδίου μάρκετινγκ της Φωλιάς θα γίνεται σε τα-
κτικές συναντήσεις των υπευθύνων όλων των τμημάτων με αναλυτική λί-
στα των στοιχείων απόδοσης ανά δραστηριότητα/προϊόν/υπηρεσία. 

 Τυχόν αποκλίσεις από την αρχικά αναμενόμενη απόδοση θα αναθε-
ωρούνται με διορθωτικές ενέργειες επαναδιατύπωσης των στρατηγικών 
και πολιτικών μάρκετινγκ για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς-
στόχου, πχ. ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από την πιθανή αρνη-
τική στάση του κοινού απέναντι στη δράση των ΜΚΟ. Η αξιολόγηση του 
σχεδίου θα βασίζεται και στα αποτελέσματα ερευνών ικανοποίησης των 
αποδεκτών.
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Τέλος, τα στελέχη του Οργανισμού για να μετρήσουν την αποτελε-
σματικότητα των ενεργειών τους θα πρέπει να δώσουν απάντηση στα 
ακόλουθα ερωτήματα:

1.   Εάν δεν κάναμε κάτι ήδη ή δεν είχαμε δεσμευτεί να το κάνουμε, θα 
παίρναμε εκ νέου την απόφαση να το κάνουμε;

2.  Εργαζόμαστε προς την σωστή κατεύθυνση; Μήπως πρέπει να αλλά-
ξουμε προσανατολισμό;

3.  Τι έχουμε διδαχθεί και τι θα προτείναμε;
4.  Μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά και αν ναι, ποιο είναι αυτό;

Με την εμπεριστατωμένη απάντηση στις παραπάνω ερωτήσεις ολο-
κληρώνεται και η τελευταία φάση κατάστρωσης και υλοποίησης του σχε-
δίου μάρκετινγκ.

Βιβλιογραφία 

Ξενόγλωσση 
Bell Martin, (1972), Marketing concepts and Strategy, Houghton-Mifflin 

Company, New York
Bucklin, S., & Associates Inc.,(2000), “The complete guide to nonprofit 

management”, John Wiley & Sons Inc.
Drucker, P., Foundation for Nonprofit Management, (2002), “Meeting the 

collaboration challenge workbook”, Jossey-Bass Pub.
Kotler, P. & Andreasen, A. (1996), Strategic Marketing for Non Profit Or-

ganizations, Prentice Hall. 
Kotler, P., Zaltman, G., (1971), “Social Marketing: an Approach to Planned 

Social Change”, Journal of Marketing, Vol.35, 3-12
Kotler, P. & Keller, K. L., (2006). Marketing Management (12th Ed.). CA: 

Prentice Hall.
McLeish, B., (1995), “Successful Marketing Strategies for Nonprofit Orga-

nizations”, John Wiley & Sons Inc. 

Ελληνόγλωσση
Δημητριάδης, Σ.& Τζωρτζάκη, Α. Μ., (2010), Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Rosili, 

Αθήνα
Κυριακίδου Ο. & Σαλαβού Ε.Ε., (2014), Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Εκ-

δόσεις Rosili, Αθήνα
Παναγιωτοπούλου, Ρ., & VPRC, (2006), “Η έννοια του Εθελοντισμού στη 

Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία και η Πρόκληση των Ολυμπιακών Αγώνων”
Παπασταθοπούλου, Π. & Ήντουνας, Κ., (2005-2006), «Το Μάρκετινγκ 

των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών», Υλικό διαλέξεων, τμήμα Μάρ-
κετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Perreault D. William Jr., Cannon P. Joseph, McCarthy E. Jerome, (2012), 
Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 
Αθήνα



161

Περίληψη 
Σε ένα σκηνικό όπου οι απαιτήσεις για επιμόρφωση και δια βίου μάθη-
ση είναι διαρκείς και οι εξελίξεις σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο 
ραγδαίες, γίνονται προσπάθειες με στόχο να βελτιωθεί όχι μόνο η διοί-
κηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών μονάδων αλλά και να αξιοποιηθεί στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό και να 
επωφεληθεί το εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι ραγδαίες αλλαγές και οι πολυπλοκότητες 
της «κοινωνίας της γνώσης» έχουν επιφέρει 
αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης των ατό-
μων, προβάλλοντας την αναγκαιότητα της «δια 
βίου εκπαίδευσης - μάθησης». Το πρόβλημα που 
εντοπίζεται στην εκπαίδευση σχετίζεται με την 
αδυναμία να παρέχονται οι απαραίτητες πληρο-
φορίες στην όσο γίνεται πιο σωστή μορφή, την 
κατάλληλη ώρα με ακρίβεια, περιεκτικότητα και 
πληρότητα σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα, είτε 
αυτό είναι κάποιο εκπαιδευτικό στέλεχος είτε 
λειτουργός της διδακτικής πράξης είτε υπάλλη-
λος, προκειμένου να ληφθούν όσο το δυνατόν 
καλύτερες αποφάσεις.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή και αξιοποίηση των 
Πληροφοριακών Συστημάτων Εκπαίδευσης είναι η υλικοτεχνική υποδο-
μή, οι τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και οι ανθρώπινοι πόροι. Αναφορικά 
με τους εκπαιδευτικούς και τα επίπεδα κατάρτισης τους συνιστούν καθο-
ριστικό παράγοντα τόσο για την υιοθέτηση όσο και την αξιοποίηση των 
πληροφοριακών συστημάτων (Jimoyiannis & Komis, 2007).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Λέξεις κλειδιά: 

Πληροφοριακά συστήματα,  
sisyfos,  
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μετρικές,  
εκπαίδευση,  
ΤΠΕ

Σωτηρία Τσουλτσίδου 
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Στην παρούσα μελέτη θα αναλυθούν τα κυριότερα πληροφοριακά συ-
στήματα που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και θα γίνει βαθμονό-
μηση των βέλτιστων για την αξιοποίησή τους από τα σχολικά δίκτυα.

Abstract 
In a scenario where the demands for training and lifelong learning are 
constant, and the developments at the economic and technological level 
are “running”, efforts are being made to improve not only the manage-
ment of the respective educational units but also to make the most of it. 
employed human resources and benefit the education system.

The rapid changes and complexities of the 
“knowledge society” have brought about chang-
es in the field of individual education, highlight-
ing the need for “lifelong learning-learning”. The 
problem found in education is related to the in-
ability to provide the necessary information, not 
only with educational content, in the most ap-
propriate form, at the right time with accuracy, 
content and completeness to each involved 
body, whether it is an educational executive, an 
officer in the teaching practice or an employee 
in order to make the best possible decisions. 
Necessary conditions for the implementation 
and utilization of the Information Systems of Ed-

ucation are the material and technical infrastructure, the developments 
(technological) as well as the human resources. Regarding teachers and 
their training levels, they are a determining factor for both the adoption 
and the use of information systems (Jimoyiannis & Komis, 2007). In the 
present study, the main information systems used in education will be 
analyzed and the best ones will be calibrated for their use by the school 
networks.

Κεφάλαιο 1: Το Πρόβλημα
Η εποχή μας είναι μία εποχή που πολλοί θα χαρακτήριζαν ως εποχή του 
διαδικτύου, καθώς η εισχώρηση των δικτύων και των υπολογιστών σε 
κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας είναι δεδομένη. Αναντίρρητα, η 
εισχώρηση αυτή έχει επιφέρει πολλά οφέλη, τόσο στην οργάνωση τη δι-
οίκηση και τη λειτουργία όσο και στην ενημέρωση και επικοινωνία. Είναι, 
λοιπόν, απαραίτητο κάθε οργανισμός να ενσωματώνει νέες τεχνολογίες, 
μεγιστοποιώντας και πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη του.

Όσον αφορά τα ελληνικά δημόσια σχολεία, πολλές φορές έχουν υι-
οθετηθεί αρκετοί γραφειοκρατικοί μηχανισμοί περιορίζοντας τις δυνα-
τότητες και το ρόλο των συστημάτων. Ωστόσο κατατάσσοντας τους μη-

Key words: 

Information systems,  
sisyfos,  
webex,  
e-class,  

myschool,  
μετρικές,  

εκπαίδευση, ICT
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χανισμούς αυτούς θα μπορούσαμε να τους κατηγοριοποιήσουμε σε δύο 
κατηγορίες:

•	 Τα τοπικά – εγκατεστημένα σε έναν υπολογιστή εντός του σχολεί-
ου - περιορισμένων δυνατοτήτων και ενός ρόλου (δ-βάση, Νέστο-
ρας) και

•	 τα διαδικτυακά περιορισμένων ρόλων για το σχολείο πληροφορια-
κά συστήματα κεντρικής διοίκησης, (e-school, Survey, myschool).

Ωστόσο, σε κάθε μία κατηγορία συστημάτων παρέχονται αρκετές δυ-
νατότητες προκειμένου να διεκπεραιώνεται το διοικητικό έργο του σχο-
λείου. Σε κανένα, ωστόσο, από τα μέχρι σήμερα συστήματα, δεν έχει 
προβλεφθεί η δημιουργία ρόλων για πολλαπλούς χρήστες. Επίσης, μολο-
νότι προσφέρονται από τα παραπάνω λειτουργίες εποπτικού ελέγχου των 
διοικητικών μονάδων, δεν προσφέρονται επιλογές για την κάλυψη των 
αναγκών των σχολικών μονάδων.

1.1. Πληροφοριακά Συστήματα στην Εκπαίδευση 
Η εκπαίδευση στην Ελλάδα υστερεί ως προς τα μαθήματα που προάγουν 
τις επιστήμες σε σχέση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικο-
νομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), σύμφωνα με τις εκθέσεις των μα-
θητών στο Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Φοιτητών (PISA) 2015, με 
δείκτη απόδοσης -0,23 (η μέση τιμή δείκτη του ΟΟΣΑ ήταν 0,00) (ΟΟΣΑ, 
2016).

Ο δείκτης PISA 2015 της εκπαιδευτικής ηγεσίας (μέτρηση της συχνό-
τητας με την οποία οι διευθυντές αναφέρουν ότι κάνουν δραστηριότητες 
ηγεσίας που σχετίζονται ειδικά με την εκπαίδευση) ήταν πολύ υψηλό-
τερος από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (0,24 σε σύγκριση με 0,01) (ΟΟΣΑ, 
2016).

Πίνακας 1 Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα

Εξέλιξη βασικών προτεραιοτήτων εκπαιδευτικής πολιτικής, Ελλάδα (2008-19)

Αναγνωρίζεται από Επιλεγμένη χώρα με 
βάση το ΟΟΣΑ, 2008-19

Αποτελέσματα

Βελτίωση σχολείου Μικρό και απόλυτα συγκε-
ντρωτικό σύστημα στην 
Ελλάδα χωρίς εκπαιδευ-
τική αυτονομία. Απαιτείται 
βελτίωση της ποιότητας 
της διδασκαλίας και της 
εκπαιδευτικής ηγεσίας.

Η Ελλάδα είχε αρχικά 
αναφέρει την ανάγκη για 
αύξηση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και βελτίωση 
των κριτηρίων ηγεσίας και 
διαχείρισης.
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Εκτιμήσεις  
και αξιολογήσεις

Ο ΟΟΣΑ εντόπισε μια 
γενική ανάγκη ενίσχυσης 
του συστήματος αξιο-
λόγησης καθώς και την 
ανάγκη για ανάπτυξη 
ενός μακροπρόθεσμου 
σχεδίου για ένα συνολικό 
πλαίσιο αξιολόγησης που 
θα εστιάζεται στη μάθηση 
την ευημερία των μαθη-
τών · και την ενίσχυση της 
σχολικής αξιολόγησης

Απαιτείται βελτίωση του 
ρόλου των εκπαιδευτικών 
και θέσπιση κανόνων 
αξιοκρατίας στην εκπαί-
δευση. Διασφάλιση της 
ποιότητας και της αξιολό-
γησης των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων στην 
πρωτοβάθμια και δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση

Κυβέρνηση Ο ΟΟΣΑ τόνισε τη ση-
μασία της ενίσχυσης από 
την κυβέρνηση των ικανο-
τήτων και των δεξιοτήτων 
προκειμένου να υπάρξει η 
ευημερία στην Ελλάδα.

Πιο πρόσφατα, και ιδιαί-
τερα κατά την περίοδο 
2017-19, μια βασική προτε-
ραιότητα που αναφέρθηκε 
ήταν η ανάγκη για εκπαι-
δευτικές πολιτικές σε όλα 
τα επίπεδα εκπαίδευσης 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν γε-
ωγραφικές ιδιαιτερότητες 
της Ελλάδας

Χρηματοδότηση Χαμηλότερη ικανότητα 
και οικονομικοί περιορι-
σμοί καθυστερούν κε-
φάλαια που προβλέπουν 
εθνική συγχρηματοδό-
τηση. 

Μια πρόκληση, για τη Ελ-
λάδα, είναι η διατήρηση 
της χρηματοδότησης στην 
εκπαίδευση, δεδομένου 
ότι ο προϋπολογισμός για 
την εκπαίδευση έχει μει-
ωθεί περίπου 10% για όλα 
τα επίπεδα εκπαίδευσης 
λόγω της οικονομικής 
κρίσης.

Η Ενδοϋπηρεσιακή Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών 
(INSET, 2016) υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
και στοχεύει στην παροχή ευκαιριών κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, για 
παράδειγμα, τα νέα προγράμματα σπουδών, τα νέα εργαλεία μάθησης με 
τη χρήση ΤΠΕ, η περιγραφική αξιολόγηση, η επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση (ΕΕΚ) και η διαφοροποιημένη διδασκαλία. Όπως αναφέ-
ρεται στον ΟΟΣΑ, τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα κατάρτισης 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το INSET πε-
ριλαμβάνει, επίσης, ευκαιρίες κατάρτισης εκπαιδευτικών για την εισαγω-
γή νέων τεχνολογιών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στον Ελληνικό 
χώρο (Institute of Educational Policy, 2019).

Για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, η ελληνική κυβέρνηση 
συνέστησε, μεταξύ άλλων, την Επιτροπή Εθνικού Κοινωνικού Διαλόγου 
για την Εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να αναπτύξουν ένα 
νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εκπαίδευση (National and Social 
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Dialogue for Education, 2016). Αρκετές επιτροπές και ομάδες εργασίας 
συγκροτήθηκαν για να συζητήσουν και να διατυπώσουν προτάσεις για δι-
άφορους θεματικούς τομείς του συστήματος (όπως η ψηφιακή εκπαίδευ-
ση, η βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
και η μεταρρύθμιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης).

Τα πληροφοριακά συστήματα δρουν κυρίως θετικά στην εκπαίδευση. 
Πρώτα-πρώτα, με τις νέες τεχνολογίες οι μαθητές διατηρούν την προσο-
χή και το ενδιαφέρον τους, μετατρέποντας τη μάθηση σε παιχνίδι. Έπει-
τα, αυξάνεται η αποδοτικότητα των μαθητών, αφού συνιστά αστείρευτη 
πηγή γνώσης αλλά και πιο εύχρηστη. Με τα πληροφοριακά συστήματα 
ανοίγουν νέοι ορίζοντες τόσο για το παιδί όσο και τον εκπαιδευτικό, δι-
ευκολύνοντας σημαντικά τη ζωή όλων. Καλύπτει κάθε κενό και δεν κάνει 
περιορισμούς και διακρίσεις, απευθύνεται σε όλους και όλοι ανά πάσα 
στιγμή μπορούν να βρουν οτιδήποτε. Σημαντικό είναι ότι χάρη σε αυτά 
οι αποστάσεις εκμηδενίζονται, φέρνοντας σε επαφή μαθητές όσο μακριά 
και αν βρίσκονται. Τέλος, με την ασύγχρονη επικοινωνία (e-mail, WWW, 
λογισμικά) δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί, αφού μπορεί να υπάρξει 
σύνδεση οποιαδήποτε στιγμή, με τους εμπλεκόμενους να έχουν χρόνο 
για σκέψη.

Όσον αφορά τους μαθητές εκτός από την ανάγκη για μόρφωση έχουν 
ανάγκη για ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Η επικοινωνία λαμβάνει 
νέες διαστάσεις χάρη στο Διαδίκτυο, με τους μαθητές να έχουν τη δυ-
νατότητα να συνομιλήσουν με άλλους μαθητές ακόμη και διαφορετικών 
εθνών. Ο κόσμος γίνεται μικρός και όλοι οι άνθρωποι και πολιτισμοί έρχο-
νται πιο κοντά. Επωφελούνται και οι εκπαιδευτικοί, καθώς βγαίνουν από 
το αδιέξοδο και την απομόνωση τους. Γίνονται πιο ενεργητικά μέλη και 
συμβάλλουν ουσιαστικά. Πλέον δεν μένουν στις απλές διαλέξεις, αλλά 
καθοδηγούν και βοηθούν το μαθητή να φτάσει μόνος του στη λύση ενός 
προβλήματος. Τους δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλάβουν στη διδα-
σκαλία τους υπολογιστικά εργαλεία, συνδέοντας την τεχνική με τη γενική 
εκπαίδευση και αξιοποιώντας τη διδασκαλία στο εργαστήριο. Έτσι υπερ-
βαίνεται το σχήμα πράξη-θεωρία, αφού δημιουργείται η οργανική σύζευ-
ξη τεχνικής-παιδαγωγικής κουλτούρας. Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα 
που οι εκπαιδευτικοί νιώθουν μεγαλύτερη απόλαυση από το νέο τους 
ρόλο και έτσι γίνονται και αποδοτικότεροι. Το μάθημα με τη δύναμη της 
εικόνας, του ήχου και γενικά των πολυμέσων γίνεται πιο εύκολα κατανοη-
τό. Επιπλέον, με τα πληροφοριακά συστήματα τα προγράμματα σπουδών 
εκσυγχρονίζονται σε περιεχόμενο και μεθοδολογία, καθιστώντας τα ευέ-
λικτα και με υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας. 

Δυστυχώς, όμως, στη προσπάθεια αυτή υψώνονται εμπόδια. Στην 
αρχή ειδικά η ασύγχρονη επικοινωνία είναι απρόσωπη. Μαθητές και εκ-
παιδευτικοί δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες μορφές επικοινωνίας. 

1.2. Ανάγκες Χρηστών 
Οι ανάγκες που προκύπτουν από κάθε πληροφοριακό σύστημα στην εκ-
παίδευση εξαρτώνται και διαφοροποιούνται από το ρόλο κάθε χρήστη. 
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Για παράδειγμα, άλλες είναι οι ανάγκες των μαθητών, άλλες των διδα-
σκόντων, άλλες ενός διευθυντή μίας σχολικής μονάδας και άλλες μίας 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Anon., 2009). 

•	 Οι μαθητές: Μέσω της συνεργασίας των ατόμων μπορεί να δη-
μιουργηθεί ένα διαφοροποιημένο σύστημα με ψυχολογικά, κοι-
νωνικά και βιολογικά στοιχεία (Bernard, 1969). Οι ανάγκες των 
μαθητών από ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ίσως οι περισ-
σότερες. Ένας μαθητής χρειάζεται ευκολία πρόσβασης σε ένα 
πληροφοριακό σύστημα, καθώς εντάσσεται στην κατηγορία των 
απλών χρηστών και δε διαθέτει εξειδικευμένες προγραμματιστι-
κές γνώσεις. Απαιτεί, επίσης, ταχύτητα απόκρισης του συστήματος 
και συμβατότητα με διαφορετικές συσκευές, καθώς μπορεί να το 
χρησιμοποιεί ενδεχομένως και μέσα από το κινητό του τηλέφωνο. 
Επιπρόσθετα, είναι αναγκαία η ασφάλεια των δεδομένων του. Ως 
προς την ερευνητική, ακαδημαϊκή και μαθησιακή διάσταση του συ-
στήματος είναι βέβαια επιτακτική η ανάγκη για την πρόσβαση σε 
επιθυμητό περιεχόμενο.

•	 Γονείς: Οι γονείς που θα χρησιμοποιήσουν ένα πληροφοριακό 
σύστημα, συνήθως θα το κάνουν λόγω της εμπλοκή τους στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση των παιδιών τους, καθώς στις υπόλοι-
πες βαθμίδες, ο μαθητής είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσουν 
μόνοι τους. Η εμπλοκή των γονέων πηγάζει από την ανάγκη τους 
για ενημέρωση και αυτό αποτελεί την πρώτη προδιαγραφή που 
θα πρέπει να πληροί ένα πληροφοριακό σύστημα. Θα πρέπει να 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα του παιδιού τους, όπως 
οι βαθμοί του, οι απουσίες του, οι εργασίες που υλοποίησε καθώς 
και γενικότερα στοιχεία. Ταυτόχρονα, απαιτούν επικοινωνία με 
τους υπεύθυνους του κάθε μαθήματος. Αξίζει να προστεθεί και 
σαν απαίτηση, η δυνατότητα ενός συστήματος που θα αποστέλλει 
ειδοποιήσεις στους γονείς μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικά ενη-
μερωτικά δελτία. 

•	 Για τη σχολική μονάδα: Οι ανάγκες είναι πολλές και εξειδικεύο-
νται ανάλογα με τη σχολική μονάδα. Πρωτίστως απαιτούν την 
πληροφόρηση των συμβαλλόμενων μερών, όπως για παράδειγ-
μα των γονέων ή των άλλων σχολικών μονάδων. Γενικότερα, οι 
ηγέτες εργάζονται με στόχους για τη δημιουργία μίας κοινής αί-
σθησης σκοπού αλλά και κατεύθυνσης, χωρίς να τους επιβάλλουν 
(Leithwood&Riehl, 2003). Επιπλέον, επιθυμούν το σύστημα να 
μπορεί να διαχειρίζεται τυποποιημένες και πολύπλοκες διαχειρι-
στικές διαδικασίες κρατώντας τα ιδιωτικά δεδομένα προστατευ-
μένα. Κάθε διοικητικό στέλεχος συνήθως έχει ανάγκη την εξα-
γωγή στατιστικών στοιχείων για την καλύτερη παρακολούθηση 
της σχολικής μονάδας (Προκοπιάδου, 2009). Αξίζει να σημειωθεί 
πως στις απαιτήσεις προστίθεται η ανάγκη για διαχείριση μεγάλου 
όγκου δεδομένων και για απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος 
όταν αυτό χρησιμοποιείται από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Η 
διαβίβαση εγγράφων, η καταγραφή των δεδομένων, η δημιουργία 
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και υποβολή αιτημάτων και η πλήρωση θέσεων διοίκησης θα πρέ-
πει να ικανοποιούνται από ένα πληροφοριακό σύστημα. Τέλος, θα 
πρέπει να μπορεί να ορίζει περιόδους αξιολόγησης και να ελέγχει 
την καταχώρηση αξιολόγησης των καθηγητών.

1.3. Λειτουργικές Απαιτήσεις
•	 Να είναι εύχρηστο, με φιλικό περιβάλλον και κατάλληλα γραφικά 

στοιχεία.
•	 Να μπορεί να παρέχει στο χρήστη πρόσβαση από διαφορετικές 

συσκευές.
•	 Να εκδίδει ψηφιακά πιστοποιητικά και υπογραφές.
•	 Να επιτρέπει τη δημιουργία πολλών τύπων χρηστών.
•	 Να παρέχει πληροφόρηση στο μαθητή, το γονέα, το διδάσκοντα 

και το διευθυντή.
•	 Να μπορεί να συνδέεται με το διαδίκτυο για την άντληση δεδομέ-

νων.
•	 Να επιτρέπει την επικοινωνία μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου.
•	 Να επιτρέπει την εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων σε μορφή 

γραφήματος.
•	 Να μπορεί να αποστέλλει ειδοποιήσεις στους εγγεγραμμένους 

χρήστες. 
•	 Να μπορεί να διαχειρίζεται εκτυπώσεις.
•	 Να ενημερώνεται για νέα δεδομένα.
•	 Να πραγματοποιεί εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων από απλές 

μορφές αρχείων jpeg, xls.
•	 Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες να ενημερώ-

νουν τις προσωπικές τους πληροφορίες.

1.4. Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις 
Επίδοση

•	 Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει στο χρήστη να πραγματοποιεί 
είσοδο ανά 5 δευτερόλεπτα.

•	 Θα πρέπει μπορούν να ανακτώνται πληροφορίες.
•	 Το σύστημα θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου.
•	 Το σύστημα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο 24 ώρες τη μέρα 365 

μέρες το χρόνο.
•	 Θα πρέπει να δημιουργούνται αντίγραφα των πληροφοριών σε κα-

θημερινή βάση.
•	 Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να είναι ευέλικτο και να επι-

τρέπει τη διόρθωση σφαλμάτων.
•	 Το σύστημα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μπο-

ρούν να πραγματοποιούνται μελλοντικές βελτιώσεις.
•	 Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να δημιουργεί αναφορές να τις 

αποθηκεύει, να τις εμφανίζει στην οθόνη και να τις τυπώνει.
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Ασφάλεια (ORACLE, 2010)
•	 Σωστά καταρτισμένη πολιτική ασφαλείας και γνωστοποιημένη σε 

όλους τους εμπλεκόμενους.
•	 Εφαρμογή πολιτικής της ασφάλειας σε κάθε εκπαιδευτικό οργα-

νισμό.
•	 Εφαρμογή μεθόδων ασφαλείας σε κάθε επίπεδο του συστήματος.

Απόδοση
Ως προς την απόδοση του, όταν αναφερόμαστε σε ένα πληροφοριακό 
σύστημα που εξυπηρετεί την εκπαίδευση, αυτό δεν θα πρέπει να είναι 
μονοδιάστατο αλλά να διαθέτει τόσο δικτυακό όσο και αποθηκευτικό 
εξοπλισμό, καθώς, επίσης, συστήματα και εφαρμογές που καθιστούν ικα-
νοποιητική τη συνολική του απόδοση.

Ευχρηστία
Το σύστημα θα πρέπει να είναι εύκολο στη χρήση του καθώς απευθύνεται 
σε μία κλίμακα χρηστών, μεταξύ των οποίων και μη εξοικειωμένοι χρή-
στες με την τεχνολογία (Ψάνη Α, Καμπούρης Α, 2016).

Κεφάλαιο 2

2.1. Πληροφοριακό Σύστημα “MYSCHOOL”
Το πληροφοριακό σύστημα «Myschool» (Εικόνα 1) αναπτύχθηκε με σκοπό 
τη παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στις σχολικές μονάδες αλλά και τις 
διοικητικές υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ. Βασική επιδίωξη του συστήματος απο-
τελεί η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και του τρόπου λει-
τουργίας του, μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία, απλουστεύοντας 
διαδικασίες και αξιοποιώντας πιο αποτελεσματικά τα δεδομένα. Χάρη σε 
αυτό οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξάγονται με μεγαλύτερη ασφάλεια 
και οι πολίτες θα ενημερώνονται πιο έγκυρα και πιο γρήγορα. Οι χρή-
στες του προγράμματος είναι το ΥΠΑΙΘ που έχει και τον πλήρη έλεγχο, οι 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
αλλά και οι Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

Εικόνα 1 Παράθυρο εισόδου Myschool
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Το «Myschool» επιδιώκει να ενοποιήσει καθολικά και λειτουργικά τα 
υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης των σχολικών μονά-
δων και της καθημερινότητας τους. Στις λειτουργίες του εντάσσονται η 
ενημέρωση, η αποθήκευση δεδομένων, η διαχείριση πληροφοριών και ο 
συντονισμός παρελθοντικών ηλεκτρονικών συστημάτων. Χάρη σε αυτό 
το Υπουργείο είναι σε θέση να ενημερώνεται για κάθε τι που γίνεται στην 
«επικράτεια» του. Πρόκειται για ένα στατιστικό εργαλείο, ικανό να χαρ-
τογραφήσει την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά σχολεία και να 
οδηγήσει σε μία ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

2.2. Πληροφοριακό Σύστημα ΝΕΣΤΩΡ EPAFOS
Πρόκειται για ένα λογισμικό μηχανογράφησης σχολικών μονάδων που 
χρησιμοποιείται κυρίως στο Λύκειο. Εμπεριέχει λειτουργίες για το μαθη-
τή, όπως είναι η εγγραφή του, οι βαθμολογίες και οι απουσίες του, όπως 
και η έκδοση αποτελεσμάτων. Ακόμη, μπορεί να εκδίδει βεβαιώσεις, απο-
λυτήρια και πτυχία, ενώ μέσω του συστήματος διενεργούνται δηλώσεις 
μηχανογραφικού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σταμάτησε να λειτουργεί 
το 2014 (Ψάνη & Καμπούρης, 2016)

Εικόνα 2 To περιβάλλον του Δ-EPAFOS

2.3. Πληροφοριακό Σύστημα Δ-ΒΑΣΗ EPAFOS 
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης για τα σχολεία 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην χώρα μας χρησιμοποιείται στα 
Λύκεια και περιλαμβάνει δυνατότητες όπως η διαχείριση καθημερινών 
λειτουργιών του σχολείου, καταχώρηση των στοιχείων των μαθητών, των 
βαθμολογιών, των απουσιών, ενώ μπορεί να υπολογίζει και να εκδίδει 
αποτελέσματα, να εκτυπώνει καταστάσεις, να διενεργεί ελέγχους προ-
όδου, να εκδίδει πιστοποιητικά και απολυτήρια, Παράλληλα, το σύστημα 
υποστηρίζει καταχώρηση και υπολογισμό εσόδων και εξόδων με στατι-
στικά στοιχεία, ενώ ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι η ει-
σαγωγή βαθμολογίας μέσω σαρωτή. Το δ-ΒΑΣΗ χρησιμοποιείται σήμερα, 
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καθώς υποστηρίζει τα νέα μέτρα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (Έπαφος, 
2020).

Εικόνα 3 Δ-EPAFOS Βάση

2.4. Πληροφοριακό Σύστημα SURVEY
Το 2011 υπήρξε επιτακτική η ανάγκη για εκπαιδευτικές υπηρεσίας και 
έτσι το υπουργείο Παιδείας υλοποίησε ένα σύστημα προκειμένου να 
καταγράφεται το μαθητικό και το εκπαιδευτικό δυναμικό των σχολικών 
μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. To 
Survey υποστηρίζει την καταχώρηση στοιχείων του σχολείου και των εκ-
παιδευτικών και μαθητών, την καταχώρηση των σχολικών εργαστηρίων, 
τις αναθέσεις, το ωρολόγιο πρόγραμμα και τα στοιχεία για εκδρομές. Επι-
πλέον, ο χρήστης μπορεί να καταχωρεί στοιχεία μέσω του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου. Επιπλέον, μέσω αυτού, πολλές διοικητικές υπηρεσίες 
πραγματοποιούσαν έλεγχο ορθότητας των στοιχείων τους, λαμβάνοντας 
ολοκληρωμένες συγκεντρωτικές πληροφορίες. Σύμφωνα με την εγκύ-
κλιο 4528/Δ1/15-01-2014 το σύστημα της ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (survey) κλείδω-
σε και δεν επιτρέπεται πλέον καμία αλλαγή στα καταχωρημένα στοιχεία. 
Το σύστημα είναι πλέον διαθέσιμο αποκλειστικά και μόνο για άντληση 
των δεδομένων.

2.5. Πληροφοριακό Σύστημα Athena.Net
H υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη 
διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών εκπαίδευσης τόσο των Διευθύν-
σεων Εκπαίδευσης όσο και των σχολείων οδήγησε στη δημιουργία ενός 
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συστήματος με το όνομα Αθηνά. Το σύστημα είχε ως στόχο να διευκο-
λυνθούν και να ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί. Η Δ.Δ.Ε. Α´ Αθήνας ξε-
κίνησε την ανάπτυξή του, ενώ τέθηκε σε λειτουργία το 2008 και υιοθετή-
θηκε από 7 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από 4 διαφορετικές περιφέρειες 
έχοντας μία ποικιλία από τις διοικητικές λειτουργίες των υπηρεσιών. Η 
εφαρμογή ουσιαστικά αποθήκευε το μισθολόγιο των εργαζομένων προ-
σφέροντας ένα πλήρες μισθοδοτικό μητρώο ενώ απέστελνε το Β’ αντίτυ-
πο βεβαιώσεων αποδοχών στη ΓΓΠΣ του Υπ. Οικονομικών. Η εφαρμογή 
βασιζόταν εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο, ενώ χρησιμοποιούσε εργαλεία 
ανοιχτού κώδικα.

Εικόνα 4 Athena-NET

2.6. Πληροφοριακό Σύστημα Sisyfos 
H πλατφόρμα Σίσυφος συνιστά ένα ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα διαδι-
κτυακό πληροφοριακό σύστημα που εφαρμόζεται σε Ελληνικά σχολεία. 
Στις δυνατότητές του συγκαταλέγεται η προσωποποιημένη ενημέρωση 
και οι δυνατότητες ανάθεσης ρόλων με διαφορετικά δικαιώματα, όπως 
γονείς, μαθητές, υπεύθυνοι τμημάτων, υποδιευθυντές, διαχειριστές, δι-
ευθυντές και γραμματείς. Επιτρέπει την αξιολόγηση μαθητών τόσο με 
βαθμό όσο και με περιγραφική αξιολόγηση, επιτρέποντας στον διδάσκο-
ντα να εφαρμόσει προκαθορισμένα κριτήρια. Υποστηρίζει, επίσης, την 
επεξεργασία, τη συλλογή και τη δημοσίευση απουσιών των μαθητών με 
αποστολή μαζικών αυτοματοποιημένων συνόλων των απουσιών στους 
μαθητές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με μηνύματα στις κινητές 
συσκευές. Πολύ σημαντικές είναι οι παροχές δράσεων, όπως βιβλίο δι-
δαχθείσας ύλης, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες - εκλογές, ημερολόγιο σχο-
λείου για τον προγραμματισμό των δράσεων, άντληση εξωτερικών δεδο-
μένων από το myschool.
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Κεφάλαιο 3 

3.1. Σύγκριση και Επιλογή 
Από τον παρακάτω συγκριτικό πίνακα προκύπτει η τελική επιλογή του 
Πληροφοριακού Συστήματος που συστήνεται ως το βέλτιστο για την 
εφαρμογή τους από τις σχολικές και διοικητικές εκπαιδευτικές μονάδες. 

Πίνακας 2 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων στην Εκπαίδευση

ΝΕΣΤΩΡ 
EPAFOS

Δ-
EPAFOS

ATHENA MY 
SCHOOL

SISYFOS

ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS X Χ Χ ΝΑΙ ΟΧΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

X Χ Χ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΗ  
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΜΛ

Χ Χ Χ Χ ΝΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ  
ΣΕ PDF

NAI ΝΑΙ X NAI NAI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  
ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΗΣ

Χ Χ Χ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ 
ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
(ΓΟΝΕΙΣ)

Χ Χ Χ Χ ΝΑΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟ-
ΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑ 
(ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ)

Χ Χ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕ-
ΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ Π.Σ.

Χ Χ Χ Χ ΝΑΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ  
ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Χ Χ Χ Χ ΝΑΙ

3.2. Συμπεράσματα 
Ο Σίσυφος είναι το μοναδικό πληροφοριακό σύστημα στον Ελλαδικό 
χώρο που υποστηρίζει τη δημιουργία πολλών ρόλων χρηστών. Πληροί 
όλες τις προδιαγραφές και τα κριτήρια για να ικανοποιήσει τους στόχους 
του κάθε χρήστη. Μία καινοτομία του Σίσυφου είναι η άντληση και η εισα-
γωγή δεδομένων από το MySchool. Άλλο ένα πρωτοποριακό χαρακτηρι-
στικό του Σίσυφου είναι η δικαιολόγηση απουσιών από το γονέα.
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Εικόνα 5 Sisyfos

Παράλληλα, ο Σίσυφος συμβάλλει στην πληρέστερη και αμεσότερη 
πληροφόρηση των εμπλεκόμενων όπως για παράδειγμα γονείς και σχολι-
κές μονάδες. Ταυτόχρονα προσφέρει ένα εύκολο και φιλικό περιβάλλον, 
ακόμα και όσον αφορά τη διαχείριση πολύπλοκων διαδικασιών. Επιπλέον 
παρέχει ασφαλέστερη διακίνηση δεδομένων, καθώς διαθέτει δυνατότη-
τες αντιγράφων ασφαλείας και κρυπτογραφίας. Ως προς την αξιολόγηση, 
το πληροφοριακό σύστημα του sisyfos προσφέρει δυνατότητες τόσο για 
περιγραφική όσο και για βαθμολογική αξιόλογη. 
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Περίληψη 
Για τους εκπαιδευτικούς, η διδασκαλία και η μάθηση είναι ουσιαστικά ένα 
κοινωνικό, διαδραστικό γεγονός όπου πραγματοποιείται η μετάδοση κοι-
νωνικοπολιτισμικών γνώσεων σε μια ευρέως κοινωνική διάσταση. Ωστό-
σο, για το άτομο με αυτισμό η εκμάθηση μέσω των κοινωνικών γεγονό-
των ή η μάθηση με άλλους τρόπους κρίνεται δύσκολη. Με αποτέλεσμα, 
όταν συμβαίνει η μάθηση, δεν διαμεσολαβείται 
από την κοινωνική κατανόηση, παραμένει στο 
επίπεδο του προσωπικού, και ως εκ τούτου φαί-
νεται, στον παρατηρητή, μία μηχανική και «άκα-
μπτη μορφή διάδρασης.

Μαζί με την ραγδαία αύξηση των παιδιών 
που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού και δι-
εκδικούν ισότιμη θέση στο σχολικό χώρο, έχουν 
θέσει σημαντικές απαιτήσεις στα εκπαιδευτι-
κά συστήματα όσον αφορά τον εξοπλισμό των 
εκπαιδευτικών, τόσο σε εξειδικευμένα όσο και 
σε γενικά περιβάλλοντα, με τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για 
να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά θα λάβουν μια αποτελεσματική εκπαί-
δευση. Στο παρακάτω άρθρο θα παρουσιάσω έξι ειδικά διδακτικά εργα-
λεία και προσεγγίσεις για παιδιά με αυτισμό: α) Θεραπεία καθημερινής 
ζωής (Higashi), β) Λόβας (Lovaass), γ) Μέθοδος επιλογής (Option), δ) 
TEACCH, ε) SPELL, ζ) Προσέγγιση τοπικής αρχής εκπαίδευσης (Local 
Education Authorities – LEAs). Από τις έξι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 
που επιλέχθηκαν, οι πρώτες τέσσερις που θα παρουσιαστούν είναι οι πιο 
συχνά αναφερόμενες σε επιστημονικά άρθρα σχετικά με την παιδαγω-
γική στον αυτισμό (Jordan, Jones, & Murray, 1998) και οι άλλες δύο είναι 
πιο πρόσφατες εκλεκτικές προσεγγίσεις

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ -  
ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Λέξεις κλειδιά: 

Αυτισμός,  
Εκπαίδευση,  
Διδακτικές Προσεγγίσεις,  
Εκπαιδευτικές μέθοδοι

Αλέξανδρος Κουτσαντώνης
Σύμβουλος σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού,  

Διευθυντής 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Μυτιλήνης
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Abstract
For teachers, teaching and learning is mainly a social, interactive event 
where the transmission of socio-cultural knowledge in a broad social di-
mension takes place. However, for a person with autism learning through 
social events or learning in other ways is considered difficult. As a result, 
when learning occurs, it is not mediated by social understanding, it re-
mains at personal level, and therefore it appears to the observer as a 
mechanical and «rigid» form of interaction.

Along with the rapid growth of children on 
the autism spectrum and their claiming of an 
equal place in the school environment, they 
have placed significant demands on educational 
systems in terms of teaching equipment, both 
in specialized and general standards, with the 
appropriate skills and knowledge. to ensure that 
the children receive an effective education.

In the following article I am going to pres-
ent six specific teaching tools and approaches 
for children with autism: a) the Higashi therapy 

of daily life, b) Lovaass, c) the Option method, d) TEACCH, e) SPELL, 
g) the Local Education Authorities (LEAs) approach. Of the six educa-
tional approaches selected, the first four to be presented are the most 
frequently cited in scientific articles on pedagogy in autism (Jordan, 
Jones, & Murray, 1998) and the other two are more recently selective 
approaches.

Εισαγωγή
Τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν ορισμένες βασικές προκλήσεις για 
όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση και τη φροντίδα τους. Για τα άτομα 
χωρίς αυτισμό, οι θεμελιώδεις πεποιθήσεις των δασκάλων για τη φύση 
του μαθητή και για τις πράξεις της μάθησης και της διδασκαλίας μπορεί 
να επιτρέψουν την κατασκευή ενός προτύπου αποτελεσματικής και τελι-
κά καλής πρακτικής μάθησης. Ωστόσο, στον αυτισμό, τα πρότυπα αυτά 
ενδέχεται να μην ισχύουν με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, η διδασκα-
λία και η μάθηση βασίζονται συνήθως στην υπόθεση της ύπαρξης επι-
κοινωνίας μεταξύ δασκάλου και μαθητή, που συχνά παραμένει επίμαχο 
για τους δασκάλους το πώς μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η επικοινωνία 
και πως μπορεί να ευδοκιμίσει στο μέγιστο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δια-
γνωστικά κριτήρια του DSM-V (American Psychiatric Association, 2013), 
ο μαθητής με αυτισμό, εξ ορισμού, δεν έχει επίγνωση των πρωταρχικών 
πτυχών της επικοινωνίας που αναπόφευκτα οδηγεί σε έλλειψη βασικών 
αντιλήψεων και αδυναμία ανάπτυξης γενικών ικανοτήτων και ειδικών δε-
ξιοτήτων. 
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Για τους εκπαιδευτικούς, η διδασκαλία και η μάθηση είναι ουσιαστικά 
ένα κοινωνικό, διαδραστικό γεγονός όπου πραγματοποιείται η μετάδο-
ση κοινωνικό-πολιτισμικών γνώσεων σε μια ευρέως κοινωνική διάσταση. 
Ωστόσο, για το άτομο με αυτισμό η εκμάθηση μέσω των κοινωνικών γεγο-
νότων ή η μάθηση με άλλους τρόπους κρίνεται δύσκολη. Με αποτέλεσμα, 
όταν συμβαίνει η μάθηση, δεν διαμεσολαβείτε από την κοινωνική κατα-
νόηση, παραμένει στο επίπεδο του προσωπικού, και ως εκ τούτου φαί-
νεται, στον παρατηρητή, μία μηχανική και «άκαμπτη μορφή διάδρασης. 
Επιπρόσθετα, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι ένα παιδί έχει την ικανότητα 
να φανταστεί και ότι επομένως αυτό που απαιτείται από τον δάσκαλο εί-
ναι να βρει τρόπους για να διεγείρει και να επεκτείνει τη φαντασία αυτού 
του παιδιού. Στον αυτισμό δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο μαθησιακό 
δρώμενο τέτοια υπόθεση. Εφόσον, η εξασθένηση της ικανότητας να φα-
νταστεί κανείς αποτελεί προϋπόθεση για τη διάγνωση, σύμφωνα με το 
DSM-V, American Psychiatric Association (2013). Το ζήτημα εδώ είναι ότι 
ο αυτισμός δημιουργεί ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη της μάθησης και της 
διδασκαλίας που δεν μπορεί να βασιστεί στο πρότυπο των συνηθισμένων 
υποθέσεων και προβλέψεων και των επακόλουθων ενεργειών και αντι-
δράσεων των εκπαιδευτικών.

Λόγω αυτών των ουσιαστικών και βαθιών διαφορών στον τρόπο με 
τον οποίο τα άτομα με αυτισμό σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκα-
λία και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι διαφορές εκδηλώνονται ως μη 
αποδεκτές από τυπικές έννοιες ορθής πρακτικής, η συγκεκριμένη διδα-
σκαλία είναι γεμάτη «προσεγγίσεις» σε όλες τις πτυχές παιδαγωγικής. 
Οι γενικές αρχές διδασκαλίας συχνά πρέπει να απορρίπτονται υπέρ των 
ατομικά προσαρμοσμένων στρατηγικών και τακτικών. Ωστόσο, υπάρχει 
πάντα ο κίνδυνος, ακριβώς επειδή ένα παιδί παρουσιάζει συμπεριφορές 
που αμφισβητούν τη συμβατική παιδαγωγική γνώση, οι εκπαιδευτικοί να 
αποσπούν την προσοχή από τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης και να 
επικεντρώνονται σε θεραπευτικές προσεγγίσεις που αποκλείουν τα παι-
διά από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

1. Εκπαίδευση Διδακτικού προσωπικού 
Τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
ομάδα παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε γενικά σχολεία στην 
Αγγλία (Frederickson, Jones και Lang 2010).Τέτοιες αυξήσεις έχουν θέ-
σει σημαντικές απαιτήσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα όσον αφορά τον 
εξοπλισμό των εκπαιδευτικών, τόσο σε εξειδικευμένα όσο και σε γενικά 
περιβάλλοντα, με τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για να διασφα-
λίσουν ότι τα παιδιά θα λάβουν μια αποτελεσματική εκπαίδευση.

Όταν εξετάζουμε νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για άτομα με αυτι-
σμό, παρόλο που η αλλαγμένη φύση της σχέσης μεταξύ διδασκαλίας και 
μάθησης μπορεί να ωθήσει τους εκπαιδευτικούς να εξετάσουν εναλλα-
κτικές λύσεις στη συνήθη πρακτική τους, υπάρχει ανάγκη να παραμείνου-
με επικεντρωμένοι σε αυτό που σημαίνουν οι τροποποιημένες προσεγγί-
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σεις βασικών σκοπών ως εκπαιδευτικών και τι είναι αυτό που πραγματικά 
επιτυγχάνεται όταν η «επιτυχία» αξιώνεται για μια συγκεκριμένη προσέγ-
γιση σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη.

Επίσης, είναι σημαντικό η πρακτική των εκπαιδευτικών να έχει κάποια 
βάση στην κατανόηση της συγκεκριμένης ψυχολογίας αυτής της ομάδας 
παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επικεντρώνονται στο «τι λειτουργεί», 
και πότε η έρευνα ευνοεί ορισμένες μεθόδους διδασκαλίας για τη μεγι-
στοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών. Όπως και που 
απαιτείται περαιτέρω εργασία για να αντιμετωπιστεί το πώς θα εφαρ-
μοστεί καλύτερα η έρευνα στην πρακτική (Hattie, 2008). Το Ινστιτούτο 
Επιστημών Εκπαίδευσης των ΗΠΑ έχει σαφή στάση ότι οι ερευνητές της 
εκπαίδευσης πρέπει να αναπτύξουν παρεμβάσεις που είναι αποτελεσμα-
τικές στην αύξηση των επιτευγμάτων των μαθητών και στην επικύρωση 
της αποτελεσματικότητας αυτών των παρεμβάσεων χρησιμοποιώντας 
αυστηρές μεθόδους.

Στην εκπαιδευτική έρευνα του αυτισμού, πολλή συζήτηση εστιάζεται 
στο πώς θα δημιουργηθεί μια θετική σχέση μεταξύ της εκπαιδευτικής 
έρευνας και της γνώσης και της πρακτικής διδασκαλίας ενώ αναγνω-
ρίζουμε ότι υπάρχει ένα επίμονο χάσμα μεταξύ έρευνας και πρακτικής 
στην εκπαίδευση του αυτισμού (Parsons & Charman, 2013). Εν ολίγοις, η 
επιλεγμένη παιδαγωγική προσέγγιση που υιοθετήθηκε θα πρέπει να σχε-
τίζεται με τον τρόπο μάθησης του παιδιού. Η κατάρτιση εκπαιδευτικών και 
η συνεχής επιμόρφωση τους σε νέα δεδομένα μπορεί να έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στη συμπεριφορά και την ανάπτυξη των παιδιών.

2. Ειδικά διδακτικά εργαλεία και προσεγγίσεις
Από τις έξι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που επιλέχθηκαν, οι πρώτες 
τέσσερις που θα παρουσιαστούν είναι οι πιο συχνά αναφερόμενες σε 
επιστημονικά άρθρα σχετικά με την παιδαγωγική στον αυτισμό (Jordan, 
Jones & Murray, 1998) και οι άλλες δύο είναι πιο πρόσφατες εκλεκτικές 
προσεγγίσεις. Παραλείπονται από αυτήν την εργασία ιατρικές θεραπείες 
που στοχεύουν στη βελτίωση της διαταραχής χρησιμοποιώντας μέσα που 
στοχεύουν την «αιτία» ή την ανακούφιση συγκεκριμένων συμπτωμάτων, 
όπως αλλαγές στη διάθεση, στην επιθετικότητα ή στον αυτοτραυματισμό. 
Ομοίως, δεν γίνεται αναφορά εδώ για θεραπευτικές μεθόδους, όπως 
μουσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, εικαστική θεραπεία ή ψυχόδραμα. Τέ-
τοιες θεραπείες θεωρούνται γενικά μέρος του προγράμματος σπουδών 
του παιδιού και όχι προσέγγιση στην εκπαίδευση του. Παραλείποντας, 
με αυτόν τον τρόπο, δεν διαπιστώνεται καμία υπεραξία για την αποτε-
λεσματικότητα, αλλά θέτουμε ως εστίαση την εκπαιδευτική χροιά των 
παρακάτω προσεγγίσεων. Οι πρώτες τέσσερις από τις έξι εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις εξετάζονται με αλφαβητική σειρά.
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2.1. Θεραπεία καθημερινής ζωής (Higashi) 
Αυτή η προσέγγιση αναπτύχθηκε από την Kitahara στην Ιαπωνία, όπου 
το πρώτο σχολείο που ιδρύθηκε με αυτή τη μέθοδο άνοιξε στο Τόκιο το 
1969. Η ιαπωνική λέξη «Higashi» σημαίνει «ελπίδα». Η προσέγγιση λέγε-
ται ότι είναι ολιστική, με έμφαση στη μάθηση ως μέρος μιας ομάδας. Ένα 
πρόγραμμα έντονης σωματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης 
της μουσικής και του χορού, στοχεύει στην ανάπτυξη τόσο δύναμης όσο 
και συγκέντρωσης. Η θεωρία πίσω από αυτό είναι ότι η άσκηση απελευ-
θερώνει ενδορφίνες, οι οποίες αναστέλλουν το άγχος και μειώνουν την 
υπερκινητικότητα (Howlin, 1998). Επιπλέον, η συνθετική ρουτίνα επιτρέ-
πει λίγο χρόνο στους μαθητές να επανέλθουν στις «αυτιστικές καταστά-
σεις» τους (Baron-Cohen & Bolton, 1993). Ο στόχος είναι οι μαθητές να 
γίνουν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητοι, μαθαίνοντας να συμμορφώνο-
νται σε μια ομαδική κατάσταση και όχι μέσω μιας προς ένα διδασκαλίας. 
Μέσω της μίμησης του δασκάλου και των συνομηλίκων τους, διδάσκονται 
επίσης δεξιότητες αυτο-φροντίδας. Ένα δεύτερο σχολείο βασισμένο στις 
ίδιες μεθόδους ιδρύθηκε στη Βοστώνη της Αμερικής το 1987 και αποδεί-
χθηκε δημοφιλές από τους γονείς παιδιών με αυτισμό.

Μέχρι σήμερα, υπήρξε ελάχιστος τρόπος συστηματικής έρευνας για 
την επιτυχία αυτής της προσέγγισης, αν και οι Trevarthen, Aitken, Papoudi 
& Robarts, 1996 διαπίστωσαν ότι τα υψηλά επίπεδα σωματικής άσκησης 
βοηθούν στη μείωση της αυτοδιέγερσης και στη βελτίωση της προσοχής 
και του μαθησιακού δυναμικού. Μια άλλη μελέτη, από τους Richardson 
και Langley (1997), εξέτασε διάφορες παρεμβάσεις και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι οι βελτιώσεις στην εκπαίδευση τουαλέτας και στη συ-
μπεριφορά διατροφής ήταν πιο έντονες σε μαθητές στο σχολείο Higashi 
από ότι σε μαθητές που εκπαιδεύονταν αλλού. Οι μαθητές του Χιγκάσι 
έδειξαν επίσης μια πιο σημαντική μείωση του αυτοτραυματισμού και της 
σωματικής επιθετικότητας προς τους άλλους. Ολοκληρώνουν προτείνο-
ντας ότι θα υπάρξουν κάποια πιθανά οφέλη στην εισαγωγή της καθημε-
ρινής θεραπείας ζωής ως παρέμβαση για μαθητές με αυτισμό. Υπάρχουν, 
ωστόσο, λιγότερες ενδείξεις ότι αυτή η προσέγγιση αυξάνει την κατανό-
ηση ενός παιδιού ή την ικανότητά του να λειτουργεί εκτός του ομαδικού 
περιβάλλοντος (Jordan & Powell, 1995).

Ενώ τα σχολεία Higashi φαίνεται να έχουν κάποια επίδραση στο να 
βοηθήσουν στον έλεγχο τόσο της στερεοτυπικής όσο και της διαταραχής 
της συμπεριφοράς, το καθεστώς θα μπορούσε να θεωρηθεί σκληρό και 
απαιτητικό, με ελάχιστο περιθώριο για ατομικές διαφορές. Αυτό εγείρει 
το ερώτημα σχετικά με το πόσο μακριά είναι αποδεκτό να επιμείνουμε 
σε υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης, όταν ο βασικός εκπαιδευτικός στό-
χος είναι η προώθηση της ανεξαρτησίας και της κριτικής σκέψης. Αυτό 
θα ήταν αντίθετο με το τι σημαίνει εκπαίδευση. Εξετάζοντας αυτήν την 
προσέγγιση στο πλαίσιο διαφορετικών ψυχολογικών ερμηνειών του αυτι-
σμού, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο περιορισμός της δυνατότητας 
κάθε ατόμου να εξελιχθεί ως ξεχωριστή προσωπικότητα, διδάσκοντας 
συγκεκριμένες δεξιότητες σε μια κατάσταση ομάδας και αναμένοντας 
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υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης, έρχονται σε σύγκρουση με αυτό που θα 
μπορούσε να προταθεί σχετικά με τις ψυχολογικές μαθησιακές ανάγκες 
των παιδιών με αυτισμό που προκύπτουν από τη δουλειά του Baron-
Cohen (1995) για τη «θεωρία του νου». Ο Baron-Cohen ισχυρίστηκε ότι 
ο αυτισμός είναι μια γνωστική διαταραχή που επηρεάζει την κοινωνική 
λειτουργία και έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία κατανόησης του πώς 
σκέφτονται και αισθάνονται οι άλλοι. Με άλλα λόγια, η ενσυναίσθηση που 
αποκτά το κανονικά αναπτυσσόμενο βρέφος και που του επιτρέπει να 
καταλάβει ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές προοπτικές, λείπει, αλλά 
μπορεί, σε κάποιο βαθμό, να αναπτυχθεί αργότερα, ανάλογα με το επί-
πεδο της γνωστικής λειτουργίας, τη σοβαρότητα του αυτισμού και των 
εκπαιδευτικών εμπειριών του παιδιού.

Μια ακόμη ερμηνεία των αυτιστικών τρόπων σκέψης αφορά την εκτε-
λεστική λειτουργία (Ozonoff, Pennington & Rogers, 1991). Εδώ τα άτομα 
με αυτισμό θεωρούνται ότι έχουν μια γνωστική δυσλειτουργία, με την 
οποία η φυσική τους παρορμητικότητα τους δυσκολεύει να σχεδιάσουν 
και να προβληματιστούν για τη μάθησή τους για να λύσουν τα προβλή-
ματα. Εάν συμβαίνει αυτό, ένα τέτοιο έλλειμμα δεν είναι πιθανό να βοη-
θηθεί από την έμφαση της μεθόδου Higashi στη μίμηση ενηλίκων και των 
άλλων παιδιών της ομάδας, παρά να τους δοθούν ευκαιρίες να εξασκη-
θούν για να επιλύσουν καταστάσεις για τον εαυτό τους.

Η προσέγγιση Higashi μπορεί να ειπωθεί ότι ταιριάζει καλύτερα στο 
πλαίσιο μιας άποψης για τον αυτισμό όπου θεωρείται ως μια γνωστική 
διαταραχή που παρεμβαίνει στις κεντρικές διαδικασίες σκέψης, αν και η 
περιφερειακή είσοδος παραμένει ανέπαφη. Ενθαρρύνοντας τους μαθη-
τές να επικεντρωθούν στην αντιγραφή του παραδείγματος του δασκά-
λου, θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να επικεντρωθούν σε αυτό που 
είναι πιο σημαντικό, απομακρύνοντάς τους από την τάση να απορροφούν 
λεπτομέρειες χωρίς περιλαμβάνουν ολόκληρη την εικόνα. Ωστόσο, ακό-
μη και εδώ, δεν ισχύει απαραίτητα ότι οι μαθητές με διαταραχές του αυ-
τιστικού φάσματος θα μάθουν να γενικεύουν αυτήν την ικανότητα και να 
στρέφουν την προσοχή τους στα πιο εμφανή στοιχεία κάθε δεδομένης 
κατάστασης.

2.2. Λόβας (Lovaass) 
Συμπεριφοριστικές και γνωστικές συμπεριφορικές προσεγγίσεις έχουν 
χρησιμοποιηθεί ευρέως για τους μαθητές στο αυτιστικό φάσμα και έχουν 
επικεντρωθεί σε δύο κύριους τομείς ανάπτυξης: διδασκαλία συγκεκριμέ-
νων δεξιοτήτων και διαχείριση των συμπεριφορών που αντιλαμβάνονται 
οι εκπαιδευτικοί ως εμπόδια για τη μάθηση. Η προσέγγιση Lovaas είναι 
μια συμπεριφορική εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία αρχικά έκανε χρή-
ση της τιμωρίας, αλλά στην τρέχουσα πρακτική συνήθως δεν ξεπερνά 
ένα απότομο «όχι». Αντ’ αυτού, ανταμοιβές όπως το φαγητό χρησιμο-
ποιούνται για τη σωστή απάντηση. Η προσέγγιση αναπτύχθηκε από τη 
Lovaas στη δεκαετία του 1960. Με βάση την έγκαιρη παρέμβαση, το πρό-
γραμμα ξεκινά με παιδιά κάτω των 2 ετών, όπου είναι δυνατόν. Το μεμο-
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νωμένο παιδί υποβάλλεται σε θεραπεία 30 έως 40 ώρες την εβδομάδα 
από μια ομάδα θεραπευτών, μελών της οικογένειας και βοηθών, με στό-
χο να παρέχει βέλτιστη θεραπεία και εκπαίδευση για τις περισσότερες 
από τις ώρες που το παιδί είναι ξυπνητό. Στοχεύονται συγκεκριμένες συ-
μπεριφορές του παιδιού και όχι συγκεκριμένες αντιληπτές ανάγκες που 
προκύπτουν από τον αυτισμό. Ένα πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας μπορεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε δεξιότητες παιχνιδιού 
που διακόπτονται από σύντομα διαλείμματα. Για ένα παιδί σχολικής ηλι-
κίας, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην απόκτηση ακαδημαϊκών και κοι-
νωνικών δεξιοτήτων. Η προσέγγιση είναι πρωτίστως ακουστική (αν και, 
σαφώς, οι οδηγίες θα μπορούσαν να δοθούν και με χειρονομία), αλλά τα 
παιδιά με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος είναι γνωστό ότι έχουν 
οπτική παρά ακουστική ισχύ.

Ενώ η έρευνα των Lovaas (1987) ισχυρίστηκε ότι το 43% των μαθητών 
θα επιτύχουν φυσιολογική λειτουργία, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε 
ήταν τόσο μικρό ώστε να καθιστά την έρευνα στατιστικά αναξιόπιστη. 
Οι Howlin και Rutter (1987) προτείνουν ότι, ενώ η έγκαιρη παρέμβαση 
σε συμπεριφοριστικές γραμμές μπορεί να οδηγήσει σε κέρδη τόσο στην 
κοινωνική όσο και στη γλωσσική ανάπτυξη, αυτά μπορεί να μην είναι μα-
κροπρόθεσμα οφέλη, αλλά εξαφανίζονται μόλις σταματήσει η εντατική 
βοήθεια. Όπως και το καθεστώς Higashi, επειδή η μέθοδος Lovaas είναι 
πολύ έντονη και απαιτητική, υπάρχει ελάχιστος χώρος για να επιτρέπο-
νται οι ατομικές ανάγκες και προσωπικότητα ενός παιδιού. 

Η συμπεριφορική προσέγγιση του Lovaas δεν σχεδιάστηκε ειδικά για 
μαθητές με αυτισμό. Πράγματι, η Lovaas δεν ενδιαφέρεται για το γιατί τα 
παιδιά με αυτισμό συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Παρόλο που τα 
παιδιά που υποβάλλονται σε αυτήν τη μέθοδο μπορεί να βρίσκονται μαζί 
με μια σειρά δασκάλων για τις περισσότερες από τις ώρες που είναι ξύ-
πνια, υπάρχει μικρή προσπάθεια να οικοδομήσουν ουσιαστικές σχέσεις. 
Δεν δίνεται προσοχή στο να βοηθήσουν τα παιδιά να βρουν νόημα στον 
κόσμο γύρω τους ή να μάθουν πώς να σκέφτονται τις πράξεις τους.

Με άλλα λόγια, η προσέγγιση Lovaas φαίνεται να έχει λίγο κοινό με 
οποιαδήποτε από τις τέσσερις σημειωμένες ψυχολογικές αντιλήψεις του 
αυτισμού. Η τυπική χρήση του ακουστικού καναλιού, αντί να διευκολύνει 
την αυτιστική σκέψη μέσα στο οπτικό μέσο, είναι περαιτέρω απόδειξη ότι 
ο Lovaas δεν προσαρμοσμένο για να ταιριάζει με αυτό που είναι τώρα 
γνωστό για τη φύση του αυτισμού.

2.3. Μέθοδος επιλογής (Option) 
Αυτή η προσέγγιση επινοήθηκε από τον Kaufmann το 1976 αφού ο γιος 
τους διαγνώστηκε αυτιστικός και τώρα εδρεύει στο Ινστιτούτο Επιλο-
γών της Μασαχουσέτης. Ο Kaufmann δεν ήταν ικανοποιημένος με τις 
προσεγγίσεις συμπεριφοράς που ήταν επί του παρόντος διαθέσιμες και 
προσπάθησε να καταλάβει τι κρύβεται πίσω από τις συμπεριφορές που 
επιδεικνύει ένα παιδί με αυτισμό (Kaufman, 1994). Αυτό οδήγησε σε μια 
διαδραστική προσέγγιση που έχει τρεις διαστάσεις: 
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•	 να αποδεχτεί και να εγκρίνει τι κάνει το παιδί. 
•	 να προσφέρει μια θεραπευτική εμπειρία που θα τον δελεάζει από 

την απομόνωση.
•	 να αναπτύξει ένα πρόγραμμα διδασκαλίας διασπώντας τα στοιχεία 

μιας εργασίας σε διαχειρίσιμα βήματα.

Η μέθοδος «Option» χρησιμοποιεί έναν ειδικά σχεδιασμένο χώρο-
playroom. Οι θεραπευτές (και μόλις εκπαιδευτούν, και οι γονείς) επιδι-
ώκουν να μπουν στον κόσμο του παιδιού, αντί να περιμένουν το παιδί 
με αυτισμό να συμμορφωθεί με τα κανονικά πρότυπα παιχνιδιού. Η ιδέα 
είναι ότι το παιδί θα αισθανθεί τον έλεγχο και έτσι θα μπορεί να αναλάβει 
το προβάδισμα. Ο ενήλικας αποδέχεται τη συμπεριφορά του παιδιού και 
ανταποκρίνεται σε αυτό το προβάδισμα, καθιστώντας τις ενέργειές του 
πιο προβλέψιμες και ως εκ τούτου λιγότερο τρομακτικές. Με τη μίμηση 
του τι κάνει το παιδί και κάνοντας το παιχνίδι μια ενεργητική και συναρ-
παστική εμπειρία, ο ενήλικας εμπλέκει το παιδί σε αμοιβαίες δραστηρι-
ότητες, ενώ αναπτύσσει την ικανότητα να επικοινωνεί και να κοινωνικο-
ποιείται.

Η προσέγγιση Option διαμορφώνει μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με 
τον Higashi, καθώς η έμφαση δίνεται στην εκμάθηση one-to-one με το 
παιδί να έχει το προβάδισμα, αντί να μαθαίνει σε μια ομαδική κατάσταση 
με προκαθορισμένο τρόπο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ατομικότητα 
του παιδιού. Είναι επίσης πολύ διαφορετικό από το Lovaas, όπου το παιδί 
εξαναγκάζεται να κάνει μια σωστή απάντηση.

Έχει γίνει λίγη συστηματική έρευνα για αυτήν την προσέγγιση. Οι 
Jordanetal. (1998) δηλώνουν ότι η μόνη αξιολόγηση ήταν από την άποψη 
της λογικής και της πρακτικής, αντί για τα αποτελέσματα, ενώ η ιδέα της 
μίμησης που χρησιμοποιείται ως γέφυρα για στενότερη συνεργασία, έχει 
αποδειχθεί χρήσιμη. Επίσης, οι ίδιοι δάσκαλοι πιστεύουν ότι το να στηρι-
χθούμε στα συμφέροντα ενός παιδιού (σε αυτήν την περίπτωση με πολύ 
άμεση και ιδιαίτερη έννοια) είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε συνεργασία 
και κίνητρα από την επιμονή σε υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης. Περαιτέ-
ρω, υποστηρίχθηκε (Jordan & Powell, 1995) ότι η χρήση των εμμονών του 
παιδιού ως αφετηρίας για μάθηση είναι μια καλύτερη στρατηγική από την 
προσπάθεια μείωσης αυτών των εμμονών.

Ένα από τα προφανή πλεονεκτήματα της μεθόδου Option είναι η προ-
σπάθεια να βοηθήσει το παιδί να δημιουργήσει μια σχέση με ένα άλλο 
άτομο ως αφετηρία για περαιτέρω μάθηση. Οι προοπτικές του Baron-
Cohen για τον αυτισμό, τονίζουν ότι, εάν ο αυτισμός θεωρείται ως γνω-
στική διαταραχή που επηρεάζει την κοινωνική λειτουργία ή ως κοινωνική 
δυσλειτουργία που επηρεάζει τη γνωστική ανάπτυξη, την ικανότητα να 
συσχετίζεται και να κατανοεί οι ενέργειες των άλλων, είναι κεντρικές για 
να βοηθήσουν τα άτομα με αυτισμό να μάθουν για τον εαυτό τους και 
τους άλλους.. Φαίνεται πιθανό ότι τα παιδιά πρέπει να συνειδητοποιή-
σουν τον εαυτό τους πριν μπορέσουν να ενσυναισθηθούν και ότι η εν-
συναίσθηση βρίσκεται στην καρδιά της ικανότητας κοινωνικής επιτυχίας 
(Millward, Powell, Messer, &Jordan, 2000).
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Όσον αφορά τη χρησιμότητα αυτής της προσέγγισης στο πλαίσιο των 
εκπαιδευτικών συνθηκών, υπάρχει επίσης το ερώτημα σχετικά με το πόσο 
μακριά μπορεί να επιτραπεί σε ένα παιδί να πάρει το προβάδισμα, πότε οι 
εκπαιδευτικοί θα έχουν κατά νου τις δεξιότητες που πρέπει να διδαχθούν 
και για μαθητές με αυτισμό, ένας μεγαλύτερος αριθμός δεξιοτήτων απαι-
τεί συγκεκριμένη διδασκαλία, καθώς είναι λιγότερο πιθανό να μάθουν 
μέσω της εμπειρίας.

2.4. TEACCH 
Το ακρωνύμιο σημαίνει «Θεραπεία και Εκπαίδευση των Αυτιστικών και 
Συναφών Επικοινωνιών παιδιών με ειδικές ανάγκες». Η προσέγγιση ξε-
κίνησε από το έργο του Mesibov, του Schopler και των συναδέλφων του 
και αναπτύχθηκε από αυτούς στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας 
τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι μια προσέγγιση «λίκνο σε σοβαρό» για την 
αναγνώριση του αυτισμού ως δια βίου διαταραχής (Schopler, 2000). 
Όπως και η μέθοδος Lovaas, είναι βασικά μια συμπεριφορική προσέγγι-
ση, αλλά με μεγαλύτερη ευελιξία να επιτρέπεται η τυχαία μάθηση, καθώς 
και η δομημένη διδασκαλία, με έμφαση στην ανάπτυξη κατάλληλων δε-
ξιοτήτων επικοινωνίας και προσωπικής αυτονομίας, αντί να επιδιώκουμε 
κυρίως τη μείωση των προβληματικών συμπεριφορών. Στηρίζεται επί-
σης στην πρόοδο της ψυχογλωσσικής γνώσης και στη χρήση εναλλα-
κτικών μεθόδων επικοινωνίας, όπου απαιτείται. Αντίθετα με τον Lovaas 
ως μια οπτική προσέγγιση. Συνήθως, η προφορική λέξη ενισχύεται από 
οπτικό υλικό, όπως φωτογραφίες, σύμβολα και την νοηματική γλώσσα. 
Το TEACCH στοχεύει στη βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και 
της επικοινωνίας μέσω ενός ειδικά δημιουργημένου περιβάλλοντος στο 
οποίο το παιδί με αυτισμό μπορεί να λειτουργήσει και μέσω μιας ειδικά 
προσαρμοσμένης διδακτικής προσέγγισης.

Συνήθως, κάθε μαθητής έχει τον δικό του σταθμό εργασίας (ή χώρο 
εργασίας), ο οποίος διατηρείται όσο το δυνατόν πιο ελεύθερος από την 
προσοχή. Ένα μεμονωμένο, οπτικό χρονοδιάγραμμα θα δείξει τα γεγονό-
τα για την ημέρα και τη σειρά με την οποία θα συμβούν. Το υπόλοιπο της 
τάξης είναι διαμορφωμένο με σαφώς οριοθετημένες περιοχές για κάθε 
δραστηριότητα. Η πρόθεση είναι να δημιουργήσουμε μια αίσθηση ρου-
τίνας, οργάνωσης και προβλεψιμότητας. Αυτό με τη σειρά του στοχεύει 
στο να βοηθήσει τους μαθητές να αισθάνονται πιο ασφαλείς και λιγότερο 
μπερδεμένοι από το τι συμβαίνει γύρω τους. Κάθε μαθητής αξιολογείται 
ατομικά σε τακτική βάση, έτσι ώστε ο δάσκαλος να είναι πολύ σαφής για 
το τι πρέπει να διδαχθεί στη συνέχεια. Η αίσθηση της ομαδικής ταυτότη-
τας ενθαρρύνεται από τους μαθητές να έχουν στιγμές που όλοι ασχολού-
νται με την ίδια εργασία, όπως χαιρετισμό ο ένας στον άλλο στην αρχή 
της ημέρας ή κοινή χρήση ωρών σνακ.

Οι γονείς ενθαρρύνονται να αισθάνονται ότι είναι συνεργάτες στην 
εκπαίδευση του παιδιού τους και να συνεχίσουν με ορισμένα από τα στοι-
χεία της προσέγγισης στο σπίτι. Οι Mesibov, Adams και Klinger (1997) 
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έδειξαν ότι υπήρχαν αποδείξεις γονικής ικανοποίησης και ερευνητικών 
στοιχείων για το σκεπτικό της προσέγγισης, αλλά επισημαίνουν ότι ενώ 
έχουν γίνει αρκετές μελέτες για το πρόγραμμα TEACCH, λίγα έχουν γίνει 
για να συγκριθούν τα αποτελέσματα με τους μαθητές που διδάσκονται 
χρησιμοποιώντας άλλες προσεγγίσεις. Αν και το TEACCH είναι ριζικά μια 
συμπεριφοριστική προσέγγιση, σε αντίθεση με τον Lovaas, έχει αναπτυ-
χθεί για να λάβει υπόψη τις οπτικές δυνάμεις των ατόμων με αυτισμό.

Επιπλέον, μέσα στην προσέγγιση TEACCH είναι η ιδέα του εκπαιδευ-
τικού περιβάλλοντος να οριοθετείται σαφώς σε διαφορετικούς χώρους 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών που έχουν τους δικούς 
τους σταθμούς εργασίας. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ανταποκρί-
νεται στην άποψη ότι οι κεντρικές διαδικασίες σκέψης είναι κατεστραμ-
μένες, αναγκάζοντας το άτομο με αυτισμό να επικεντρωθεί σε τυχαίες 
πληροφορίες αντί να λάβει ολόκληρο. Το να κάθονται στα ατομικά τους 
περίπτερα, με ένα σαφές σύστημα έναρξης και ολοκλήρωσης των καθη-
κόντων τους, θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένας τρόπος για να βοη-
θήσουμε τους μαθητές με αυτισμό να επικεντρωθούν σε αυτό που είναι 
σχετικό.

Επιπλέον, το TEACCH περιλαμβάνει την προσεκτική ταξινόμηση των 
καθηκόντων για κάθε άτομο, με σκοπό να τους επιτρέψει να επιλύσουν 
προβλήματα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ενώ ο ατομικός χρονοδιά-
γραμμα και μια δομημένη προσέγγιση κάθε μέρα στοχεύει στον έλεγχο 
της παρορμητικής συμπεριφοράς καθιστώντας αυτό που συμβαίνει πιο 
προβλέψιμο. Και τα δύο αυτά τελευταία σημεία μπορεί να θεωρηθούν 
ότι ανταποκρίνονται στις απόψεις του Ozonoff σχετικά με τη δυσκολία 
της εκτελεστικής λειτουργίας, παρέχοντας στους μαθητές τις βέλτιστες 
συνθήκες για την απόπειρα επίλυσης προβλημάτων και βοηθώντας τους 
να ελέγξουν την παρορμητική συμπεριφορά τους μέσω του προσωπικού 
που σχεδιάζει μαζί τους τις δραστηριότητες που θα κάνουν.

2.5. Εκλεκτικές προσεγγίσεις 

2.5.1. SPELL 

Παρόλο που συνεχίζει να υπάρχει διαμάχη σχετικά με το ποιες μεθόδους 
είναι πιο κατάλληλες για μαθητές με αυτισμό, υπάρχει μια κίνηση προς το 
συνδυασμό στοιχείων πολλών προσεγγίσεων αντί να τηρούμε αυστηρά 
σε μία. Η Εθνική Αυτιστική Εταιρεία (NAS), για παράδειγμα, ανέπτυξε την 
προσέγγιση «SPELL» (Smeardon 1998), που σημαίνει Δομή, Θετική, Εν-
συναίσθηση, Χαμηλή διέγερση, Σύνδεσμοι. Οι ιδέες πίσω από αυτό είναι 
οι εξής:

•	 «Δομή, έτσι ώστε το παιδί να είναι σε θέση να προβλέψει γεγονότα 
και να μειωθεί το άγχος. Το περιβάλλον τροποποιείται για να υπο-
στηρίζει τη μάθηση και την επικοινωνία.

•	 «Θετικές προσεγγίσεις και προσδοκίες, οι οποίες ενισχύουν την 
αυτοεκτίμηση και βασίζονται στα δυνατά σημεία του μαθητή με 
αυτισμό.
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•	 «Εμπάθεια, με την οποία ο δάσκαλος προσπαθεί να δει τον κόσμο 
από την οπτική γωνία του παιδιού και επινοεί ένα εξατομικευμένο 
πρόγραμμα μάθησης με βάση το πώς σκέφτεται και μαθαίνει το 
παιδί.

•	 «Χαμηλή διέγερση, όπου ένα καθαρό, ήρεμο και χωρίς ακαταστα-
σία περιβάλλον ενθαρρύνει τον μαθητή να μάθει. Η προσέγγιση 
είναι μη αντιπαραθετική και τόσο η φυσική αγωγή όσο και οι τεχνι-
κές χαλάρωσης θεωρούνται σημαντικές για την προώθηση μιας 
ομαλής ατμόσφαιρας.

•	 «Οι συνδέσεις αναφέρονται σε συνδέσμους με γονείς, άλλους 
επαγγελματίες και την κοινότητα γενικότερα. Το εθνικό πρόγραμ-
μα σπουδών ακολουθείται για τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών για 
ένταξη στα γενικά σχολεία.

2.5.2.  Προσέγγιση των Τοπικών Αρχών Εκπαίδευσης (Local 
Education Authorities – LEAs)

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε ένα συνδυασμό τόσο αστικών όσο και αγροτι-
κών περιοχών, μια πολιτική καταρτίστηκε το 1998 από το προσωπικό των 
Βάσεων Αυτισμού της LEA υπό την ηγεσία του Ανώτερου Συμβουλίου Εκ-
παίδευσης για τον Αυτισμό. Αυτή η πολιτική προσπάθησε να διασφαλίσει 
ότι παντού ακολουθούσαν τις ίδιες αρχές. Η προσέγγιση περιγράφεται 
ως μια σύνθεση διαδραστικών, γνωστικών και συμπεριφορικών μεθόδων 
μέσω των οποίων αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες των μαθητών με την 
επικοινωνία, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ακαμψία της σκέψης. 
Αυτό περιλαμβάνει:

•	 Αξιολόγηση, για να διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες κάθε μαθητή είναι 
κατανοητές.

•	 Δομή, έτσι ώστε ο μαθητής να βοηθηθεί να κατανοήσει έναν μπερ-
δεμένο κόσμο.

•	 Οπτικές οδηγίες χρησιμοποιώντας χρονοδιαγράμματα και ενδεί-
ξεις.

•	 Έμφαση στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και της κοινωνικής αλλη-
λεπίδρασης.

•	 Χρήση στρατηγικών συμπεριφοράς.
•	 Ενσωμάτωση με μια ευρύτερη ομάδα συνομηλίκων.
•	 Άμεση διδασκαλία δεξιοτήτων αυτοϋπηρέτησης και καθημερινής 

ζωής.
•	 Φυσική δραστηριότητα σε τακτές περιόδους καθ ‘όλη τη διάρκεια 

της ημέρας.
•	 Γονική υποστήριξη και συμμετοχή στο ατομικό πρόγραμμα του παι-

διού τους.

Αν και οι δύο εκλεκτικές προσεγγίσεις δεν αντανακλούν η μία την 
άλλη, θα σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες, παρά το γεγονός 
ότι η NAS καθιέρωσε τις αρχές της όσον αφορά τα δικά της εξειδικευ-
μένα σχολεία για μαθητές στο αυτιστικό φάσμα, ενώ η LEA είχε δημι-
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ουργήσει συνημμένες βάσεις αυτισμού σε ειδικά σχολεία (για μαθητές 
με μέτριες μαθησιακές δυσκολίες και εκείνους με σοβαρές μαθησιακές 
δυσκολίες).

3. Γενικές Αρχές διδακτικών προσεγγίσεων
Δεν υπάρχουν πραγματικά ισχυρές ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι 
μια προσέγγιση για ένα παιδί με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος εί-
ναι καλύτερη από μια άλλη, αν και υπάρχει συναίνεση των ευρημάτων 
ότι η πρώιμη εντατική εκπαίδευση που περιλαμβάνει τους γονείς και πε-
ριλαμβάνει άμεση διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων με μια ευκαιρία για 
προγραμματισμένη ένταξη μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές 
στα παιδιά με αυτισμό (Jordan et al., 1998).

Κατά μία έννοια, αυτό σημαίνει ότι μια εκλεκτική προσέγγιση, η οποία 
βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές από μια ποικιλία προσεγγίσεων, μπο-
ρεί να είναι ένας καλός τρόπος για να προχωρήσει η διδασκαλία. Ωστό-
σο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δικαιολογούν την υποστήριξη μιας 
προσέγγισης έναντι των άλλων. Ίσως, ένα μείγμα μεθόδων θα είναι πιο 
επωφελές. Αυτό που πραγματικά πρέπει να γνωρίζουμε είναι ποια αποτε-
λέσματα παράγονται από ποιες στρατηγικές πτυχές του φάσματος προ-
σεγγίσεων και πώς η εφαρμογή επηρεάζει το αποτέλεσμα.

Αν και, οι δύο εκλεκτικές προσεγγίσεις, βασίζονται εν μέρει σε απο-
δεικτικά στοιχεία που προέρχονται από την πρακτική εμπειρία της εκπαί-
δευσης των μαθητών με αυτισμό, έχουν καθορίσει αρχές που θα μπορού-
σαν να θεωρηθούν σχετικές για να βοηθήσουν τους μαθητές να ξεπερά-
σουν τις ιδιαίτερες δυσκολίες που οι θεωρητικοί έχουν προτείνει μπορεί 
να βασίζονται στην αυτιστική κατάσταση. 

Για παράδειγμα, η έμφαση στην ενσυναίσθηση, την επικοινωνία και 
την κοινωνική ανάπτυξη θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αντιμετωπίζει δυ-
σκολίες που σχετίζονται με τη θεωρία του νου και τη διαπροσωπική σχέ-
ση. Η τροποποίηση του περιβάλλοντος έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρα κα-
θορισμένη, δίνοντας οδηγίες οπτικά και παρέχοντας ένα υψηλό επίπεδο 
άμεσης διδασκαλίας, μπορεί όλοι να θεωρηθούν τρόποι να βοηθήσουν 
τους μαθητές να επικεντρωθούν σε αυτό που είναι σχετικό και βοηθώ-
ντας έτσι στην ανάπτυξη της κεντρικής συνοχής, (όπως εξήγησε νωρί-
τερα). Η παροχή δομής στην ημέρα και σε κάθε εργασία, με βάση την 
προσεκτική αξιολόγηση των αναγκών των μαθητών και τη ρύθμιση της 
εργασίας σε κατάλληλο επίπεδο, μπορεί να ειπωθεί ότι επιτρέπει στους 
μαθητές να αναπτύξουν την εκτελεστική λειτουργία.

Ενώ δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση για μια ενοποιητική θεωρία του 
αυτισμού, οι δύο εκλεκτικές προσεγγίσεις μπόρεσαν να οικοδομήσουν 
πάνω σε ένα σώμα γνώσεων σχετικά με την πιθανή φύση του αυτισμού, 
επιτρέποντας τους να καθορίσουν ερευνητικές αρχές που αντιμετωπί-
ζουν και επιδιώκουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που θεωρούν οι θεω-
ρητικοί ως θεμελιώδες μέρος της αυτιστικής κατάστασης.
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4. Δουλεύοντας με τους άλλους
Σε όλη αυτήν την διαδικασία διδασκαλία και μάθησης θα πρέπει να συ-
μπεριλαμβάνουμε το ίδιο το παιδί αλλά και το περιβάλλον του. Πιο συ-
γκεκριμένα, οι γονείς είναι σημαντικό να υποστηριχθούν στην εκμάθηση 
συγκεκριμένων δεξιοτήτων που συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση 
της διαχείρισης των παιδιών τους. Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να λαμ-
βάνει υπόψη πληροφορίες σχετικά με τις ρουτίνες των οικογενειών, τις 
πεποιθήσεις, την υποστήριξη και τα πρότυπα κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
που τις διακατέχουν. Η εφαρμογή και η συνέχιση της μάθησης στο σπίτι 
μπορεί να είναι πολύ δύσκολη και το άγχος που εμπλέκεται μπορεί να 
επηρεάσει τα αποτελέσματα για τα παιδιά (Osborne et al. 2008). Επίσης, 
οι Sofronoff, Leslie και Brown (2004)διαπίστωσαν ότι τα παιδιά των οποί-
ων οι γονείς έλαβαν συνεχή υποστήριξη είχαν καλύτερη απόδοση από 
εκείνα των οποίων οι γονείς έλαβαν ένα εφάπαξ εκπαιδευτικό εργαστή-
ριο. Επίσης, οι κλινικοί ιατροί πρέπει να διασφαλίσουν ότι συνεργάζονται 
με εκπαιδευτικούς και άλλους τύπους παροχών προκειμένου να αποκτή-
σουν μια ακριβή εικόνα του επιπέδου λειτουργίας του παιδιού σε όλες τις 
ρυθμίσεις. 

Μία άλλη σημαντική πτυχή της διδασκαλίας παιδιών με αυτισμό είναι 
η μετάβαση στην ενηλικίωση. Η έκθεση Autism Education Trust (Jones et 
al. 2008) υπογράμμισε το πρόσθετο άγχος στα παιδιά και τις οικογένειες 
σε περιόδους μετάβασης και την ανάγκη παροχής υπηρεσιών για το μέλ-
λον. Κατά αυτόν τον τρόπο, το NAPC (NIASA 2003), πρότεινε ότι πρέπει 
να υπάρχει μια σειρά από σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 
μετάβαση σε δευτεροβάθμια σχολεία, την αποχώρηση από το σχολείο 
και τις ευκαιρίες για περαιτέρω και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τέλος, αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού της διδασκαλίας μας 
είναι τα ίδια τα παιδιά και τα προσωπικά τους κίνητρα. Οι απόψεις των 
παιδιών και των νέων με αυτισμό είναι ουσιώδεις για την ενημέρωση 
της υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικής παροχής. Οι Jones, Carr και Feeley 
(2006) ρώτησαν 35 νέους με σύνδρομο Asperger στη Βόρεια Ιρλανδία 
για τη ζωή στο σχολείο, τις φιλίες και τα μελλοντικά σχέδια. Συνολικά 
υπήρχαν περισσότερες θετικές βαθμολογίες από αρνητικές, αν και το 
68% των μαθητών δήλωσαν ότι θα ήθελαν το σχολείο τους να είναι δια-
φορετικό, με το 66% να λέει ότι οι εκπαιδευτικοί «δεν ήταν πολύ καλοί» 
στο να παρέχουν υποστήριξη. Ο εκφοβισμός στο σχολείο ήταν επίσης 
ένα επαναλαμβανόμενο θέμα. Αν και δεν είναι δυνατόν να ισχυριστούμε 
ότι αυτές οι απόψεις είναι αντιπροσωπευτικές καθώς τα δείγματα ήταν 
μικρά, αυτά τα ευρήματα επισημαίνουν τις σημαντικές γνώσεις που μπο-
ρούν να αποκτηθούν μέσα από την συμπερίληψη των ίδιων των μαθητών 
με αυτισμό για την άμεση αξιολόγηση της διδασκαλίας μας.
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται την εισαγωγή μιας εκπαιδευτικής 
καινοτομίας σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης για την επίλυση προβλημάτων διαπροσωπικών σχέσεων σχο-
λείου και γονέων που είχε αντίκτυπο στην επίδοση των μαθητών. Η ιδέα 
της δράσης με τίτλο «Το σχολείο πηγαίνει…εξοχή» αποτελεί μια εκπαιδευ-
τική καινοτομία. Θα υλοποιηθεί σε ένα τριθέσιο δημοτικό σχολείο με μα-
θητικό δυναμικό 25 ατόμων συγκεκριμένα σε χωριό αγροτικής περιοχής 
600 κατοίκων. 

Αρχικά παρουσιάζεται η φιλοσοφία της καινοτομίας, ο σκοπός, η υλο-
ποίηση, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και τα κριτήρια επιτυχίας. Στο 
δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η σύνδεσή της με τον τρόπο άσκησης της 
ηγεσίας. Στο τρίτο αναπτύσσεται η βιωσιμότητα 
της καινοτομίας με την ανάλυση των αποστα-
θεροποιητικών παραγόντων και τους τρόπους 
αντιμετώπισης και τέλος στο τέταρτο κεφαλαίο 
αναλύεται η αξιολόγηση του εγχειρήματος με 
έμφαση στην ανατροφοδότηση και τον αναστο-
χασμό της διαδικασίας με την ηγεσία και το αν-
θρώπινο δυναμικό να έχει πρωτεύοντα ρόλο. 

Abstract
The present study deals with the introduction of an educational innova-
tion at a specific primary school unit concerning the solution of interper-
sonal relations problems between school and parents that had a negative 
impact on student performance. The idea of the project entitled “The 
school spends time…in the countryside” is an educational innovation. It 
will be implemented at a three-teacher primary school with a capacity of 
25 students, and more specifically at a village with a population of 600 
people in a rural area.

«ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ…ΕΞΟΧΗ»: 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Λέξεις κλειδιά: 

καινοτομία,  
πρωτοβάθμια εκπαίδευση,  
μετασχηματιστική ηγεσία

Ζαχαρούλα Κυριάκου
Εκπαιδευτικός ΠΕ70
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At the beginning, philosophy of the innovation, 
its purpose, implementation, expected results 
as well as criteria of success are presented. The 
second chapter attempts to link the innovation 
to the way leadership is practised. In the third 
chapter, the writer elaborates on the sustain-
ability of innovation through analyzing destabi-
lizing factors and ways to tackle them. Finally, 
in the fourth chapter evaluation of the project 
is attempted with emphasis placed on the feed-

back provided and reflection on the process. It should be pointed out 
that leadership and human resources assume a prime role.

1. Εισαγωγή
Ο θεσμός του σχολείου δημιουργήθηκε για να καλύπτει τις μορφωτικές 
ανάγκες των μαθητών και να φροντίζει για την πνευματική και ψυχική 
τους καλλιέργεια και την κοινωνική τους ένταξη. Ένα υγιές σχολικό πε-
ριβάλλον προετοιμάζει το έδαφος για γόνιμη επίτευξη των παραπάνω 
στόχων. 

Η ιδέα της δράσης με τίτλο «Το σχολείο πηγαίνει …εξοχή» αποτελεί μια 
εκπαιδευτική καινοτομία. Θα υλοποιηθεί σε ένα τριθέσιο δημοτικό σχο-
λείο με μαθητικό δυναμικό 25 ατόμων συγκεκριμένα σε χωριό αγροτικής 
περιοχής 600 κατοίκων.

Η διευθύντρια του σχολείου, καινούρια στη θέση της, διαπιστώνει ένα 
χάσμα μεταξύ γονέων, σχολείου και τοπικής κοινωνίας. Στόχος της είναι η 
εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων 
και η ανάπτυξη μιας νέας νοοτροπίας και αντίληψης για την σωστή λει-
τουργία και προσφορά του σχολείου ως ζωντανός οργανισμός.

Η καινοτομία αποτελεί ένα εναλλακτικό είδος διδασκαλίας και δίνει 
τη δυνατότητα στους μαθητές να αφομοιώσουν αποδοτικότερα τη διδα-
κτέα ύλη μέσα από πρωτότυπες μορφές διδασκαλίας που προϋποθέτουν 
τη δραστηριοποίηση και την ενεργητική συμμετοχή τους. Συνοδεύεται με 
νέες εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους και φιλοσοφία και προάγουν το 
γενικό σκοπό της εκπαίδευσης (ν.1566 ) που κινείται στο σχήμα: Γνώσεις-
Δεξιότητες-Στάσεις-Αξίες-Συμπεριφορές.

Η ένταση στις σχέσεις σχολείου-γονέων είχε ξεκινήσει όταν το σχο-
λείο διεύθυνε άλλος διευθυντής και υπήρχε διάσταση απόψεων με εκ-
παιδευτικούς και γονείς σε πολλούς τομείς. Η επικρατούσα κατάσταση 
είχε αντίκτυπο και στις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών, την επίδοσή 
τους και τη συμπεριφορά τους. Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των περισ-
σότερων γονιών έκανε τη συνεννόηση δυσκολότερη έως ακατόρθωτη. 
Η σχολική μονάδα αντιμετώπισε πρόβλημα διαρροής μαθητών. Το σχο-
λικό κλίμα ήταν αρνητικό με αποτέλεσμα η μάθηση ως φυσική αλλά και 
πολυσχιδής διαδικασία να μην έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Τα 
παιδιά δεν είχαν καλές επιδόσεις, οι αντιδικίες μεταξύ τους ήταν μόνιμο 

Key words: 

innovation,  
primary education,  

transformational leadership
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φαινόμενο, οι παρεμβάσεις των γονέων καθημερινές. 
Τo σχολείο ως θεσμός δεν ήταν πια δυνατόν να παράσχει ούτε ακα-

δημαϊκή γνώση ούτε κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες είναι γνωστό ότι 
διδάσκονται με συστηματικό τρόπο στο σχολείο αποτελώντας μέρος του 
Αναλυτικού Προγράμματος και δεν θεωρούνται αυτονόητες και αναπτυ-
ξιακά προδιαγεγραμμένες. 

Η εφαρμογή της καινοτομίας έχει σκοπό, πέραν της βελτίωσης και της 
εξομάλυνσης των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ του σχολείου και των 
γονέων, να επιφέρει άνοιγμα και συνεργασία της σχολικής κοινότητας με 
την τοπική κοινωνία (πολιτιστικός σύλλογος, αγροτικός σύλλογος, πρό-
εδρος τοπικής κοινότητας) για την εξασφάλιση της «συνέχειας» μεταξύ 
των βασικών χώρων που συμμετέχει και δρα το παιδί.

2. Περιγραφή της Καινοτομίας

2.1. Η Ιδέα 
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εφαρμογή της υπαίθρι-
ας εκπαίδευσης μέσω της οποίας το αναλυτικό πρόγραμμα πραγματοποι-
είται με ευελιξία ως επί το πλείστον έξω από τα κλειστά πλαίσια του σχο-
λικού κτιρίου, καθιστώντας τον μαθητή ικανό να αναπτυχθεί πολύπλευρα 
τόσο γνωστικά όσο και κοινωνικοπολιτισμικά. Η διδασκαλία των μαθημά-
των σχεδιάζεται να γίνονται σε αγροτεμάχιο του σχολείου που βρίσκεται 
δίπλα στην αυλή και αποτελεί περιουσιακό του στοιχείο. Οι ρόλοι όλων 
των εμπλεκόμενων είναι διακριτοί και τα καθήκοντα ξεκάθαρα. Στόχος 
του καινοτόμου σχολείου επίσης είναι η συστηματική ενσωμάτωση και 
ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία. Για το λόγο αυτό αναπτύσσεται ένα νέο σύστημα εκτέ-
λεσης εργασιών και επίτευξης αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με τη 
δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος ανοιχτού κώδικα. 

2.2. Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Η διαχείριση και η ανταλλαγή γνώσης μέσα από την αλληλοενημέρωση, 
την αλληλοϋποστήριξη, την ανατροφοδότηση, αλλά και ο προσανατολι-
σμός στη δράση μέσα από αξιοποιημένες γνώσεις, καινοτομίες και έρευ-
νες, είναι μερικά από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

Προωθούνται νέες εναλλακτικές διδακτικές μέθοδοι με βιωματικές 
και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες μάθησης που θέτουν τον μαθητή στο 
επίκεντρό τους και αποσκοπούν στην ενιαία προσέγγιση της γνώσης δι-
αθεματικά (μεταγνωστικές και συνεργατικές στρατηγικές και συναισθη-
ματικές προσεγγίσεις).

Όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού προγράμματος συνδέονται με ορι-
ζόντιους στόχους και το περιεχόμενο διδασκαλίας τους δεν αφορά σε 
ξεχωριστά διδακτικά αντικείμενα, αλλά είναι ενιαίο και αδιαίρετο. 

Μέσω του πρωτοποριακού προγράμματος οι μαθητές έρχονται σε 
επαφή με νέους τρόπους διδασκαλίας λαμβάνοντας από καθέναν από 
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αυτούς θετικά στοιχεία για την πνευματική τους και ψυχική τους ανάπτυ-
ξη και ευεξία. Όπως π.χ.:

-Μέθοδος Project: Μέσω αυτής οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν 
ανεξαρτησία, υπευθυνότητα καθώς και κοινωνικούς και δημοκρατικούς 
τρόπους πρακτικής συμπεριφοράς. 

-Εμπειρική μέθοδος: Ο μαθητής κατασκευάζει τη γνώση, τις ικανό-
τητες και τις αξίες από την άμεση εμπειρία. Αναπτύσσει την κρίση, την 
παρατηρητικότητα, τη μνήμη, τη φαντασία κι όλες τις πνευματικές λει-
τουργίες.

-Συνεργατική έρευνα: Προσφέρεται η δυνατότητα παραγωγής γνησί-
ων και συνεχών βελτιώσεων μέσα στο σχολείο. Οι μαθητές θα έχουν την 
ευκαιρία να αποκτήσουν ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα, να κοινωνικο-
ποιηθούν μέσω ομαδικών εργασιών στη φύση ή το σχολείο.

-Υποκριτική ρόλων – Δραματοποίηση: Παρέχει στους μαθητές ευ-
καιρία να υποδυθούν ρόλους και να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες. 
Μέσω της δραματοποίησης οι μαθητές θα αποκτήσουν πρόσβαση στη 
βιωματική μάθηση. 

-Ενσωμάτωση των ΤΠΕ: αποσκοπεί στην εξοικείωση όλων με την τε-
χνολογία. Λειτουργεί ως υποστηρικτικό μέσο των σύγχρονων παιδαγω-
γικών προσεγγίσεων μάθησης για τους εκπαιδευτικούς και ένα βοηθη-
τικό εργαλείο επίλυσης προβλημάτων, ανάπτυξης της κριτικής σκέψης 
και της δημιουργικότητας των μαθητών. Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο 
λογισμικό και τις δικτυακές υπηρεσίες για διαφορετικούς γνωστικούς το-
μείς και επίπεδα μέσα στο ίδιο μαθησιακό πλαίσιο είναι δυνατό να δι-
δαχτεί σχεδόν κάθε διδακτικό αντικείμενο, αλλάζοντας παράλληλα τους 
ρόλους των εμπλεκομένων στη διαδικασία της μάθησης (Ράπτης- Ράπτη, 
2004:98).

Οι γονείς αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές τους σχέσεις με τον εκ-
παιδευτικούς, τους άλλους γονείς και τους φορείς της κοινωνίας προ-
σεγγίζοντας τους με διαφορετικό τρόπο. Εκφράσουν τις ανησυχίες τους, 
τις δυσκολίες και τις επιδιώξεις τους. Επικουρούν στη δημιουργία ενός 
αποδοτικότερου κλίματος επικοινωνίας με τα παιδιά τους και όλους τους 
εμπλεκόμενους στη διαδικασία. 

Οι εκπαιδευτικοί από τη μεριά τους, γνωρίζουν καλύτερα το οικογε-
νειακό και κοινωνικό υπόβαθρο των μαθητών τους, ενώ παράλληλα με 
αυτοπεποίθηση και αυταξία μεταβάλλουν το αρνητικό κλίμα και αναπτύσ-
σουν τη μάθηση και την κοινωνική κατάρτιση των μαθητών. Τέλος από 
κοινού προάγουν την αξία της ομαδικότητας και των καλών διαπροσωπι-
κών σχέσεων αποσκοπώντας στην πνευματική καλλιέργεια των μαθητών 
και του καθενός ξεχωριστά. 

Ο Σύλλογος Γονέων οφείλει να αναγνωρίσει τη σημαντικότητα της 
συμμετοχής χωρίς ανταγωνιστικότητα και εκπλήρωση προσωπικών 
προσδοκιών, αλλά υποστηρικτικά ως πηγή διάφορων μορφών μάθησης 
και εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
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2.3. Κριτήρια Επιτυχίας
Κάθε καινοτομία που πρόκειται να εφαρμοστεί, στηρίζεται σε κριτήρια 
που πρέπει να προσδιοριστούν, να συζητηθούν και να σαφηνιστούν προ-
κειμένου να καθοδηγήσουν προς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα κριτήρια 
που θα τεθούν στη συγκεκριμένη καινοτομία έχουν σχέση με:

•	 Το είδος των δραστηριοτήτων του σχολείου, στις οποίες αναφέ-
ρεται η καινοτομία. Με βάση το κριτήριο αυτό η καινοτομία μπορεί 
να κριθεί ως προς την εκπαιδευτική, παιδαγωγική και οργανωτική 
της φύση.

•	 Το θεματικό περιεχόμενο της καινοτομίας. Στο σημείο αυτό κριτή-
ριο αποτελούν οι σκοποί και οι στόχοι, το περιεχόμενο, οι μέθοδοι, 
τα μέσα διδασκαλίας και οι μέθοδοι αξιολόγησης.

•	 Την ανάληψη πρωτοβουλίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
της καινοτομίας. Το κριτήριο αυτό θα επικεντρωθεί στην top-down 
ή bottom-up διαδικασία. 

•	 Την ομάδα-στόχο της καινοτομίας. Με βάση το κριτήριο αυτό η 
καινοτομία διακρίνεται σε δράσεις που αφορούν το σύνολο των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας ή συγκε-
κριμένες κατηγορίες, όπως μαθητές χαμηλών επιδόσεων, με μα-
θησιακές δυσκολίες, νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικοί συ-
γκεκριμένων ειδικοτήτων. 

Η επιτυχία της καινοτομίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:
•	 Τη φύση της καινοτομίας. 
•	 Την κεντρικότητα (σε ποιο βαθμό θ’ αλλάξει τον πυρήνα της εκ-

παίδευσης.) 
•	 Τα άτομα που θα επηρεάσει μετά την εφαρμογή της.
•	 Ποιος ήταν ο βαθμός δυσκολίας για κάθε ομάδα που συμμετείχε. 
•	 Ως προς τη συμφωνία/σύγκρουση με τις ισχύουσες πρακτικές. 
•	 Πόσο «ορατή», δηλαδή επικοινωνιακή είναι. 
•	 Πόσο ξεκάθαρους στόχους έχει και πόσο καλά οργανωμένη και 

συγκροτημένη είναι. 
•	 Πόσο χρηστική θα είναι και τι ωφέλειες θα έχει κάθε άτομο ξεχω-

ριστά αλλά και στις ομάδες και σε ολόκληρο τον οργανισμό.

3. Βήματα Υλοποίησης
Η εισαγωγή της καινοτομίας ξεκινάει με τη διάγνωση της ετοιμότητας 
και ικανότητας βασικών παραγόντων του σχολικού οργανισμού (Everard, 
& Morris,1999). Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι η εφαρμογή της 
αποτελεί πρώτιστα μια ισχυρή εσωτερική επιταγή, στηριγμένη κυρίως στα 
χαμηλά επιτεύγματα των μαθητών της σχολικής μονάδας. Ακολουθούν:

•	 Ενημέρωση εκπαιδευτικών για την ιδέα της καλής πρακτικής. Ανα-
λύεται η ανάγκη για υλοποίησή της και η συμμετοχή όλων για τα 
καλύτερα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
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•	 Συνάντηση με γονείς, πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου, μέλη του 
πολιτιστικού συλλόγου, παππούδες, γιαγιάδες και κατοίκους του 
χωριού και συζήτηση για την καλή πρακτική, τους λόγους που επι-
διώκεται να πραγματοποιηθεί και τις ωφέλειες που θα αποκομί-
σουν πρωτίστως τα παιδιά και έπειτα όλοι οι εμπλεκόμενοι. 

•	 Δημιουργία σχεδίου δράσης από τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές στη διάρκεια του οποίου εκπονούνται πλήθος εργασιών 
εκτός και εντός του σχολικού πλαισίου που στόχο έχουν την ανά-
πτυξη της συλλογικότητας και ομαδικού πνεύματος, της συνεργα-
σίας και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Η αφόρμηση της δι-
δασκαλίας όλων των μαθημάτων γίνεται στην εξοχή. Στο πλαίσιο 
αυτό αναπτύσσεται ένα σχέδιο εργασίας με θέμα τη διαδικασία 
σποράς σιταριού και όλη την πορεία παρασκευής του ψωμιού. Το 
σχολείο ονοματοδοτείται «Σχολείο της εξοχής».

•	 Σύσταση συντονιστικής επιτροπής για την καλύτερη οργάνωση 
της δράσης, συναποτελούμενη από τους πρωτεργάτες εκπαιδευτι-
κούς, καθώς και από το διευθυντή, τον Σχολικό Σύμβουλο, το Σύλ-
λογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, μέλη του πολιτιστικού 
συλλόγου και τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας και την Ενιαία 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. 

Αρχικά, τα μέλη της συντονιστικής ομάδας εκπαιδεύονται, ώστε να 
μπορούν να προσαρμόσουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλα όργανα 
αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης των διαδικασιών προώθησης 
της εκπαιδευτικής καινοτομίας, του βαθμού υιοθέτησής της από τους εκ-
παιδευτικούς και της επίδρασής της στα μαθησιακά επιτεύγματα.

Ακολουθεί ο χωρισμός ομάδων εργασιών που αναλαμβάνουν το συ-
ντονισμό και το διαμοιρασμό του ελέγχου της εφαρμογής και ανάθεση 
ρόλων και καθηκόντων. Παράλληλα, για σκοπούς αποκέντρωσης, κατα-
νομής εξουσιών και αρμοδιοτήτων, λειτουργούν υποομάδες εργασίας, 
όπως ομάδα εξεύρεσης πόρων, παρακολούθησης κλπ. Η εφαρμογή του 
σχεδίου της καινοτόμας δράσης γίνεται στη βάση συγκεκριμένων ενερ-
γειών, υπό την ξεκάθαρη ευθύνη της συντονιστικής επιτροπής όπως: 
διαμόρφωση στρατηγικής, συλλογικού οράματος, καθορισμός σκοπού, 
στόχων, δραστηριοτήτων, χρονοδιαγράμματος, εξεύρεση πόρων, καθο-
ρισμός κριτηρίων επιτυχίας, δημιουργία παρατηρητηρίου συλλογής πλη-
ροφοριών και επιμόρφωση για το πλαίσιο της διαδικασίας. Προτείνονται 
επιμορφωτικά εργαστήρια που υποστηρίζουν την αλλαγή, εφόσον το 
σχολείο βρίσκεται σε συνεχή συναλλαγή με το εξωτερικό περιβάλλον.

Επιλογή χώρων συναντήσεων για τον καθορισμό των χρονικών περιό-
δων που θα γίνονται οι εργασίες.

Ανεύρεση χορηγιών για την υλοποίηση της δράσης.
Το πληροφοριακό σύστημα που πρόκειται να αναπτυχθεί: 
•	 Επιτρέπει τη δημιουργία, τη λειτουργία και την εγγραφή των χρη-

στών σε Φόρουμ συζητήσεων και chat. 
•	 Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναρτούν μια ανακοίνωση 

ή να απαντούν σε ένα υπάρχον μήνυμα. 
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•	 Μπορούν να λαμβάνουν μέσω e-mail καθημερινά τα επιμέρους 
θέματα των ανακοινώσεων.

Το σύστημα διαθέτει εργαλεία τα οποία επιτρέπουν τη δημιουργία κοι-
νοτήτων εκπαιδευομένων (μαθητών ή γονέων) για μελέτη, συνεργασία, 
συζήτηση με ή χωρίς την επέμβαση ενός εκπαιδευτή.

4. Ηγεσία και Αποτελεσματικότητα
Η ικανότητα διαχείρισης αλλαγών και η εισαγωγή καινοτομιών προϋπο-
θέτει την αποτελεσματική και ουσιαστική εκπαιδευτική ηγεσία (Everard, & 
Morris, 1999) και επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από μορφές συμμετοχικής, 
κατανεμημένης και μετασχηματιστικής ηγεσίας. 

Η αύξηση της αποτελεσματικότητας στη σχολική μονάδα διαμορφώ-
νεται: 

•	 μέσα από τις αντιλήψεις και τα σχέδια δράσης των εκπαιδευτικών 
στο σχολείο. 

•	 με προσήλωση σε κοινές αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς, καλ-
λιέργεια συνεργατικού πνεύματος, υιοθέτηση κοινών στόχων κι 
ευθυνών, ενθάρρυνση καλύτερης επικοινωνίας, εύρεση ποιοτικό-
τερων λύσεων προβλημάτων.

•	 με συχνή επικοινωνία με τους γονείς και ενημέρωσή τους σε τα-
κτές επισκέψεις στο σχολείο, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην 
ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

Ειδικότερα, η αποσαφήνιση των στόχων, η μορφοποίηση των επιθυ-
μιών σε δράση, η πολυπαραγοντική ανάλυση των προτεινόμενων αλλα-
γών, η ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, η απομάκρυνση από 
συντηρητικές μεθόδους, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην άσκηση 
της ηγεσίας και την καθιστούν ικανή να υποστηρίξει αλλαγές.

Η διαχείριση της διαδικασίας της καινοτομίας δρα ως ένα μέσο που 
ωθεί την ολιστική ανάπτυξη του σχολικού οργανισμού, ως ανοικτού κοι-
νωνικού συστήματος, που επικεντρώνεται και εντάσσεται στη συνεχή 
βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

4.1. Εμπλοκή Προσώπων-Φορέων
Το πλαίσιο της ανάπτυξης της καινοτομίας για το Σχολείο της Εξοχής συ-
ζητείται με τον Σχολικό Σύμβουλο της Περιφέρειας του σχολείου, ώστε 
να γνωστοποιηθεί η αναγκαιότητα, ο σκοπός και ο τρόπος υλοποίησης. 
Ως γνωστόν τα εμπόδια στη σχολική επίδοση των μαθητών απορρέουν 
από τις κακές διαπροσωπικές σχέσεις. Έχουν δοκιμαστεί ποικίλες λύσεις 
χωρίς αποτελέσματα. Έτσι, αναμένεται η σύμφωνη άποψή του για την 
υλοποίηση της πρωτοποριακής αυτής καινοτομίας. Η Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα ο Διευθυντής Εκπαίδευσης εί-
χαν απασχοληθεί πολλές φορές στο παρελθόν με τα προβλήματα του 
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σχολείου και είχαν συμφωνήσει στην αποδοχή οποιασδήποτε αποτελε-
σματικής λύσης. Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας καλούνταν αρκετά 
συχνά να παρέμβει και να δώσει λύσεις σε προβλήματα του σχολείου, 
καθώς αυτό δεν ήταν εφικτό από την ηγεσία του σχολείου. Οι εκπαιδευτι-
κοί που υπηρετούσαν κάθε σχολικό έτος αντιμετώπιζαν πλήθος προβλη-
μάτων εκπαιδευτικών διαδικασιών, έλλειψη συνεργασίας με τους γονείς 
και τους μαθητές, με αποτέλεσμα τη στασιμότητα και τα χαμηλά επίπεδα 
εμπιστοσύνης στην άσκηση των καθηκόντων τους. Συνεπώς, η διευθύ-
ντρια κλήθηκε να αναλάβει δυναμικά το ρόλο του ηγέτη του σχολείου. 
Η επιστημονική της κατάρτιση με ειδίκευση στην οργάνωση και διοίκηση 
σχολικών μονάδων την καθιστά κατάλληλη για αλλαγή σε όλες τις ισχύ-
ουσες πρακτικές και την εισαγωγή καινοτομιών.

4.2. Τρόπος Δέσμευσης 
Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να ενθαρρύνει αυτή 
την καινοτομία, αφού στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ άρθρο 14 παρ. 6 της Υπουρ-
γικής Απόφασης Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/2002) ορίζεται 
το έργο και τα καθήκοντά του σύμφωνα με τα οποία αναλαμβάνει πρω-
τοβουλίες για καινοτόμες δράσεις και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
στην εκπαίδευση, αντιμετωπίζει ενδεχόμενα κρίσιμα προβλήματα, επιλύ-
ει διαφορές, συμβάλλει στη σύνθεση ιδεών και απόψεων και αίρει αμφι-
βολίες και αμφισβητήσεις. Στην ίδια υπουργική απόφαση στο άρθρο 15 
παρ.1 τονίζεται ότι υποστηρίζει από διοικητική άποψη την εφαρμογή των 
εκπαιδευτικών καινοτομιών οι οποίες εισάγονται στην εκπαίδευση.

Ο Σχολικός Σύμβουλος έχει καθήκον να ενισχύσει την εφαρμογή 
της συγκεκριμένης καινοτομίας όπως περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
άρθρο 7 εδάφιο 1 και 6 και άρθρο 8 και 9 της υπουργικής απόφασης 
Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/2002). Συγκεκριμένα ενθαρρύ-
νει κάθε προσπάθεια για επιστημονική έρευνα, καθοδηγεί παιδαγωγι-
κής αξίας καινοτόμα προγράμματα αντισταθμιστικού χαρακτήρα. Βασικό 
στοιχείο του έργου του είναι η υποστήριξη πρωτοβουλιών με σκοπό τη 
βελτίωση της διδασκαλίας σε κάθε μάθημα, σύμφωνα με τις επιταγές της 
σύγχρονης ψυχοπαιδαγωγικής θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας με 
τη χρήση σύγχρονων μέσων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Τέλος στο 
άρθρο 12 της ίδιας Υπ. Απόφ. καθορίζεται η σχέση του με τους γονείς και 
άλλους μαζικούς φορείς ( πχ. ΟΤΑ). 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είναι ενήμεροι για την υφιστάμενη κα-
τάσταση στο σχολείο από την προϊσταμένη και έχουν πειστεί ότι είναι 
αναγκαία η λήψη αποφάσεων με στόχο την ενίσχυση της επίδοσης και 
κοινωνικοποίησης των μαθητών. Έχουν τη διάθεση να στηρίξουν καθε-
τί πρωτοπόρο και νέο στο παιδαγωγικό τους έργο που έχει ως βάση το 
ερευνητικό πεδίο, αφού αυτό τονώνει την αυτοπεποίθησή τους και ενι-
σχύει τις γνώσεις τους σε επιστημονικό και παιδαγωγικό επίπεδο. 

Οι γονείς έχουν κατανοήσει τη σημασία της καινοτομίας από παιδαγω-
γικής άποψης για την σωστή μαθησιακή πορεία των παιδιών τους καθώς 
και την κοινωνική υπόσταση εφόσον έχουν γίνει δέκτες αρνητικών χαρα-
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κτηρισμών και σχολίων από όλη την τοπική κοινωνία και αποσκοπεί στην 
σταθεροποίηση των σχέσεων. Η καινοτομία και ο τρόπος υλοποίησής της 
είναι συνυφασμένα στις γνώσεις και τις δυνατότητες που έχουν, γεγονός 
που τονώνει την αυταξία τους.

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας είναι υποστηρικτής του εγχει-
ρήματος, καθώς έχει ενημερωθεί για τις ικανότητες και δεξιότητες της 
προϊσταμένης ως προς την επίλυση των προβλημάτων που έχουν ήδη 
προκύψει. Επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στη στοχοθεσία και τον τρόπο 
εφαρμογής της καινοτομίας κατά την ενημέρωση αναλαμβάνει το μέρος 
των αρμοδιοτήτων που του κατανεμήθηκαν.

Ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής του Δήμου δεσμεύεται για τη 
χρηματοδότηση της καινοτομίας παρέχοντας όλη την υλικοτεχνική υπο-
δομή και το ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη της εφαρμογής της 
διαδικασίας. 

Τέλος όλα τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου της κοινότητας ως φο-
ρείς πολιτισμού και εξωραϊστικών απόψεων επιδεικνύουν υψηλό αίσθημα 
ευθύνης για τη διατήρηση των ηθών και των εθίμων του τόπου. Η και-
νοτομία αποτελεί μια πρωτότυπη προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα 
με την εξεύρεση της χρυσής τομής μεταξύ της διάχυσης στον ευρύτερο 
κοινωνικό περίγυρο των αξιών της παράδοσης του τόπου τους και της 
ενσωμάτωσής τους στις νέες συνθήκες διαπαιδαγώγησης που διαμορ-
φώνει καθημερινά η σύγχρονη πραγματικότητα. 

4.3. Ο Ηγέτης «Χτίζει» μια Συμμετοχική Ηγεσία 
Σύμφωνα με τους Braukman και Pasiardis (2011), το κατάλληλο μίγμα ηγε-
τικών τύπων και πρακτικών συμβάλλουν στην προώθηση αλλαγών και 
καινοτόμων δράσεων. 

Η προϊσταμένη της εκπαιδευτικής μονάδας από τη λήψη των καθηκό-
ντων της ως μετασχηματιστικός και συμμετοχικός ηγέτης, προσδιορίζει 
το όραμα και τους στόχους της σε όλα τα μέλη της συγκεκριμένης εκ-
παιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και πολιτισμού). 

Οι σχέσεις του σχολικού περιβάλλοντος χαρακτηρίζονται από αλλη-
λοσεβασμό, αλληλοϋποστήριξη και συνεργασία μεταξύ των μελών της, 
με απώτερο σκοπό τη μάθηση σε όλους τους τομείς και την ανάπτυξη 
των διαπροσωπικών σχέσεων. Βασιζόμενη σε αυτές τις αρχές γνωστο-
ποιεί στους εκπαιδευτικούς τη σημαντικότητα υλοποίησης ενός σχεδίου 
δράσης για την απαλοιφή όλων των αρνητικών παραγόντων που θέτουν 
φραγμούς στη σταθερότητα της λειτουργίας του σχολείου.

Οι εμπλεκόμενοι καλούνται να κατανοήσουν το μέρος της ευθύνης 
που τους αναλογεί, ώστε να συμβάλλουν θετικά στο στόχο. Η χρησιμό-
τητα και η ενεργητικότητά τους αντικατοπτρίζεται σε όλο τον μαθητικό 
πληθυσμό και την τοπική κοινωνία του χωριού.

Η ανάπτυξη επικοινωνίας εκπαιδευτικών, γονέων και φορέων εξα-
λείφει παρεξηγήσεις ή συγκρούσεις, ενώ η προϊσταμένη και ο σχολικός 
σύμβουλος καθοδηγούν τους φορείς για την ορθή υλοποίηση του προ-
γράμματος. 
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Η διαδικασία ξεκινάει με την έναρξη του σχολικού έτους. Πραγματο-
ποιούνται ενημερώσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και των εμπλε-
κόμενων φορέων. Οι μαθητές ενημερώνονται σταδιακά για την υλοποίη-
ση των εργασιών. Η λήξη υπολογίζεται στις αρχές Ιουνίου, οπότε γίνεται 
η συνολική αξιολόγηση του προγράμματος. 

5. Χρηματοδότηση και Βιωσιμότητα

5.1. Χρηματοδότηση και Βιωσιμότητα 
Για την υλοποίηση της καινοτομικής δράσης οι χρηματικοί πόροι πρόκειται 
να είναι ελάχιστοι. Οι εμπλεκόμενοι φορείς δεσμεύονται για την υλικοτε-
χνική υποστήριξη. Το σχολείο δέχεται αρκετές δωρεές. Δεν επιβαρύνεται 
με κανένα κόστος διότι υπάρχει υποδομή για εγκατάσταση συστήματος 
και χρήση διαδικτύου. Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων 
γίνεται από τον καθηγητή Πληροφορικής και η εκμάθηση καθίσταται ιδι-
αίτερα προσιτή ακόμα και σε όσους δεν έχουν γνώσεις Η/Υ.

Η προϊσταμένη και οι εκπαιδευτικοί έχουν δεσμευτεί για τον σχεδια-
σμό και υλοποίηση του έργου και τη συνέχιση της δράσης στο βαθμό που 
εξαρτάται από αυτούς. Θετική επίδραση του ανοίγματος του σχολείου 
στην κοινωνία διεξάγεται με την ενεργό συμμετοχή των γονέων και άλ-
λων φορέων. 

Ο ρόλος των ΤΠΕ είναι καθοριστικός. Τα σχέδια των εργασιών, η στα-
διακή εξέλιξη και τα αποτελέσματα προβάλλονται αρχικά στην ιστοσελί-
δα του σχολείου, στην πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος, σε 
παρουσιάσεις, συνέδρια και δημοσιεύσεις, ώστε να τύχουν ευρείας απο-
δοχής και αναγνώρισης, τονώνοντας την αυτοεκτίμηση και το κύρος των 
εκπαιδευτικών. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να ασκηθεί κρι-
τική από άλλους εκπαιδευτικούς και ειδικούς, στη βάση ενός συλλογικό-
τερου αναστοχασμού μιας εξωτερικής αξιολόγησης. Για το σκοπό αυτό, 
το παραγόμενο υλικό οργανώνεται κατά τρόπο που να είναι άμεσα προ-
σβάσιμο και παράλληλα δημιουργείται μηχανισμός στήριξης των νέων 
συναδέλφων, ώστε να πολλαπλασιάζεται η επιστημοσύνη.

5.2. Αποσταθεροποιητικοί Παράγοντες 
Κάθε καινοτομία συνοδεύεται από αποσταθεροποιητικούς παράγοντες 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να μην επηρεάσουν τη διαδικασία. 
Πιθανές πηγές αντίστασης είναι:

•	 το αίσθημα αποτυχίας
•	 ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων ή η απροθυμία τους για 

πειραματισμό
•	 η αντιμετώπιση προσωπικού οφέλους των εμπλεκομένων για προ-

σωπική ανάδειξη
•	 οφέλη που δεν είναι εμφανή
•	 απουσία διαπροσωπικών σχέσεων και εμπιστοσύνης
•	 φόβος για το αποτέλεσμα, έλλειψη εμπιστοσύνης
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Υπάρχει ενδεχόμενο εμφάνισης των κάτωθι εμποδίων:
•	 Κρίση αξιών (έλλειψη συνεργασίας των εμπλεκόμενων λόγω δια-

φωνίας με το σύστημα αξιών τους)
•	 Εμπόδια εξουσιαστικών τάσεων (ισχυρότερος ο ένας από τον 

άλλο)
•	 Ψυχολογικές διακυμάνσεις(συναισθηματική αστάθεια, έλλειψη 

εμπιστοσύνης)
•	 Πρακτικές δυσκολίες (μέσα και πόροι ανεπαρκή)

Όλοι οι εμπλεκόμενοι καλούνται να είναι διαλλακτικοί και ικανοί να 
αντιμετωπίζουν τα εμπόδια. Σημαντική είναι η δημιουργία κινήτρων στους 
εκπαιδευτικούς, τόσο με τη διαμόρφωση συστήματος αμοιβών, όσο με 
την ανάληψη ευθυνών και εξουσιών, όπως παροχή βοήθειας στην τάξη, 
μείωση φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών που έχουν τη διαμόρφωση 
των σχεδίων μαθημάτων. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης δεσμεύεται με 
την ενίσχυση της σχολικής μονάδας με επιπλέον δασκάλους αλλά και εκ-
παιδευτικούς ειδικοτήτων για να υπάρχει και ευελιξία ως προς τη διάθεση 
χρόνου για συναντήσεις.

Η επικοινωνία δασκάλων και μαθητών είναι αποτελεσματικότερη προ-
κειμένου να διασαφηνιστεί κάθε πτυχή του προγράμματος, τον καθηκό-
ντων τους και των ευθυνών τους, ενώ παράλληλα προωθείται το σύστημα 
κινήτρων και αμοιβών που διασφαλίζεται με τη συμμετοχή τους. 

Εφαρμόζεται αξιολόγηση με συλλογή, μελέτη και ανάλυση των αιτι-
ών των προβλημάτων και των δυσκολιών, ώστε να πραγματοποιηθεί ο 
εντοπισμός όλων των κινδύνων που δημιουργούνται. Το στάδιο αυτό θα 
ακολουθεί η παρουσίαση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από κάθε 
σχέδιο εργασίας.

Αξιοποιούνται όλα τα δυνατά σημεία κάθε ατόμου με σωστό τρόπο δι-
αμέσου της επιμόρφωσης και εκπαίδευσής τους σε τομείς που μπορούν 
να έχουν τη μεγαλύτερη προσφορά.

Προωθείται οικοδόμηση εμπιστοσύνης και εντιμότητας συνοδευόμε-
νη με επίδειξη ευαισθησίας σε όσους εμπλέκονται στη διαδικασία. 

Εξασφαλίζονται αναγκαίοι πόροι και μέσα για την υλοποίηση του προ-
γράμματος. 

6. Αξιολόγηση 
Η παρακολούθηση της προόδου και η αξιολόγηση του σχεδίου δράσης 
που πρόκειται να αναπτυχθεί θα είναι συνεχής, διαμορφωτική και τελι-
κή και θα στηρίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης που 
αναφέρονται στους συγκεκριμένους στόχους και τις δραστηριότητές 
τους και αφορούν:

•	 την καταλληλότητά τους,
•	 το όφελος και τη χρησιμότητά τους για τη σχολική μονάδα,
•	 την εφαρμοσιμότητά τους και
•	 το βαθμό επίτευξης και υλοποίησής τους.
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Κάθε μέλος του προσωπικού αυτοαξιολογεί την προσωπική συμβολή 
του στην υλοποίηση των πιο πάνω και αναπροσαρμόζει ανάλογα τους 
σχεδιασμούς του στον προγραμματισμό του. Σε συλλογικό επίπεδο πα-
ρακολουθείται διεξοδικά η πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης και 
ανταλλάσσονται ιδέες και απόψεις για συνεχή βελτίωση, κυρίως κατά τις 
συνεδρίες των εκπαιδευτικών. Εντός τετραμήνου πραγματοποιείται συλ-
λογικά μια ενδιάμεση αποτίμηση και αυτοαξιολόγηση της όλης προσπά-
θειας, με στόχο την επισήμανση και κάλυψη τυχόν αδύνατων σημείων και 
ελλείψεων και τον επαναπροσδιορισμό της όλης πορείας δράσης για το 
υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς. Τον Ιούνιο γίνεται σε συλλογικό επίπε-
δο τελική αποτίμηση του βαθμού υλοποίησης της πιο πάνω έμφασης και 
ανατροφοδότησης για τη βιωσιμότητα της καινοτομίας.

Χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια, δομημένες συνεντεύξεις, και πα-
ρατηρήσεις για την αρχική αξιολόγηση-ανάδειξη αναγκών, τη συντρέ-
χουσα, διαμορφωτική, αναπτυξιακή αξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου και για τη συγκριτική-τελική αξιολόγηση, στη βάση των κριτηρί-
ων που καταγράφονται στο σχέδιο δράσης. Τα όποια δεδομένα αποτε-
λούν αντικείμενο ανάλυσης, αναστοχασμού και ανάδρασης. Αναμένεται 
ότι, στον επανασχεδιασμό δίνεται περαιτέρω σημασία στις ανάγκες-ιδι-
αιτερότητες του μαθητικού πληθυσμού και της επικοινωνίας μεταξύ των 
εμπλεκομένων.
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Περίληψη 
Η συγκεκριμένη έρευνα αναφέρεται σε μία μελέτη περίπτωσης, με σκοπό 
την διερεύνηση πρώιμης παρέμβασης και την αξιολόγηση μαθητριών/τών 
με νοητική καθυστέρηση ή διάσπαση προσοχής, στοχευμένα σε γλωσ-
σολογικούς τομείς, όπως η φωνολογία, η σημασιολογία, η αναγνωστική 
κατανόηση και άλλα. Δηλαδή, παρουσιάζεται η προσπάθεια ανάπτυξης 
άτυπων εργαλείων αξιολόγησης των γλωσσολογικών και μορφοσυντα-
κτικών κανόνων σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και η διενέργεια 
πρώιμης και αποτελεσματικής εκπαιδευτικής παρέμβασης, θέματα τα 
οποία αποτελούν μείζονα ζητήματα για την Ειδική Αγωγή, στο πλαίσιο της 
πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, εμπεριέχεται α) 
η διαδικασία της παρατήρησης των μαθητών στην διάρκεια του παρεμβα-
τικού προγράμματος, β) η εκπαιδευτική αξιολόγηση τους και γ) η χορή-
γηση ατομικών και ομαδικών παρεμβάσεων. Στην παρούσα εργασία πα-
ρουσιάζονται θεωρητικά και πρακτικά στοιχεία 
ολόκληρου του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
ενώ παρατίθενται στατιστικές αναλύσεις των 
αποτελεσμάτων μέσω του συστήματος ANOVA, 
σκέψεις και τελικά συμπεράσματα. Τέλος, προ-
τείνονται ορισμένες μετατροπές, ώστε το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα παρέμβασης να ανταπο-
κρίνεται καλύτερα στο εκπαιδευτικό προφίλ, τις 
δυνατότητες και τις αδυναμίες των μαθητριών/
τών με παρόμοιες δυσκολίες μάθησης.

Abstract
This article refers to a case study and research, for the purpose of the 
early intervention and evaluation of students (female/male) with men-
tally impairment or attention disorder, targeted to linguistic areas, such 
as phonology, semantics, reading comprehension etc. Namely, it is pre-

ΠΡΩΙΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  
ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Λέξεις κλειδιά: 

Μελέτη Περίπτωσης,  
Πρώιμη Αξιολόγηση,  
Εκπαιδευτική Παρέμβαση,  
Γλωσσολογικοί Τομείς

Κωνσταντίνος Τουμανίδης
Δίπλωμα Ειδικότητας (M.Ed.), Ειδικός Παιδαγωγός ΠΕ71



204

TΕΥΧΟΣ 10 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

sented the effort of developing informally evaluation tools of linguistic 
and morphosyntax rules, to students with educational problems, and the 
procedure of early and effective educational intervention, as highly im-
portant matters for the Special Education and the general elementary 
education. Specifically, it is contained the process of a) the observation 
of the students, b) their educational evaluation and c) the administration 

of the individual or cooperative interventions. 
In this assignment, are represented thoroughly 
theories and practices of the entire education-
al program, statistical analyses of the results 
through ANOVA system, thoughts and final con-
clusions. Finally, are mentioned some modifica-
tions, so as this specific intervention program 
could be more effective, for students with the 
same school profile and educational problems. 

1. Εισαγωγή
Η παρούσα έρευνα ανήκει στην Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) της Ειδικής Εκ-
παίδευσης και χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Αρχικά, στο θεωρητικό μέρος 
παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό προφίλ μαθητών/τριών με νοητική καθυ-
στέρηση ή διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, σε συνδυασμό με 
μαθησιακές δυσκολίες (Μ.Δ.). Επιπρόσθετα, γίνεται ανάλυση των γλωσ-
σολογικών τομέων στους οποίους βασίζονται οι παρεμβάσεις και παρου-
σιάζεται η αξία εκπαιδευτικών θεμάτων, όπως η πρώιμη αξιολόγηση και 
η λειτουργία των παρεμβάσεων στην διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές 
δυσκολίες. 

Στη συνέχεια, στο πρακτικό μέρος παρατίθενται τα εκπαιδευτικά προ-
φίλ των μαθητών Σ. και Τ. και το πλαίσιο ανάπτυξης της εκπαιδευτικής 
αξιολόγησης και των παρεμβάσεων. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται η δια-
δικασία αξιολόγησης και οι στόχοι που δημιουργούνται με βάση τα απο-
τελέσματα της αξιολόγησης. Επιπλέον, για λόγους οικονομίας, δίνεται 
ένα παράδειγμα ομαδικού παρεμβατικού προγράμματος, με τα ακόλουθα 
αποτελέσματα και η στατιστική τους ανάλυση. Τέλος, παρουσιάζονται τα 
τελικά συμπεράσματα και η βιβλιογραφία, στην οποία στηρίχθηκε ολό-
κληρο το θεωρητικό και πρακτικό οικοδόμημα του παραπάνω εκπαιδευτι-
κού προγράμματος, καθώς και ορισμένες προτάσεις προς βελτίωση του.

2. Θεωρητικό πλαίσιο

2.1.  Προφίλ Μαθητών με ΔΕΠ-Υ, Νοητική Καθυστέρηση και 
Γλωσσικές Διαταραχές 

Οι μαθητές/τριες με διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) 
εμφανίζουν σε έντονο βαθμό και σε τακτά χρονικά διαστήματα προβλή-

Key words: 

Study Case,  
Early Evaluation,  

Educational Intervention,  
Linguistic Areas
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ματα συγκέντρωσης, έντονης κινησιολογίας και παρορμητικές εξάρσεις 
(Heward, 2011). Επιπλέον, έχουν παρατηρηθεί στην συγκεκριμένη κατη-
γορία μαθητών/τριών έντονα προβλήματα στην συγκράτηση οπτικών 
πληροφοριών και αδυναμία ανάπτυξης στοιχείων όπως η ανάγνωση, η 
γραφή, η ανάκληση και επεξεργασία σημασιολογικών και πραγματολο-
γικών στοιχείων ενός κειμενικού περιεχομένου, καθώς και η αξιοποίηση 
γραμματολογικών και συντακτικών στοιχείων, με κύριο χαρακτηριστικό, 
τις αδυναμίες στο επίπεδο της εργασιακής μνήμης (Martinussen and 
Tannock, 2006). 

Αντίστοιχα, οι μαθητές/τριες με νοητική καθυστέρηση, αν και κατα-
φέρνουν έστω και στοιχειώδη να ανταποκριθούν σε δραστηριότητες γρα-
φής και ανάγνωσης, οι μαθησιακές τους δυσκολίες είναι περισσότερες 
και πιο γενικευμένες (American Psychiatric Association, 1994). Όπως, η 
αδυναμία ανάπτυξης γλωσσολογικών ικανοτήτων, σε τομείς αναγνωστι-
κής κατανόησης, ορθογραφημένης γραφής, πραγματολογίας και χρήσης 
μορφο-συντακτικών ή λεξιλογικών κανόνων (Τζιβινίκου, 2015). Επίσης, 
παρουσιάζουν αδυναμίες σε ενότητες της γλωσσολογικής φωνολογίας, 
μορφολογίας, άρθρωσης ή σύνταξης, εξαιτίας του δυσανάλογου επιπέ-
δου μη λεκτικής νοημοσύνης, σε σχέση με το γλωσσολογικό επίπεδο 
τους (Van der Lely, 2005, pp. 53-59).

2.2. Γλωσσολογικοί Τομείς Παρεμβατικού Προγράμματος
Το παρεμβατικό πρόγραμμα στοχεύει σε ορισμένους γλωσσολογικούς 
τομείς όπως: Α) η ικανότητα της φωνολογικής και φωνημικής ανάλυ-
σης, δηλαδή η ικανότητα αντίληψης της δομής του προφορικού λόγου, η 
οποία συνδέεται στενά με την αναγνωστική ικανότητα κειμένων και την 
κατανόηση των περιεχομένων τους (Cummings et al, 2011). Β) Η σημασι-
ολογική ικανότητα, ως το στοιχείο του γλωσσολογικού συστήματος που 
συνδέεται έντονα με την επεξεργασία των μηνυμάτων που μεταφέρονται 
και κωδικοποιούνται διαμέσου της γλώσσας, (Παπαηλιού, 2005). Τέλος, 
Γ) το μορφοσυντακτικό στοιχείο, το οποίο αναφέρεται στην πληρότητα 
των προτάσεων και των κειμένων. στην ορθή σύνθεση και επεξεργασία 
προτάσεων για την εκροή νοήματος, καθώς και στην δυνατότητα ορθο-
γραφημένης γραφής (Tζιβινίκου, 2015).

2.3. Σημασία Πρώιμης Αξιολόγησης και Παρέμβασης 
Η καθυστέρηση ανακάλυψης και άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων 
στις λειτουργίες της γραφής και της ανάγνωσης, σε μαθητές/τριες με 
Μ.Δ., προχωρημένης σχολικής ηλικίας, ενδείκνυται να θεωρηθεί μοιραία 
για την ανάπτυξη της απόδοσης τους σε γλωσσολογικό επίπεδο. Μαθη-
τές/τριες που εμφανίζουν στοιχεία σχολικής επικινδυνότητας, διανύο-
ντας την κρίσιμη περίοδο γλωσσολογικής ανάπτυξης, επιβάλλεται να τε-
θούν σε διαδικασίες πρώιμης παρέμβασης και αξιολόγησης (Τζιβινίκου, 
2015). 

Επομένως, είναι αναγκαία η πραγματοποίηση μιας πρώιμης αξιολόγη-
σης μαθητριών/τών με Μ.Δ. και η συλλογή πληροφοριών από σταθμισμέ-
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να τεστ αξιολόγησης, άτυπες μετρήσεις και παρατήρηση της εκπαιδευτι-
κής ανταπόκρισης των μαθητών/τριών με Μ.Δ. (Παπουτσάκη, 2018). Με 
σκοπό, την συγκέντρωση και χρησιμοποίηση δεδομένων για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων για το μαθησιακό επίπεδο μαθητριών/τών με Μ.Δ. Τέλος, 
ακολουθεί η δημιουργία παρεμβατικών προγραμμάτων, κατάλληλων για 
την βελτίωση των συγκεκριμένων μαθητριών/τών σε γλωσσολογικούς και 
επικοινωνιακούς τομείς, σε επίπεδο σχεδιασμού στρατηγικών, μεθόδων, 
στοχοθεσίας, χρήσης υλικών και μέσων εκπαίδευσης (Τζιβινίκου, 2018).

3. Πρακτικό πλαίσιο

3.1. Μελέτη Περίπτωσης Μαθητών με Μ.Δ.
Ο Σ. είναι μαθητής της Β’ Δημοτικού (ηλικίας 8 ετών), με προβλήματα 
άρθρωσης και αργής ανάγνωσης. Επίσης, αντιμετωπίζει δυσκολίες στον 
γραπτό λόγο, όπως ορθογραφικά λάθη, αντικαταστήσεις ή παραλείψεις 
λέξεων/συλλαβών, αναντιστοιχία γραμμάτων-σειρών τετραδίου, καθώς 
και συγγραφής ανώριμου περιεχομένου κειμένων. Συμπεριφορικά, είναι 
ένα χαρούμενο, πρόσχαρο και ήρεμο παιδί. Με βάση τη γνωμάτευση του 
κέντρου εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (ΚΕΣΥ), ο Σ. 
αντιμετωπίζει “διαταραχές στην έκφραση και άρθρωση της γλώσσας, γε-
νικευμένες δυσκολίες στην μάθηση και νοητική καθυστέρηση”.

Ο Τ. είναι μαθητής της Β’ Δημοτικού (ηλικίας 8 ετών), με αδυναμίες 
στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, αναγνώρισης των συ-
ντακτικών κανόνων της ελληνικής γλώσσας και γραμματικής, καθώς και 
δυσκολία στην κατανόηση των αριθμητικών πράξεων ή προβλημάτων. 
Επίσης, παρουσιάζει πολλά συμπεριφορικά προβλήματα, όντας ένα ανή-
συχο, ζωηρό και αναιδή παιδί, το οποίο δεν συνεργάζεται εύκολα και δεν 
μπορεί να σταθεί για αρκετή ώρα στην θέση του. Σύμφωνα με τη γνωμά-
τευση του ΚΕΣΥ, ο Τ. αντιμετωπίζει “διαταραχές έκφρασης και σύνταξης 
προφορικού λόγου, αναπτυξιακή διαταραχή επακόλουθης προωρότητας, 
διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, προβλήματα στην απτή και 
αδρή κινητικότητα, καθώς και πολλαπλά γνωστικά ελλείμματα”.

3.2.  Χρονικό και Χωρικό Πλαίσιο Αξιολόγησης και Παρέμβα-
σης

Ολόκληρο το πρόγραμμα παρέμβασης διήρκησε παραπάνω από δύο μή-
νες. Η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών, η συλλογή των απαραίτη-
των πληροφοριών και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 
αυτής, διήρκησαν πέντε εβδομάδες. Για την εφαρμογή και ανάλυση των 
ατομικών και ομαδικών παρεμβάσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων, 
χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις εβδομάδες. Οι συναντήσεις με τους μαθη-
τές πραγματοποιήθηκαν σε προσωπικό χώρο του εξεταστή, σε ένα ήσυχο 
και ήρεμο δωμάτιο, με την σύμφωνη γνώμη των γονέων.
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3.3. Αρχική Αξιολόγηση
Πριν την εφαρμογή της αξιολόγησης, απαιτείται η διεξαγωγή μιας μικρής 
συνέντευξης, ώστε ο ερευνητής να ανακαλύψει τα ενδιαφέροντα και τις 
σκέψεις των μαθητών. Με αυτό τον τρόπο, εξεταστής και εξεταζόμενοι 
γνωρίζονται καλύτερα και αναπτύσσεται μια σχέση ασφάλειας και εμπι-
στοσύνης μεταξύ τους, μέσω ερωτο-απαντήσεων ανοιχτού και κλειστού 
τύπου.

Στην συνέχεια, δόθηκαν ατομικά στους μαθητές άτυπα τεστ αξιολό-
γησης για τον έλεγχο γραφής και ανάγνωσης κειμένων, ανάλογων με το 
γενικό εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Με σκοπό, την ανάλυση των αποτελε-
σμάτων της αρχικής αξιολόγησης, την δημιουργία αρχικών εκπαιδευτι-
κών στόχων και την εφαρμογή των ατομικών παρεμβάσεων σε επίπεδο 
ορθής αναπαραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.

3.4. Διαμορφωτική Αξιολόγηση
Μετά την εφαρμογή των ατομικών παρεμβάσεων, χρησιμοποιήθηκαν 
ατομικά και ομαδικά εργαλεία διαμορφωτικής αξιολόγησης. Τα εργαλεία 
αυτά έχουν βασιστεί σε έγκυρες και αξιόπιστες δραστηριότητες γλωσσο-
λογικού ελέγχου, όμως έχουν μετατραπεί ώστε να εξασφαλιστεί από τον 
εξεταστή το στοιχείο της δημιουργικότητας και της προσαρμογής στις 
ατομικές ανάγκες και δεξιότητες των μαθητών με Μ.Δ. που εξετάζονται.

Τα ατομικά εργαλεία περιέχουν δοκιμασίες, οι οποίες χωρίζονται σε 
δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα βασίζεται στην φωνολογική ενημερότη-
τα, όπως αναφέρεται από την Τalli (2010). Η δεύτερη ενότητα χωρίζεται 
σε τρία υπο-τεστ: α) παραγωγή λεξιλογίου, β) παραγωγή σύνταξης και 
μορφολογίας και γ) κατανόηση της συντακτικής μορφολογίας. Η ομαδική 
αξιολόγηση περιλαμβάνει δοκιμασίες τριών ενοτήτων. Η πρώτη ενότητα 
βασίζεται στο ερευνητικό εργαλείο Visual-Matrix Task (Swanson, 2003). 
Η δεύτερη ενότητα έχει τις βάσεις της σε μια μετατροπή της δραστηριό-
τητας με τίτλο Βαθιά Ανάγνωση (Hirschman et al, 1999). Η τελευταία ενό-
τητα βασίζεται σε ασκήσεις από το αξιολογικό εργαλείο του Λογόμετρου 
(Μουζάκη κ.ά., 2016).

3.5. Αποτελέσματα Αξιολογήσεων
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναλύθηκαν ποιοτικά. Με βάση τις 
συνεντεύξεις, οι μαθητές με Μ.Δ. έδειξαν ότι σε συμπεριφορικό και κοι-
νωνικό επίπεδο αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες κοινωνικοποίησης και 
συναισθηματικών προβλημάτων. Επίσης, με βάση της άτυπη αξιολόγηση, 
οι μαθητές παρουσιάζουν πολλά γλωσσολογικά κενά σε στοιχεία παρα-
γωγής προφορικού και γραπτού λόγου, αναγνώρισης γραμματολογικών 
κανόνων, πλούσιο και ορθό λεξιλόγιο, μορφοσύνταξης και κατανόησης 
περιεχομένου ή σημασιολογίας. Επιπρόσθετα, με βάση τα ατομικά εργα-
λεία αξιολόγησης, έδειξαν να αδυνατούν να διαχειριστούν, να κατανοή-
σουν μορφοσυντακτικά και να επεξεργαστούν λέξεις, ώστε να τις αναπα-
ράγουν ορθά.
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Όσον αφορά την ομαδική αξιολόγηση, οι μαθητές αποδεικνύεται ότι 
αντιμετωπίζουν προβλήματα συγκράτησης πληροφοριών, κυρίως ο μαθη-
τής Σ. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν πολλές αδυναμίες σε επίπεδο αναγνω-
στικής κατανόησης, παραγωγής γραπτού λόγου και ορθής επιλογής ζη-
τουμένου από το περιεχόμενο του κειμένου που τους δίνεται. Τέλος, και 
οι δύο μαθητές αντιμετωπίζουν γενικευμένα προβλήματα συντακτικών, 
μορφολογικών και λεξιλογικών κανόνων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της αρχικής αξιολόγησης, δομήθηκαν οι στόχοι των ομαδικών παρεμβά-
σεων.

3.6. Στοχοθεσία Παρεμβατικού Προγράμματος
Οι στόχοι των ομαδικών παρεμβάσεων ορίζονται με βάση τη «ταξινόμη-
ση των εκπαιδευτικών στόχων του Bloom» (Rovai et al, 2009). Ποιο συ-
γκεκριμένα, με βάση τους γνωστικούς στόχους, οι μαθητές προσπαθούν 
να βελτιωθούν γλωσσολογικά στην παραγωγή λόγου (γραπτού ή προφο-
ρικού), στην σημασιολογική ταύτιση, στην αναγνωστική κατανόηση, και 
στην γραμματολογική ή μορφοσυνατκτική αναγνώριση. Με βάση τους 
ψυχοκινητικούς στόχους, οι μαθητές επιδιώκουν να μπορούν να γράφουν 
και να μιλούν πιο καθαρά, πιο ήρεμα και πιο συγκεντρωμένα. Τέλος, με 
βάση τους συναισθηματικο-συμεπριφορικούς στόχους, οι μαθητές προ-
σπαθούν να συνεργαστούν και να αναπτύξουν δεξιότητες ομαδικότητας.

Γενικότερα, οι στόχοι χωρίστηκαν σε βραχυπρόθεσμους, οι οποίοι 
αναφέρονται σε λιγότερο κοπιώδεις σκοπούς, και σε μακροπρόθεσμους 
οι οποίοι εκπληρώνονται με την σταδιακή επίτευξη των βραχυπρόθεσμων.

3.7. Πλαίσιο Παρεμβάσεων 
Ως μέσα παρέμβασης χρησιμοποιούνται: πλαστικοποιημένοι πίνακες με 
γραμματολογικούς κανόνες, φυλλάδια Α4 για την χορήγηση δραστηριοτή-
των, χρήση υπολογιστή για οπτικοακουστικό υλικό, αυτοσχέδιοι τροχοί και 
επιτραπέζια για πολλαπλή χρήση υλικού και άλλα, ώστε να υπάρξει πλου-
ραλισμός και πρωτοτυπία στο υλικό των παρεμβάσεων. Οι στρατηγικές και 
οι εκπαιδευτικοί μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στις παρεμβάσεις είναι το 
θετικό ερέθισμα, η φθίνουσα καθοδήγηση, παιχνίδι ρόλων και άλλα.

Κάθε παρέμβαση διαρκεί περίπου εξήντα λεπτά και τα στάδια παρέμ-
βασης είναι τα εξής: Α) εισαγωγική δραστηριότητα διάρκειας πέντε λε-
πτών, Β) μοντελοποίηση-άμεση διδασκαλία διάρκειας δέκα λεπτών, Γ) 
καθοδηγούμενη μάθηση διάρκειας δέκα λεπτών, Δ) ανεξάρτητη μάθηση 
διάρκειας δεκαπέντε λεπτών, Ε) δραστηριότητα ελέγχου διάρκειας δεκα-
πέντε λεπτών, και ΣΤ) δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης διάρκειας πέντε 
λεπτών. Κάθε παρέμβαση περιέχει: Βασικούς όρους/ Διδακτική απόφα-
ση, υλικά παρέμβασης, μεθόδους, στρατηγικές και στόχους παρέμβασης. 

3.8. Ομαδική παρέμβαση
Οι παρεμβάσεις εφαρμόστηκαν σε ατομικό επίπεδο, μετά την αρχική αξι-
ολόγηση, και στη συνέχεια εφαρμόστηκαν ομαδοσυνεργατικά, μετά την 
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διαμορφωτική αξιολόγηση. Για λόγους οικονομίας θα παρουσιαστεί μία 
ομαδική παρέμβαση, για την ακρίβεια η πέμπτη ομαδική παρέμβαση, και 
αντίστοιχα θα παρατεθούν τα εκάστοτε αποτελέσματα, με βάση την στα-
τιστική ανάλυση του εργαλείου Anova.

Το πέμπτο ομαδικό πρόγραμμα έχει τις βάσεις του στην διαμορφωτική 
αξιολόγηση και χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως η Εικονογραφική Μέθο-
δο της Μουζάκη (2010), σε συνδυασμό με την έρευνα του Faver (2008) 
και τη μετατροπή της μεθόδου Επαναλαμβανόμενη Ανάγνωση. Επίσης, 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες, οι οποίες μετατράπηκαν με βάση το 
Production Word Forms Test των Carlisle, Joanne and Nomanbhoy (1993, 
pp. 177–195).

Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή της παρέμβασης οι μαθητές παρακο-
λουθούν ένα βίντεο τριών λεπτών στον υπολογιστή του εξεταστή, με 
βάση τους χαρακτηριστικούς ήχους ορισμένων ζώων. Στο δεύτερο στά-
διο, τους δίνεται μια λίστα με δεκατέσσερα δισύλλαβα ή τρισύλλαβα ζώα, 
τα οποία προσπαθούν να διαβάσουν και να μετρήσουν τις συλλαβές της 
εκάστοτε λέξης με παλαμάκια.

Στο επόμενο στάδιο, τους δίνεται ένας πίνακας με εικόνες των ζώων 
της λίστας του δεύτερου σταδίου παρέμβασης, όπου ο εξεταστής υπα-
γορεύει τα ονόματα των ζώων με αριθμητική σειρά. Οι μαθητές, με βάση 
την αριθμητική σειρά υπαγόρευσης, σημειώνουν τον αριθμό που αναλο-
γεί στην εικόνα του ζώου που προσφωνεί ο εξεταστής. 

Στο τέταρτο στάδιο, δίνονται σε κάθε μαθητή τρεις ομοιοκαταληκτικές 
προτάσεις, με κενό στο τέλος της εκάστοτε πρότασης. Οι μαθητές, δια-
βάζοντας τις προτάσεις, συμπληρώνουν το κενό της εκάστοτε πρότασης, 
με βάση την ομοιοκαταληξία και το σημασιολογικό περιεχόμενο, χρησι-
μοποιώντας το όνομα ενός εκ των ζώων των προηγούμενων δραστηρι-
οτήτων.

Στο πέμπτο στάδιο παρέμβασης, οι μαθητές διαβάζουν ένα ποίημα με 
έξι στροφές. Δίπλα από τις στροφές υπάρχουν εικόνες ζώων ή πλασμά-
των της φύσης. Ο κάθε μαθητής εφόσον διαβάσει την στροφή που του 
έχει ανατεθεί προσπαθεί με βάση το σημασιολογικό περιεχόμενο της, με 
το μολύβι του, να συνδυάσει την στροφή με την κατάλληλη εικόνα. Στο 
τελικό στάδιο, τους δίνεται ένας πίνακας αυτοαξιολόγησης, με τον οποίο 
κρίνουν εάν έχουν πετύχει σε όλες τις δραστηριότητες της ομαδικής πα-
ρέμβασης (ως δραστηριότητα αυτοελέγχου).

3.9. Αποτελέσματα ομαδικής παρέμβασης 
Με βάση τον παρακάτω πίνακα, παρατηρούμε στο διάγραμμα την από-
δοση των μαθητών μεταξύ τους, στις δραστηριότητες της πέμπτης ομα-
δικής παρέμβασης, όπου με μπλε χρώμα αντιπροσωπεύεται το σκορ του 
Τ. μαθητή και με κόκκινο χρώμα η επίδοση του μαθητή Σ. Σχετικά με την 
εισαγωγική δραστηριότητα, οι δύο μαθητές σχολίασαν μαζί το βίντεο που 
παρακολούθησαν με τους ήχους των ζώων, και μάλιστα ο μαθητής Τ. προ-
σπάθησε να βοηθήσει τον Σ. να κατανοήσει τους ήχους πλήρως και να 
του εξηγήσει πώς να τους αναπαράγει.
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Πίνακας 1 Διάγραμμα επίδοσης μαθητών πέμπτης ομαδικής παρέμβασης

Πιο αναλυτικά και με βάση τον Πίνακα 1, παρατηρείται ότι στην δρα-
στηριότητα άμεσης διδασκαλίας και οι δύο μαθητές είχαν μέτρια από-
δοση, σκοράροντας 6/14 ο Σ. και 7/14 ο Τ. στις περιπτώσεις συλλαβικής 
μέτρησης με «παλαμάκια». Κατά την δραστηριότητα καθοδηγούμενης 
μάθησης, ο μαθητής Τ. ανταπεξήλθε καλύτερα στην άσκηση σκοράρο-
ντας 8/14 σωστές απαντήσεις, συγκριτικά με το μαθητή Σ. που σκόραρε 
6/14 σωστές απαντήσεις. Στην άσκηση ανεξάρτητης μάθησης, οι μαθητές 
πραγματοποίησαν τον ίδιο αριθμό λαθών (2/5 λάθη). Στην άσκηση ελέγ-
χου, η απόδοση και των δύο μαθητών ήταν εξαιρετικά χαμηλή, παρότι 
ο Σ. σκόραρε 2/6 σωστές απαντήσεις, σε σύγκριση με τον Τ., ο οποίος 
απέτυχε με σκορ 1/6 σωστές απαντήσεις. Τέλος, και οι 2 μαθητές αυτοα-
ξιολογήθηκαν άριστα για την επίδοση τους.

3.10. Στατιστική ανάλυση
Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των μαθητών κατά την 
διάρκεια των ομαδικών παρεμβάσεων χρησιμοποιήθηκε το σύστημα 
Anova, και πιο συγκεκριμένα η μέθοδος της ανάλυσης διακύμανσης κατά 
ένα παράγοντα (De Coster and Claypool, 2004), με χρήση των p-values, 
ώστε να ελεγχθεί η υπόθεση ότι υπήρξε σημαντική διαφορά ανάμεσα 
στα αποτελέσματα της πρώτης με την τελευταία ομαδική παρέμβαση.
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Πίνακας 2 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα επίδοσης του μαθητή Τ. 

Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 2, παρουσιάζονται τα σκορ του μαθη-
τή Τ. σε κάθε ομαδική παρέμβαση, καθώς επίσης και στατιστικά στοιχεία 
της διακύμανσης των παραπάνω αποτελεσμάτων. Όσον αφορά τα σκορ, 
σημειώνεται μια αυξητική επίδοση στις εκάστοτε ομαδικές παρεμβάσεις 
με το πέρασμα του χρόνου. Επίσης, στα αναλυτικά στοιχεία, με επικέ-
ντρωση στην τιμή–p (value), δεδομένου ότι ο αριθμός είναι μικρότερος 
της τιμής 0.05 (>0.049035), αποδεικνύεται ότι υπάρχει σημαντική διαφο-
ρά στη επίδοση του Τ. σε γλωσσολογικές δραστηριότητες, με την χρήση 
των ομαδικών παρεμβάσεων.

Πίνακας 3 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα επίδοσης του μαθητή Σ. 

Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 3, παρουσιάζονται τα σκορ του μα-
θητή Σ., όπου γίνεται αντιληπτή μια αυξητική επίδοση στις εκάστοτε ομα-
δικές παρεμβάσεις με το πέρασμα του χρόνου. Επίσης, στα στατιστικά 
στοιχεία, με επικέντρωση στην τιμή–p (value), δεδομένου ότι ο αριθμός 
είναι μικρότερος της τιμής 0.05 (>0.039399), αποδεικνύεται ότι υπάρχει 
σημαντική διαφορά στη επίδοση του Σ. στις αντίστοιχες ομαδικές παρεμ-
βάσεις. 
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4. Συζήτηση
Σύμφωνα με τα στοιχεία των ομαδικών παρεμβάσεων και της στατιστικής 
ανάλυσης των αποτελεσμάτων τους, αποδεικνύεται ότι το συγκεκριμένο 
παρεμβατικό πρόγραμμα μπορεί να βελτιώσει το γλωσσολογικό επίπε-
δο μαθητών με ΔΕΠ-Υ, Νοητική Καθυστέρηση και Μ.Δ. Φυσικά, οι μαθη-
τές δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν πλήρως και να παρουσιάσουν μια 
ικανοποιητική επίδοση από την αρχή του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
όμως από την έβδομη παρέμβαση και μετέπειτα η γλωσσολογική τους 
απόδοση είχε ανοδική πορεία. 

Βέβαια, παρά τα θετικά αποτελέσματα του παραπάνω προγράμματος 
παρέμβασης, η ερευνητική διαδικασία ποτέ δεν πρέπει να σταματά, αλλά 
να εξελίσσεται συνεχώς. Για το λόγο αυτό προτείνονται ορισμένες βελ-
τιωτικές μετατροπές. Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο και το πλήθος των 
ασκήσεων των ομαδικών παρεμβάσεων μπορούν να μειωθούν, ώστε οι 
μαθητές/τριες να μην αισθάνονται κούραση ή εξάντληση κατά τη διάρ-
κεια των δραστηριοτήτων. 

Επιπρόσθετα, το χρονοδιάγραμμα των αξιολογήσεων και των παρεμ-
βάσεων μπορεί να επεκταθεί, ώστε οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν 
πλήρως τις δραστηριότητες που τους δίνονται και ο ερευνητής να έχει 
το χρόνο να συλλέξει τις κατάλληλες πληροφορίες και να προετοιμαστεί 
καλύτερα για τις παρεμβατικές ασκήσεις. Τέλος, ο ερευνητής/τρια πρέ-
πει να διαμορφώνει τους στόχους των παρεμβάσεων από κοινού με τους 
μαθητές/τριες, ώστε και οι εξεταζόμενοι/νες να έχουν σημαίνοντα ρόλο 
στην αξιολογική και παρεμβατική διαδικασία.
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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταδείξει την ένταξη ή μη των 
ψυχικά πασχόντων και των οικογενειών τους στο κοινωνικό σύνολο, κα-
θώς και να αξιολογήσει το έργο της δημόσιας φροντίδας στον τομέα αυτό. 
Μέσω της ποιοτικής μεθόδου ανάλυσης συμπεραίνουμε τις θέσεις τριών 
ανθρώπων, των οποίων συγγενής πρώτου βαθ-
μού νοσεί από κάποια ψυχική νόσο, σχετικά με 
την επάρκεια των κρατικών παροχών υγείας για 
τη θεραπεία των ψυχικά πασχόντων, την επιρ-
ροή που ασκεί στην οικογένεια η ύπαρξη μιας 
τέτοιας νόσου και την ύπαρξη ή μη στήριξης για 
τους/τις ίδιους/-ες. Οι απαντήσεις σε ορισμένα 
από τα ερωτήματα παρουσιάζουν συνάφεια, σε 
άλλα όμως διαφέρουν σημαντικά κυρίως σε ηλι-
κιακή βάση.

Abstract
The purpose of this study is to demonstrate the 
integration or not of the mentally ill and their 
families into society as a whole, as well as to 
evaluate the work of public care in this area. 
Through the qualitative analysis method we 
conclude the positions of three people, whose 
first-degree relatives are mental ill, about the 
adequacy of state health benefits for their treat-
ment, the influence that the existence of such 
a disease has in the family and the existence or 
non-existence of support for themselves. The answers to some of the 
questions are relevant, but to others differ significantly, mainly in terms 
of age. 
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1. Εισαγωγή 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ψυχική υγεία είναι η κατά-
σταση ευημερίας στην οποία κάθε άτομο συνειδητοποιεί τις δυνατότητες 
του/της, ανταπεξέρχεται στις φυσιολογικές πιέσεις της ζωής, μπορεί να 
εργαστεί παραγωγικά και γόνιμα και είναι σε θέση να συμβάλει στην κοι-
νότητα. Ακριβέστερα, κατά το σύνταγμα του: «Η υγεία είναι μια κατάστα-
ση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η 
απουσία ασθένειας ή αναπηρίας»1. Στον αντίποδα, ψυχική ασθένεια είναι 
η έννοια που υποδηλώνει την ύπαρξη μιας συναισθηματικής διαταραχής 
ή διαταραχής της σκέψης ή διαταραχής της προσωπικότητας, που επη-
ρεάζει αρνητικά την ψυχικά ευεξία, την υγεία και την ασφάλεια του ατό-
μου. Είναι δύσκολο να δοθεί ακριβής ορισμός καθώς η έννοια αυτή περι-
λαμβάνει μεγάλο φάσμα προβλημάτων με διαφορετικά συμπτώματα που 
χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης. Επιγραμματικά ψυχικές ασθένειες 
είναι η σχιζοφρένεια, η κατάθλιψη, οι ψυχώσεις, οι αγχώδεις διαταραχές, 
οι διανοητικές αναπηρίες και οι διαταραχές λόγω κατάχρησης αλκοόλ ή 
ναρκωτικών (Σικελιανού, Δ., 2010, σελ. 30). 

Δεδομένης της ισχύουσας κατάστασης στην φροντίδα της ψυχικής 
υγείας, που δεν βρίσκεται παρά στο μεταίχμιο μεταξύ νοσοκομειακής 
περίθαλψης και κοινοτικής φροντίδας, ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης 
έχει αποδοθεί στην οικογένεια σε σχέση με την εξέλιξη της πορείας της 
αρρώστιας και επομένως την παραμονή στην κοινότητα (Μαδιάνος, Μ., 
1996α, σελ. 54). 

Πυρηνική, μονογονεϊκή, ανασυγκροτημένη, εκτεταμένη ή χωλή η οι-
κογένεια αποτελεί τον πρώτο χώρο κοινωνικοποίησης του ανθρώπου 
και τον διαμεσολαβητή μεταξύ αυτού και της κοινωνίας. Ως εκ τούτου 
στις περιπτώσεις ψυχικών διαταραχών τα σύνορα της οικογένειας με την 
κοινωνία απειλούνται και το κράτος καλείται να διαμορφώσει εύφορες 
συνθήκες, ή μάλιστα πρακτικές για την ένταξη του/της ασθενούς και την 
στήριξη της υπόλοιπης οικογένειας. Υπολογίζεται ότι περίπου μια στις 
τέσσερις οικογένειες έχει ένα μέλος με ψυχική διαταραχή καθώς το 25% 
του πληθυσμού νοσεί ή πρόκειται να νοσήσει κατά τη διάρκεια της ζωής 
του/της από κάποια ψυχική διαταραχή.

2. Ιστορικό Πλαίσιο Φροντίδας Ψυχικής Υγείας 
Η φροντίδα της ψυχικής υγείας από τον 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα δια-
κρίνεται σε τρεις, πολύ διαφορετικές ως προς την ποιότητα, φάσεις: 

•	 Η ανάπτυξη του ασύλου, 1880-1950
•	 Η παρακμή του ασύλου και η αποϊδρυματοποίηση, 1950-1980
•	 Το πέρασμα στην κοινοτική φροντίδα, 1980-σήμερα.2 

1.   Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, (2014) https://www.who.int/features/factfiles/mental 
_health/en/

2.   Ο διαχωρισμός των φάσεων έχει γίνει κατά προσέγγιση και φυσικά υπάρχει μεγάλη 
απόκλιση από χώρα σε χώρα. Επίσης, ακόμα και αν είναι ευδιάκριτη η διαδοχή της 
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Στόχος κατά την πρώτη φάση αποτέλεσε ο περιορισμός και η καταστο-
λή των ασθενών, μέσω της απομάκρυνσης τους από τους οικείους τους 
χώρους. Έτσι ιδρύθηκαν πολλά και μεγάλα άσυλα για την κατασκευή των 
οποίων δαπανήθηκαν διόλου ευκαταφρόνητα ποσά του δημοσίου. Έπειτα 
για την μείωση του κόστους λειτουργίας ακολουθήθηκαν τακτικές όπως η 
αύξηση των κλινών και η παροχή μόνο των απαραίτητων για την επιβίωση. 
Ο ρόλος της οικογένειας ήταν παθητικός και οι μόνοι/-ες επαγγελματίες 
που στελέχωναν τα ιδρύματα ήταν οι γιατροί και οι νοσηλευτές/-τριες, οι 
οποίοι φρόντιζαν για την αποξένωση του/της ασθενούς από την κοινότη-
τα μέσω της απόκρυψης οποιασδήποτε εξωτερικής πληροφόρησης, όπως 
είναι το έντυπο υλικό ή τα μηνύματα από οποιονδήποτε εκτός ασύλου. 
Όπως προκύπτει, η έμφαση που δόθηκε την περίοδο εκείνη αφορούσε 
στον αυστηρό περιορισμό των ασθενών από την υπόλοιπη κοινωνία και 
όχι στην πραγματική θεραπεία τους (Thornicroft, G. & Transella, M., 2010, 
σ.σ.59-63). 

Στα μέσα του 20ού αιώνα η εξέλιξη της ιατρικής, η διάθεση νέων φαρ-
μάκων, η σταδιακή αποδοχή της ψυχανάλυσης και η κριτική της κοινω-
νιολογίας για τα αρνητικά συμπτώματα που προκαλεί η παρατεταμένη 
διαμονή σε άσυλο, μετατόπισαν τη φροντίδα των ψυχικά ασθενών από 
τα ιδρύματα στην κοινότητα. Κατά τον Goffman (2012): «Οι κοινωνικές 
καταστάσεις κάτω από τις οποίες ζει ένας/μια ασθενής είναι υπεύθυ-
νες για μέρος της συμπτωματολογίας του». Στην περίοδο της αποϊδρυ-
ματοποίησης λοιπόν τα άσυλα παραμελήθηκαν και μειώθηκαν αισθητά οι 
δημόσιοι πόροι που επενδύονταν εκεί. Αναπτύχθηκαν νοσοκομεία ημέ-
ρας και ξενώνες μεταβατικής διαμονής, για την ομαλή επιστροφή των 
ασθενών στην κοινότητα. Παράλληλα, η σημαντικότητα της οικογένειας 
άρχισε να αναγνωρίζεται και στο δυναμικό των εναπομεινάντων κλινικών 
προστέθηκαν κλινικοί ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές/-τριες και κοινωνικοί 
λειτουργοί. Στόχος πλέον ήταν η θεραπεία των ασθενών, της οποίας η 
αποτελεσματικότητα ελεγχόταν, καθώς και η προώθηση αποκαταστασι-
ακών πρακτικών. Το 1975, ο διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Ψυχι-
κής Υγείας των ΗΠΑ όρισε την αποϊδρυματοποίηση γύρω από τους άξο-
νες του περιορισμού εισαγωγών σε κλινικές, της προετοιμασίας του/της 
ασθενούς για επανένταξη στην κοινότητα, και της δημιουργία υποστηρι-
κτικών συστημάτων στην κοινότητα (Thornicroft, G. & Transella, M., 2010, 
σ.σ. 64-67). 

Το πέρασμα στην κοινοτική φροντίδα μπορεί να έχει ολοκληρωθεί στη 
Δυτική Ευρώπη, είναι όμως σε πρώιμα στάδια στην Κεντρική και Ανατο-
λική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο εφαρμό-
ζει δύο συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου των υπηρεσιών υγείας, 
ονόματι ATLAS και AIMS, με στόχους την αφύπνιση του κοινού και των 
επαγγελματιών γύρω από την ανεπάρκεια των υπαρχόντων πόρων και 
της κατανομής τους, και την συλλογή πληροφοριών, τη βελτίωση των πα-
ροχών και τον έλεγχο τους. Πλέον τα περισσότερα ιδρύματα έχουν αντι-

μιας φάσης από την άλλη, κάποια στοιχεία προηγούμενων συστημάτων έχουν δια-
τηρηθεί και στα επόμενα.
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κατασταθεί από μικρότερες εγκαταστάσεις και οι δημόσιοι πόροι αξιολο-
γούνται, καθώς οι ιδιωτικές επενδύσεις για θεραπεία αυξάνονται ολοένα. 
Σημείο κλειδί είναι η εξισορρόπηση του ελέγχου των ασθενών και της 
ανεξαρτησίας τους και υπάρχει εμφανώς μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση 
γύρω από το ρόλο της οικογένειας, τις θεραπευτικές δυνατότητες της 
αλλά και το φορτίο με το οποίο έρχεται αντιμέτωπη. Η κοινότητα εξοπλί-
ζεται με προσωπικό κατάλληλο να ανταπεξέλθει στις εκάστοτε ανάγκες 
των ασθενών και η ψυχανάλυση ατομική ή συλλογική αρχίζει να αποτελεί 
βέλτιστο δρόμο για την πλειοψηφία των ασθενών. 

3. Φροντίδα Ψυχικά Πασχόντων στην Ελλάδα
Ο όρος ψυχιατρική μεταρρύθμιση σημαίνει το σύνολο των παρεμβάσεων 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, προτρέποντας 
το υποκείμενο να παραμείνει ενεργός πολίτης μέσα στο οικογενειακό του 
περιβάλλον, με αυτονομία, οικονομική δράση και κοινωνική ένταξη. Δε-
δομένης της αύξησης των ψυχικά πασχόντων στην Ελλάδα στα τέλη του 
20ου αιώνα λόγω της οικονομικής και αξιακής κρίσης και της μετατροπής 
του ως τότε τρόπου ζωής, επήλθε επιτακτική ανάγκη για ανανέωση των 
παροχών ψυχικής φροντίδας (Μαδιάνος, Μ., 2002, σ.σ. 297-300). 

Στην Ελλάδα η μεταρρύθμιση αυτή αποπειράται πρώτη φορά μέσω 
του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» το οποίο αποτελεί ένα σχέδιο για την 
αλλαγή του τρόπου παροχής υπηρεσιών, με βάση τις αρχές τις τομεοποί-
ησης και της κοινοτικής φροντίδας. Αρχικά η Ελλάδα, αφότου εντάχθηκε 
στην Ε.Ε. το 1984, κλήθηκε να σχεδιάσει πρόγραμμα που θα αφορούσε 
στις παροχές για τους ψυχικά ασθενείς και τα άτομα με νοητική καθυ-
στέρηση. Αποτέλεσμα ήταν η μείωση των χρονίως ασθενών σε δημό-
σια ψυχιατρεία και η εμφάνιση εναλλακτικών μονάδων θεραπείας όπως 
οι ψυχιατρικές μονάδες στα γενικά νοσοκομεία και τα προγράμματα 
προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης σε κέντρα αποκα-
τάστασης και ξενώνες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού 
το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας δεσμεύτηκε στην συνέχιση των με-
ταρρυθμίσεων και έτσι το 2000 σχεδιάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία 
η πρώτη φάση του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», με κύριο μέλημα την 
ένταξη των ασθενών στην αγορά εργασίας και την απομάκρυνση από 
τα ψυχιατρεία. Σημαντική στον τομέα της απασχόλησης είναι η συμβο-
λή των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευ-
θύνης και της οργανωμένης Υποστηριζόμενης Απασχόλησης. Στις μεν 
πρώτες τα άτομα με διαταραχές έχουν την δυνατότητα να εργαστούν 
σε ένα περιβάλλον-προσομοίωση της ανοιχτής αγοράς εργασίας, ενώ 
στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση, παρέχεται επαγγελματική κατάρτιση 
και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στον/στην εργαζόμενο/η και υποστήριξη 
στον/στην εργοδότη, στην αγορά εργασίας. Ειδικά στους/στις ψυχικά πά-
σχοντες/-ουσες, η απασχόληση προσφέρει εκτός από οικονομική επάρ-
κεια, κοινωνική αλληλεπίδραση, και το αίσθημα ότι είναι παραγωγικοί/-ες 
(Βλαχάκη, Ε. & Μανιαδάκης, Γ., 2010, σ.σ. 48-52). 



219

ΨΥΧΙΚΉ ΝΌΣΌΣ: ΔΉΜΌΣΙΑ ΦΡΌΝΤΙΔΑ, ΌΙΚΌΓΈΝΈΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΑ

Η δεύτερη φάση του προγράμματος διήρκησε ως το 2009 και στη συ-
νέχεια υπογράφηκε Σύμφωνο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Ελληνικού κράτους για τη διασφάλιση της συνεχούς επαγρύπνησης και 
μεταρρύθμισης στις υπηρεσίες υγείας. Μέσα στο 2020 πρόκειται να ολο-
κληρωθεί και η τρίτη φάση του προγράμματος και ως τότε επιδιώκεται να 
έχει επιφέρει οργανωμένες δράσεις ανά νομό, πρόληψη της κακής ψυχι-
κής υγείας του γενικού πληθυσμού και περαιτέρω επιμόρφωση του προ-
σωπικού που απασχολείται στις υπηρεσίες ψυχική υγείας (http://www.
psychargos.gov.gr/).

Εκτός από τα κέντρα κοινοτικής ψυχικής υγείας που υπάρχουν σή-
μερα, έχουν εγκατασταθεί και γραμμές βοήθειας, πληροφόρησης και 
υποστήριξης, καθώς σημαντικό είναι και το έργο των μη κερδοσκοπικών 
οργανώσεων. 

4.  Ρόλος της Οικογένειας στην Ψυχική Ασθένεια 
και Κοινωνικός Αποκλεισμός 

Η έννοια του εαυτού που δημιουργείται ήδη από τα πρώτα χρόνια της 
ύπαρξης του ανθρώπου και η ταυτότητα που καθιερώνεται μετέπειτα, 
έχουν βάση την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση. Ιδιαίτερα η αυ-
τοεκτίμηση συνδέεται άμεσα με την εκδήλωση, ή μη, συμπεριφορικών 
προβλημάτων. Όπως είναι φυσικό, οι γονείς επηρεάζουν σημαντικά την 
αυτοεκτίμηση των παιδιών τους και επομένως και τη δημιουργία ταυτότη-
τας αναλόγως του τρόπου διαπαιδαγώγησης τους. Καθώς η επιτυχημένη 
ανάπτυξη ταυτότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ψυχική υγεία, 
προκύπτει η σπουδαιότητα της διαπαιδαγώγησης, συναισθηματικής και 
κοινωνικής (Χατζηχρήστου, Χ., 2015, σ.σ. 100-105). 

Η οικογένεια, ανεξάρτητα από τη δομή της είναι ένα σύστημα αποτε-
λούμενο από μέλη που αλληλοεπηρεάζονται. Κάποιες από τις λειτουργίες 
της οικογένειας είναι η κοινωνικοποίηση με τον υπόλοιπο κόσμο, η καθιέ-
ρωση αξιών και ιδεολογιών, η καθοδήγηση, η προστασία και η ασφάλεια. 
Βέβαια, οι οικογένειες μεταξύ τους διαφέρουν σημαντικά και μπορούν 
να διαχωριστούν με βάση τον βαθμό λειτουργικότητας τους σε λειτουρ-
γικές και δυσλειτουργικές (Μαδιάνος, Μ., 2004, σ.σ. 63-64). 

Η οικογένεια αποτελεί επίσης και πηγή εκνευρισμού και εντάσεων. Σε 
προγενέστερες μελέτες που έχουν γίνει για την περίπτωση των ελληνικών 
οικογενειών, παραδοσιακών εκτεταμένων και σύγχρονων πυρηνικών, και 
την εκδήλωση ψυχικών διαταραχών, ως κύρια αίτια δυσλειτουργικότητας 
κρίνονται η υπερπροστατευτικότητα, ιδίως της μητέρας για το γιο της, η 
εξάρτηση και οι ανισότιμοι ρόλοι. Σε περιπτώσεις που η ψυχική διαταρα-
χή έχει εκδηλωθεί, η ελληνική οικογένεια συχνά φαινόταν να εθελοτυ-
φλεί με συνέπεια την άκαιρη θεραπεία (Μαδιάνος, Μ., 1996α, σ.σ. 51-54). 
Πλέον όμως διαφαίνεται μια προοδευτική στάση προς την αποδοχή της 
νόσου και την θεραπεία της. 
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Όπως πολύ εύστοχα παραθέτει η κα Οικονόμου: «Για την αντιμετώπιση 
μιας ψυχικής νόσου, η οικογένεια αποτελεί το κύριο φυσικό υποστηρικτι-
κό σύστημα για τον/την ασθενή και την βασική, και πολλές φορές μονα-
δική πηγή φροντίδας για αυτόν/-ήν» (Οικονόμου Μ., 2000, σ.σ. 181-186). 
Σύγχρονες μελέτες αποδεικνύουν ότι η οικογένεια είναι που σηκώνει το 
μεγαλύτερο φορτίο και η οικογενειακή ζωή και το οικογενειακό περιβάλ-
λον επηρεάζουν σημαντικά την εξέλιξη της νόσου. Η διατάραξη της οι-
κογενειακής ισορροπίας όταν κάποιο μέλος της πάσχει από ψυχική νόσο 
γίνεται κυρίως διότι τα υπόλοιπα μέλη ξεκινούν να νιώθουν ανασφάλεια 
προς το πρόσωπο του/της. Πιθανό είναι να θεωρούν ότι το μέλος αυτό 
είναι απρόβλεπτο και η σχέση μεταξύ τους ευμετάβλητη, ότι είναι λιγό-
τερο συνδεδεμένοι πια. Καθώς τα υπόλοιπα μέλη διαμορφώνουν νέες 
θέσεις για το οικείο τους πρόσωπο που βλέπουν συνεχώς να αλλάζει, 
καλούνται να επαναπροσδιορίσουν και τη σχέση τους, μέχρι και τον ίδιο 
τους τον εαυτό, πράγμα που δημιουργεί αισθήματα αμφιβολίας, αλλά και 
ευθύνης και ταύτισης που συνεπάγονται οικιακή αποδιοργάνωση. Λογικό 
επακόλουθο, η ανησυχία για την κοινωνικότητα της οικογένειας, όπου 
δημιουργούνται άλλες υποχρεώσεις όπως η αποκατάσταση της εικόνας 
του/της νοσούντος και η προσπάθεια κοινωνικοποίησης του/της μέσω 
ενός δικτύου αλληλεγγύης. 

Επιπρόσθετα προκύπτει η ανάγκη διαρκούς ελέγχου και επιτήρησης 
για να εξασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα του/της ασθενούς και η τή-
ρηση της αγωγής, που πιθανόν του/της χορηγείται. Επαύξηση στις δυσκο-
λίες της φροντίδας προκαλεί το γεγονός ότι το υποκείμενο που νοσεί πα-
ρουσιάζει λιγότερο ενδιαφέρον για τη σωματική του/της ακεραιότητα και 
τα συμφέροντα του/της, σε σχέση με τους συγγενείς που τον/την φροντί-
ζουν αδιαλείπτως. Οι εντάσεις εντείνονται σε περίπτωση που ο/η ασθε-
νής αντιληφθεί την συνέργεια ‘εναντίον’ του/της και η οικογένεια έρχεται 
αντιμέτωπη με μια ακόμα αντιξοότητα (Goffman, E., 2012, σ.σ. 76-100). Η 
όλη διαδικασία, όπως εξυπακούεται είναι ιδιαίτερα ψυχοφθόρα για όλα 
τα μέλη της οικογένειας (Madianos M. & Economou M., 1994, σ.σ. 45-51). 

Ανά τον κόσμο έχουν αναπτυχθεί διάφορες ψυχοκοινωνικές παρεμ-
βάσεις με στόχο την θετικότερη πρόγνωση της ασθενείας και την κά-
λυψη των αναγκών του/της ασθενούς και της οικογένειας του/της, και 
έχουν αξιολογηθεί ως αποτελεσματικές (Οικονόμου Μ, Τριανταφύλλου 
Ε, Πλουμπίδης Δ., 2013, σ.σ. 648-661). Ακόμα όμως δεν έχουν υιοθετηθεί 
στον κατάλληλο βαθμό. Ομοίως και στην Ελλάδα, παρά την σημαντικότη-
τα της οικογένειας οι ψυχοεκπαιδευτικού τύπου οικογενειακές παρεμβά-
σεις δεν εφαρμόζονται ευρέως. Το 2004, η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας 
της Συμπεριφοράς, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής 
Υγιεινής και η Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών ανέπτυ-
ξαν ένα διετές μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ψυχοεκπαιδευτικές 
Παρεμβάσεις – Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας στην Ψύχωση», 
σχεδιασμένο για τους επαγγελματίες υγείας που αφορούσε στην θεω-
ρητική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση στην επαφή με τις οικογέ-
νειες-μέλη του Συλλόγου Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ), στη 
συμμετοχή και παρατήρηση ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης και στην 
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εφαρμογή της εν λόγω θεραπείας σε οικογένειες με εποπτεία.
Οι άξονες της ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης είναι η ενημέρωση για 

τη νόσο, η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η εκπαίδευση στην απο-
τελεσματική επίλυση προβλημάτων και επίτευξη στόχων και η εκπαίδευ-
ση σε στρατηγικές αντιμετώπισης ειδικών προβλημάτων, σύμφωνα με το 
μοντέλο που είχαν αναπτύξει οι Fallon, Boyd, McGill (1984) και κρίνονται 
ιδιαίτερα επιτυχείς ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην κοινοτική ψυχική 
θεραπεία.

 

5.  Ποιότητα Ζωής Ασθενούς και Οικογένειας και 
Στίγμα 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ποιότητα ζωής είναι η 
υποκειμενική αντίληψη που έχει το άτομο για τη θέση του στη ζωή, μέσα 
στα πλαίσια του συστήματος αξιών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών της 
κοινωνίας στην οποία ζει, καθώς και σε συνάρτηση με τους προσωπι-
κούς στόχους, τις προσδοκίες, τα κριτήρια και τις ανησυχίες του/της3. Η 
ποιότητα ζωής των ψυχικά πασχόντων ήρθε στο επίκεντρο της επιστη-
μονικής κοινότητας με την αφετηρία της περιόδου αποϊδρυματοποίησης 
δηλαδή περίπου την δεκαετία του ‘60. Αποτελεί μονάδα μέτρησης για την 
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας και συγκεκριμένα εξετάζει το 
πλαίσιο της νόσου και το πόσο ικανοποιημένος είναι ο/η ασθενής με την 
έκβαση της κατάστασης του/της. 

Διαφαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα ζωής των ψυχικά ασθενών εξαρτά-
ται εκτός από την πάθηση και τη συμπτωματολογία και από την ιδιοσυ-
γκρασία των ιδίων. Έτσι, ενώ δεν υπάρχει μια γενικευμένη θέση για την 
ποιότητα ζωής τους, στο σύνολο τους οι ψυχικά πάσχοντες/-ουσες επιζη-
τούν περισσότερη αυτονομία και επομένως ανάπτυξη δεξιοτήτων για να 
την αποκτήσουν4. Γενικότερα η ενασχόληση με την ποιότητα ζωής των 
ψυχικά ασθενών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την στροφή της ψυχια-
τρικής προς την κοινωνική και κοινοτική ψυχιατρική και σημαίνει την αφε-
τηρία του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα στις υπηρεσίες υγείας, δίνοντας 
έμφαση στην άποψη του υποκειμένου. 

Ωστόσο οι λίγες έρευνες που έχουν γίνει για την ποιότητα ζωής των 
οικογενειών και των φροντιστών των ψυχικά πασχόντων έχουν καταδεί-
ξει την υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής της πλειοψηφίας τους, οι οποίοι 
είθισται να μην λαμβάνουν συναισθηματική και υλική υποστήριξη και να 
νιώθουν ότι η συμμετοχή τους στην φροντίδα τους ασθενούς δεν ανα-
γνωρίζεται. Ο ρόλος τους δεν αποτελεί πηγή ικανοποίησης για τη ζωή 
τους και το δεδομένο αυτό πρέπει να γίνει εφαλτήριο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη των συστημάτων φροντίδας υγείας. Πέραν αυτού, οι οικογέ-
νειες καλούνται να δώσουν μια ακόμα μάχη που δεν είναι άλλη από την 
καταπολέμηση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού που συνε-
πάγεται. 

3.  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (1993) https://www.who.int/
4.  Barbado (2014) σελ.402



222

TΕΥΧΟΣ 10 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

Οι έννοιες αυτές δεν είναι παρά κοινωνικές κατασκευές με τις οποίες 
η κοινωνία σημαδεύει αυτόν/-ήν που θεωρεί διαφορετικό και επομένως 
ανεπιθύμητο και του/της στερεί το δικαίωμα για κοινωνική αποδοχή. Τα 
στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις που συγκροτούν το στίγ-
μα, πυροδοτούν μια ακολουθία αρνητικών αντιδράσεων. Έτσι προκαλείται 
μια αμοιβαία αμηχανία στις συναναστροφές του/της διαφορετικού/ής με 
τους/τις υπόλοιπους/-ες ‘φυσιολογικούς/-ές’, την οποία και οι δύο πλευ-
ρές προσπαθούν να συγκαλύψουν με αποτέλεσμα ο/η ψυχικά ασθενής 
να απομονώνεται. Η απομόνωση αυτή δεν είναι μόνο συναισθηματικού 
χαρακτήρα, καθώς το πρόσωπο αυτό πιθανόν να δυσκολεύεται να βρει 
εργασία και κατοικία, να συνάψει οποιουδήποτε είδους σχέσεις, μέχρι 
και να υποτροπιάσει η νόσος του/της. Επιτελείται λοιπόν μια αφομοίωση 
των αρνητικών στερεοτύπων για το άτομο και η κοινωνική του ταυτότητα 
φθείρεται συνεχώς (Goffman, E., 2001, σ.σ. 65-70). Το υποκείμενο βιώνει 
κοινωνικό αποκλεισμό, πράγμα που εκτός από τον/την ίδιο/-α πλήττει 
και την κοινωνική συνοχή αφού υπάρχουν εκ των πραγμάτων ανισότητα 
ευκαιριών και βιοτικού επιπέδου. 

6.  Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήμα-
τα 

Έχοντας ως δεδομένο το στιγματισμό που επιφέρει η διαφορετικότητα, 
σκοπός της έρευνας αυτής είναι να καταδείξει το βαθμό προσαρμογής 
των ψυχικά πασχόντων στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, η έρευνα αυτή απο-
πειράται να ρίξει φως στις απόψεις των οικογενειών των πασχόντων σχε-
τικά με την πρόσβασή στην φροντίδα της ψυχικής υγείας, την ποιότητα 
ζωής τους και το μέγεθος του αντίκτυπου της νόσου στους/στις ίδιους/-
ες και την κοινωνικοποίηση τους. 

Με βάση τον σκοπό της μελέτης που αναφέρθηκε ανωτέρω διαμορ-
φώθηκαν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

•	 Μπορεί ο/η ψυχικά πάσχον/-ουσα να ενταχθεί στην κοινωνία; 
•	 Είναι αρκετές οι παροχές υγείας του κράτους για την θεραπεία 

των ψυχικών ασθενειών; 
•	 Κατά πόσο επηρεάζει η ψυχική νόσος τα υπόλοιπα μέλη της οικο-

γένειας; 
•	 Είναι επαρκής η στήριξη των οικογενειών των ψυχικά πασχόντων;

7. Μεθοδολογία και Δείγμα 
Στην εν λόγω έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος. Η ποιοτική 
έρευνα στοχεύει στην εις βάθος διερεύνηση και στην καλύτερη κατανό-
ηση των κοινωνικών φαινομένων. Έτσι, μπορούμε να εμβαθύνουμε σε 
ζητήματα που μας ενδιαφέρουν, να ψάξουμε βαθύτερα αιτίες που δια-
μορφώνουν τη κοινή γνώμη και να κατανοήσουμε τις νοηματοδοτήσεις 
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των υποκειμένων που διερευνώνται. Ο στόχος μας είναι να μάθουμε το 
πως και το γιατί κι όχι να προβούμε σε γενικεύσεις (Ίσαρη, Φ. – Πουρκός, 
Μ, 2015). 

Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής, έγιναν ημι-δομημένες προσω-
πικές συνεντεύξεις, των οποίων οι θεματικές ήταν ίδιες, αλλά οι ερω-
τήσεις που έγιναν προσαρμόστηκαν σε κάθε υποκείμενο έτσι ώστε να 
μπορέσουμε να εμβαθύνουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο 
σκέψης του/της καθενός/-μιάς συνεντευξιαζόμενου/-μένης. 

Οι συνεντεύξεις αποτελούν τον αποτελεσματικότερο τρόπο συλλο-
γής δεδομένων, καθώς αναπτύσσεται μία διαπροσωπική σχέση ανάμεσα 
στον/στην συνεντευκτή και στον/στην ερωτώμενο. Στις παρούσες συνε-
ντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις και έγινε 
απόπειρα καταγραφής εμπειριών, απόψεων, συναισθημάτων, γνώσεων, 
δημογραφικών στοιχείων. 

Το δείγμα είναι δύο γυναίκες και ένας άνδρας που συγγενικά τους 
πρόσωπα έχουν διαγνωστεί με κάποιας μορφής ψυχιατρική διαταραχή. 
Συγκεκριμένα, η πρώτη ερευνώμενη είναι 56 ετών, διαμένει στον Υμηττό 
και ο δίδυμος αδερφός της έχει διπολική διαταραχή και μανιοκατάθλιψη. 
Η μητέρα της δεύτερης συνεντευξιαζόμενης που είναι 25 ετών και διαμέ-
νει στη Ραφήνα, πάσχει από ψυχωτική διαταραχή και κατάθλιψη και ο γιος 
του εβδομηνταοχτάχρονου ερωτηθέντα που διαμένει στα Πατήσια έχει 
διπολική διαταραχή. Για να βρεθεί το δείγμα χρησιμοποιήθηκε η μέθο-
δος της χιονοστιβάδας . Ένα πρόσωπο κλειδί , δηλαδή, μας οδήγησε σε 
μέρος του δείγματος, κι αυτό με τη σειρά του μας οδήγησε στο υπόλοιπο 
δείγμα. 

Η μέθοδος της Χιονοστιβάδας (snowball sampling) στηρίζεται στην 
αρχή ότι τα ερευνώμενα υποκείμενα υποδεικνύουν άτομα με τα οποία 
μοιράζονται κάποια κοινά ή έστω παρόμοια χαρακτηριστικά. Επομένως, 
το δείγμα θα φέρει κάποια ομοιογένεια. Ουσιαστικά, χρησιμοποιούμε 
αυτά τα άτομα ως πληροφοριοδότες, ώστε να μας υποδείξουν τα υπό-
λοιπα. Η μέθοδος αυτή μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για «ει-
δικές» ομάδες πληθυσμού, οι οποίες είτε είναι δύσκολα προσβάσιμες, 
είτε τα στατιστικά στοιχεία είναι ελλιπή (Υφαντόπουλος Ι. – Νικολαϊδου 
Κ., 2008). 

8. Συμπεράσματα
Ένταξη ψυχικά πάσχοντος/-ουσας στην κοινότητα 

Τα αποτελέσματα για την ένταξη των ψυχικά ασθενών στην κοινότητα 
αποδεικνύονται πολύ διαφορετικά ανά περίπτωση και υπάρχει μεγάλη 
απόκλιση. Το παραπάνω γίνεται ξεκάθαρο αναλύοντας τα δύο ακραία 
παραδείγματα, του ενός από τους τρεις ασθενείς που είναι όσο ενταγ-
μένος του επιτρέπει η κατάσταση του, εργάζεται, έχει κοινωνική ζωή και 
έχει δημιουργήσει την δική του οικογένεια, και της άλλης που ζει στην 
απόλυτη απομόνωση, με μόνη εξαίρεση την κόρη της, από την οποία και 



224

TΕΥΧΟΣ 10 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

εξαρτάται. Από οικονομική σκοπιά, ο πρώτος είναι οικονομικά αυτάρκης 
και αισθάνεται παραγωγικός για την κοινωνία, ενώ η δεύτερη που πλέον 
λαμβάνει μια σύνταξη από το κράτος δεν είναι διατεθειμένη ή ικανή να 
ενταχθεί. Η ύπαρξη και της τρίτης περίπτωσης, κατά την οποία ο ασθε-
νής εργάζεται αλλά δεν μπορεί να κοινωνικοποιηθεί εκτός εργασίας, κα-
ταδεικνύει τις διαφορετικές εκφάνσεις της αντιμετώπισης της ψυχικής 
ασθένειας από το κράτος, την οικογένεια, και πιθανόν και το ρόλο της 
προσωπικότητας του ασθενούς. 

Αξιολόγηση των δημόσιων παροχών φροντίδας ψυχικής υγείας 

Ως προς την χρήση των δημόσιων παροχών υγείας γίνεται ξεκάθαρο ότι 
πράγματι έχει πραγματοποιηθεί αποϊδρυματοποίηση και η θεραπεία έχει 
στραφεί στην κοινότητα και σε ψυχιάτρους. Μόνο στην μια από τις τρεις 
περιπτώσεις, ο πάσχων έλαβε βοήθεια από δημόσιο ίδρυμα, η οποία στά-
θηκε ικανοποιητική για τη θεραπεία της νόσου του και πιθανά συνέβαλε 
στην μετέπειτα θετική εξέλιξη του. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κίνητρα 
των οικογενειών να κατευθύνουν τους ασθενείς σε δημόσια ή ιδιωτική 
θεραπεία, με αποκορύφωμα την τρίτη περίπτωση όπου ο ερευνώμενος 
δεν παρέπεμψε ποτέ τον ασθενή γιο του σε δημόσιο ίδρυμα για να δι-
ασφαλίσει το απόρρητο και την αποφυγή στιγματισμού της οικογενείας. 

Αντίκτυπος ψυχικής ασθένειας στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας 

Οι απαντήσεις όλων των συνεντευξιαζόμενων καθιστούν σαφές ότι οι 
οικογενειακές ισορροπίες δεν μπορούν παρά να διαταραχθούν όταν η 
ψυχική νόσος κάνει την εμφάνιση της, επιβεβαιώνοντας την σχετική βι-
βλιογραφία. Η 56χρονη, που νιώθει προστατευτικά και άλλοτε αμήχανα 
για τον ασθενή αδερφό της, έχει προσπαθήσει να εξηγήσει την κατάστα-
ση μέσα από πολλά χρόνια ψυχανάλυσης. Η 25χρονη με τη σειρά της 
έχει αποκτήσει και η ίδια ψυχικές διαταραχές, γεγονός που μπορεί να 
οφείλεται στην στενή σχέση και συμβίωση με την ασθενή μητέρα της. Ο 
αντίκτυπος στην περίπτωση της τρίτης οικογένειας δεν σχετίζεται τόσο 
με την συναισθηματική κατάσταση των μελών της, όσο με την τεταμένη 
κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι εν γένει. Επιπρόσθετα, διακρίνεται ότι 
υπάρχει μια αντιστρόφως ανάλογη συνάρτηση της ηλικίας των ερωτη-
θέντων με την επιρροή της ασθένειας πάνω τους, με την μικρότερη από 
τους τρεις να είναι η σημαντικότερα πληγείσα. 

Επάρκεια υποστήριξης οικογενειών ψυχικά πασχόντων

Οι δύο πρώτες ερευνώμενες εξέφρασαν απογοήτευση για την υποστή-
ριξη των ίδιων. Όπως πολύ συνειδητοποιημένα απαντά η 56χρονη συ-
νεντευξιαζόμενη, η απουσία υποστήριξης των οικογενειών τουλάχιστον 
για τους πρώτους μήνες μετά την εμφάνιση κρίσεων μπορεί να αποβεί 
ιδιαίτερα προβληματική, τόσο για τον ασθενή και την ολοκληρωμένη 
θεραπεία του καθώς και για τα υπόλοιπα μέλη. Η 25χρονη παρουσιάζει 
άγνοια μέχρι και για τις γραμμές υποστήριξης για τις οικογένειες των 
ψυχικά ασθενών και θεωρεί ότι η κατάσταση της θα ήταν διαφορετική σε 
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περίπτωση που τα υπόλοιπα μέλη ή και η ίδια η μητέρα λάμβαναν κάποιες 
συμβουλές ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης. Ο γηραιότερος ερωτώμε-
νος που δεν δίνει σαφή απάντηση, παρ’όλο που κατανοεί την ανάγκη 
κάποιας υποστήριξης, δείχνει να είναι πιο επιφυλακτικός ως προς την 
έκθεση της οικογένειας σε τρίτους και εν μέρει αρκείται στις ιδιωτικές 
ψυχιατρικές υπηρεσίες που έχουν ήδη λάβει.
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Abstract
This educational scenario includes two successive digital educational ac-
tivities for the English Lesson combining geographic, cultural, historic 
and tourist information. The first one is more 
general and emphasizes on learning of the 
countries, their capitals, their location on the 
map and some useful tourist-information about 
them. The second one focuses on a particular 
country, encompassing on its geographical, 
geophysical, cultural and historical data. Finally, 
this scenario is aimed at Greek students learning 
English as a second foreign language at A2 level 
through digital tools.

Περίληψη
Αυτό το εκπαιδευτικό σενάριο περιλαμβάνει δύο διαδοχικές ψηφιακές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το μάθημα των Αγγλικών που συνδυ-
άζουν γεωγραφικές, πολιτισμικές, ιστορικές και τουριστικές πληροφο-
ρίες. Η πρώτη είναι πιο γενική και εστιάζει στην εκμάθηση των χωρών, 
των πρωτευουσών, των τοποθεσιών τους πάνω 
στον χάρτη και μερικές χρήσιμες τουριστικές-
πληροφορίες για αυτές. Η δεύτερη εστιάζει σε 
μια συγκεκριμένη χώρα περικλείοντας τα γεω-
γραφικά, γεωφυσικά, πολιτισμικά και ιστορικά 
δεδομένα. Τέλος, αυτό το σενάριο απευθύνεται 
σε Έλληνες μαθητές που μαθαίνουν Αγγλικά ως 
δεύτερη ξένη γλώσσα σε Α2 επίπεδο μέσα από 
ψηφιακά εργαλεία μάθησης.

SCH g OO g Le MAPS  
AN EDUCATIONAL SCENARIO  
FOR LEARNING ENGLISH  
AS A FOREIGN LANGUAGE 
ENHANCED BY TECHNOLOGY

Λέξεις κλειδιά: 

ψηφιακός,  
σενάριο,  
Αγγλικά,  
δεύτερη γλώσσα,  
διάδραση

Αθανασία Δρεβενίτσου
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Εκπαιδευτικός
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scenario,  
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interaction
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1. Design Rationale
Greek Primary School students who learn English are not bilingual, unless 
one of their parents is an English-speaking person. These students may 
become bilingual later in their lives, if they live in an environment that re-
quires the knowledge of English. They have Basic English knowledge (A2 
level); they handle simple vocabulary and are now taught the countries 
of Europe with their capitals.

Indeed, nowadays, teachers have powerful tools to reinforce their les-
sons making them more appealing to students and help them acquire 
digital literacy (Zhang in Brandl, 2012). Therefore, digital activities are 
supplementary to the teaching material. For this reason, this essay is 
constructed and based on two sequence digital activities, proving their 
value.

In particular, the designed activities were created to enrich a typical 
English lesson, as this way the cognitive object is better conceived; the 
school-manual is not enough for experiential learning. Learning English 
as a second language is a process that focuses on language learning, 
but language cannot be isolated by its cultural context. Language is 
a communication-code that meets the needs of cultural, political, his-
torical and geographical elements. Thus, an educational scenario for 
English language learning could include technological templates in 
which different features/“lessons” could be combined and correlated, 
on an intersectional basis. This principle is linked to the Clil Approach 
(Content Language Integrated Learning) that applies language learn-
ing through the learning of culture, and not only (Paulou & Ioannou-
Georgiou, 2008).

Furthermore, for the first activity the used digital tools are Google 
My Maps for the creation of a map, the Computer Paint Application with 
the use of Print-Screen button, YouTube and Google Images. The sec-
ond activity applies the Glogster Geography-template (with hyper-links 
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to YouTube and Google-Wikipedia) and the Computer Paint Application 
with the use of Print-Screen button.

2. Learning Objectives
These digital activities share the same purpose; students to use simple 
vocabulary, grammar and syntax and learn about the countries of Europe 
through an experiential process. Specifically, the goal of the first activ-
ity is to teach the names of the European countries with their capitals in 
English, their position on the world-map and some sights of each coun-
try, so as a country to be linked with its culture. Thus, the purpose is to 
develop students’ linguistic, cognitive and digital literacy, as through this 
interaction on the digital map they will be able to handle better digital 
applications and will gain knowledge about the foreign-neighbor coun-
tries, in case they visit them.

The second activity has a more concrete goal; the deeper learning 
of the geographical, cultural, historical, tourist and political elements of 
a particular country. In addition, this activity aims to let students work 
in groups to integrate more information about a specific country and 
through a final group-presentation to develop their verbal language-
skills. Therefore, the goal combines linguistic and digital literacy, collabo-
ration and emotional engagement as through this procedure, students 
work collaboratively and feel happy to create a unique product.

3.  Educational Environment, Activity flow and 
Educational Material

The designed activities integrate the use of digital tools and are sequen-
tial; the second complements the first, as it is supplementary, special-
ized and thematically based on the first one. In this section, a detailed 
description of each activity is made and the added pedagogical value of 
these activities is also argued upon.

First of all, the first activity is planned with the tool Google My Maps. 
The teacher asks (alternately and synchronously) students to create a 
map of Europe, by circling only the European countries, to illustrate the 
position of this continent on the world-map, write a title for the map and 
a brief description of its contents. Then, each student in turn (with the 
assistance of the teacher) puts “pins” on the European countries, which 
are already in Greek, and select the appropriate icon according to each 
capital’s famous element (closed outcome). For instance, Italy is known 
for pizza and Germany for the beer-festival. Afterwards, they complete 
their name in English, their capital in both English and Greek and some 
tourist information about them in English (closed outcome). Also, stu-
dents are free to form the map, use symbols of their interest and add 
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pictures from Google Images and videos from YouTube to support the 
educational material (open outcome). To the left of the map, a list of the 
listed countries is gradually being phased in, as students complete the 
map, and eventually all European countries appear in series. Students use 
their high communicative skills to accurately define the European coun-
tries while their interaction skills are of medium-measure, as the teacher 
is the central mediator (Zhang in Brandl, 2012).

Table 1. Summary characteristics of the activity

Type/information flow
Information gap task/all 

together

Outcome 

Part 1. closed 
Part 2. open

Contextual support/
complexity 

visual, verbal, oral, 
multimedia cues/ 

high

Mode 
synchronous

Groups 
all together + teacher

Level 
intermediate

Communicative demand 
high

Required interaction 
medium

Discourse functions/skills 
selection and organization 

of information, creation 
of brief-text/vocabulary, 
grammar, syntax, verbal 

and writing skills

(Zhang in Brandl, 2012)

Thereupon, using the Print-Screen button and the Computer Paint 
Application the flow of this activity is presented below:
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After this implementation, the second activity follows. The teacher 
asks the students to work in groups of three and choose a European 
country (task that needs to be continued at home asynchronously). 
Teams use the Geography Template of the Glogster Application to create 
a digital environment concerning this particular country and its cultural, 
natural, geographical, historical and tourist information. This second ac-
tivity is collaborative and highly interactional; students search together 
on Google Images, YouTube and Wikipedia for more information to add 
on the template (open outcome). Furthermore, students put a sign/ar-
row on the location of the country they have selected in order to show its 
position on the world-map and organize the educational material in ap-
propriate categories (closed outcome). Afterwards, each group presents 
the cooperative work in the classroom and describes in details how they 
worked. This metacognitive-process is similar to the role of the teacher 
who teaches and transfers the new knowledge helping students to orga-
nize the material (Zhang in Brandl, 2012).
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Table 2. Summary characteristics of the activity

Type/information 
flow

Glogster - Geography 
Template/one-way

Outcome 

Part 1. closed 
Part 2. open

Contextual support/complexity 
visual, verbal, oral, multimedia 

cues/ 
medium

Mode 
asynchronous

Groups 
triads

Level 
intermediate

Communicative 
demand 

high

Required interaction 
high

Discourse functions/skills 
selection-collection and 

organization of information, 
creation of brief-text / 

vocabulary, grammar, syntax, 
writing and verbal skills

(Zhang in Brandl, 2012)

Using the Print-Screen button and the Computer Paint Application, 
this activity is presented below:
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These activities have added pedagogical value; indeed, the students 
use simultaneously multisensory material and put it on a united applica-
tion, learn interactively and playfully the target vocabulary and are able 
to access the map at any time adding new material (Golonka et al., 2014). 
Additionally, this digital map could be offered to other school-classes 
to handle them or add information. Thus, children acquire language and 
digital literacy through an alternative and attractive lesson. Certainly, this 
activity reminds of a typical map, but this separate activity could not be 
applied on a map using just pencils; it integrates pictures, videos and 
hyper-links to the Internet that cannot fit on a map. Otherwise, there are 
many actions that should be done and this would require time/space-
expenditure. These activities provide students with collaborative, digi-
tal and extended opportunities they could not have from the Traditional 
Pedagogy, such as the experiential learning, using multimedia material 
(pictures and videos from the capital cities) and the map at the same 
time (Golonka et al., 2014). It is also of high importance that these ac-
tivities offer meta-cognitive assessment skills, such as the case of the 
second activity that the student-groups present their collaborative final-
work to the other teams and explain the way they followed. Last but not 
least, these activities are feasible and meaningful which lead to digital 
literacy (Scheerens, Luyten & Van Raavens, 2011). 

4.  Assessment Techniques for Evaluating Design 
Activities

The final step of these digital activities is to define the assessment-cri-
teria for the outcome and create a rubric. Criteria encompass the cogni-
tive-learning outcome, the collaboration and the digital-skills acquired. 

According to the cognitive-learning outcome, students should write 
and spell correctly the European countries and their capitals, while the 
right pronunciation and spelling of the famous sights of each country 
are optional. In addition, they should rapidly and accurately label some 
countries on a blank-base map, combining both verbal and writing ac-
curacy. Finally, the students should have an exceptional understanding 
of the material. Therefore, they could easily answer questions about the 
content.

With regard the collaborative climate among the student-groups, 
they should focus on the project and team-conversations should be held 
in a manner that typically does not disrupt others. Partners should show 
respect for one another’s ideas, divide the work fairly and show a com-
mitment to quality work and support for each other.

As far as the digital-skills acquired are concerned, students should fo-
cus on the labels’ accuracy, the organization of the information, so as to 
be easily read. Also, Key-words should be easy-to-find including known 
symbols of each country and famous tourist-sights. Background and its 
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color-choice may be exceptionally attractive, add to the theme/purpose 
of the template and do not detract from readability. Moreover, the fonts 
should be consistent, easy to read and point size varies appropriately for 
headings and text. Graphics and Sounds enhance reader’s interest and 
understanding. All Links and Navigation should point to high quality and 
up-to-date sites. Finally, the Oral Presentation should be interesting, well-
rehearsed with smooth delivery that holds audience attention.
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Περίληψη 
Η Ελληνική κοινωνία του 21ου αιώνα είναι γεγονός ότι διέπεται από πολυ-
πολιτισμικό χαρακτήρα. Καλούμαστε να συνυπάρξουμε, να αλληλεπιδρά-
σουμε και να διαλεχθούμε με άτομα διαφορετικής κουλτούρας και πολι-
τιστικού υπόβαθρου. Η εκπαίδευση είναι το βασικό θεσμικό όργανο που 
επιβάλλεται να συμβάλλει στην καλλιέργεια μιας διαπολιτισμικής αγω-
γής, με γνώμονα το σεβασμό στην ετερότητα. Παράλληλα κρίνεται ουσι-
ώδης ο ανθρωπιστικός της ρόλος της καθώς μέσω αυτής ο μαθητής θα 
αντιληφθεί πόσο απαραίτητη είναι η απόκτηση γνώσεων σφαιρικών και 
εξειδικευμένων και παράλληλα θα μυηθεί σε ηθικές αξίες, όπως είναι ο 
σεβασμός στη διαφορετικότητα, η αποδοχή του 
άλλου, ο αλτρουισμός και η συνειδητοποίηση ότι 
οι άνθρωποι δεν είναι όμοιοι, αλλά είναι ίσοι και 
έχουν ίδια δικαιώματα και ελευθερίες. Ειδικότε-
ρα, η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι απαραίτη-
το να διαδραματίσει έναν καταλυτικό ρόλο στο 
Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, έχοντας ως 
βασικό σκοπό την ομαλή ένταξη των μαθητών 
που προέρχονται από διαφορετικές χώρες.

Abstract
It is a fact that the 21st-century Greek society is governed by a multicul-
tural character. We are called to coexist and to interact with people of 
different culture and cultural background. Education is the main institu-
tion that must contribute to the cultivation of an intercultural education, 
guided by the respect for otherness. At the same time, its humanitarian 
role is considered essential as through it the student will realize how nec-
essary it is to acquire comprehensive and specialized knowledge and, 
at the same time, s/he will be introduced to moral values, such as re-
spect for diversity, acceptance of the other, altruism and the realization 
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that people are not the same, but are equal and 
have the same rights and freedoms. In particu-
lar, intercultural education is necessary to play a 
catalytic role in the Greek educational system, 
having as its main goal the smooth integration 
of students from different countries.

1. Εισαγωγή 

1.1. Η έννοια της ετερότητας 
Η έννοια της ετερότητας, αποτελεί ελληνική απόδοση του όρου «alterity» 
ο οποίος ετυμολογικά σχετίζεται με τη λατινική λέξη «alter» που σημαίνει 
ο άλλος από δύο άτομα. Είναι μια πολυσχιδής έννοια η οποία δύναται να 
εντοπιστεί σε πολλά πεδία όπως είναι το φύλο, η γεωγραφική προέλευση, 
η εθνικότητα, η θρησκεία, ακόμα και οι δεξιότητες ενός ατόμου. Αιώνες 
πριν ο Αριστοτέλης ερμήνευσε την έννοια της ετερότητας δίνοντας τη δική 
του φιλοσοφική προσέγγιση επισημαίνοντας ότι είναι η ιδιότητα του «δια-
φέρειν» στο πνεύμα. Στην επιστήμη της κοινωνιολογίας ως ετερότητα υπο-
δηλώνεται η αναγνώριση του διαφορετικού τρόπου ζωής και σκέψης των 
ατόμων, η δεκτικότητα των άλλων πολιτισμών και ανθρώπων με διαφορε-
τικά χαρακτηριστικά εμφάνισης και νοοτροπίας. Η έννοια της ετερότητας 
σχετίζεται με θέματα που αφορούν τη γλώσσα, τη θρησκεία, την εθνότητα, 
την κουλτούρα, τις αντιλήψεις και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. 

1.2. Ελληνική κοινωνία και ετερότητα
Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες οι κοινω-
νικές, γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις επέφεραν σημαντικές αλ-
λαγές στις δυτικές κοινωνίες. Συγκεκριμένα, από τις πρώτες δεκαετίες 
του 1990 η Ελληνική κοινωνία άρχισε να αποκτά έναν πολυπολιτισμικό 
χαρακτήρα λόγω του αυξανόμενου ρεύματος μεταναστών. Οι αλλαγές 
αυτές είναι εμφανείς και στον σχολικό χώρο, ο οποίος κλήθηκε να αντι-
μετωπίσει μιαν άλλη πραγματικότητα, αυτή του πολιτιστικού πλουραλι-
σμού. Ενός πολιτιστικού πλουραλισμού που δεν επήλθε μόνο ως απόρ-
ροια των ποικίλων πληθυσμιακών μετακινήσεων λόγω της μετανάστευ-
σης, των προσφυγικών ρευμάτων ή της παρουσίας μειονοτήτων μέσα στα 
όρια εθνών-κρατών (Αναστασία Κεσίδου 2008). Σταδιακά λοιπόν, η σχο-
λική τάξη άλλαξε σύσταση με συνέπεια να θεωρείται καταλυτική τόσο η 
κατανόηση της πολιτιστικής ετερότητας όσο και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να 
συντελέσουν στην εδραίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Μιας αλ-
ληλεπίδρασης η οποία θα συμβάλλει καθοριστικά στην εδραίωση αξιών 
όπως είναι αυτές του σεβασμού, της συνεργασίας, του διαλόγου και της 
φιλαλληλίας, βασικές συνιστώσες για την αποδοχή της ετερότητας.

Key words: 

diversity,  
inter-culturalism,  

intercultural education,  
education system
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1.3. Ορισμός της διαπολιτισμικότητας
Κατά καιρούς έχει επέλθει μια σύγχυση στην προσπάθεια να δοθεί ο ορι-
σμός της έννοιας της διαπολιτισμικότητας. Ίσως μια από τις βασικότερες 
αιτίες είναι το γεγονός ότι τα εννοιολογικά όρια ανάμεσα στις έννοιες 
πολυπολιτισμικός και διαπολιτισμικός δεν είναι ευδιάκριτα. Αναμφισβήτη-
τα με την έννοια πολυπολιτισμικότητα (multiculturalism) νοείται μια νέα 
κοινωνική πραγματικότητα κατά την οποία συνυπάρχουν σε μια κοινωνία 
ποικίλες κοινωνικές ομάδες που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά εθνι-
κά και πολιτιστικά στοιχεία και δύνανται παράλληλα να συνυπάρξουν αρ-
μονικά. Απώτερος στόχος των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνών, 
είναι η εδραίωση κοινωνικών αξιών όπως είναι η συλλογικότητα, ο αλλη-
λοσεβασμός, η αμοιβαία αποδοχή της διαφορετικότητας και της ετερότη-
τας. Από την άλλη με τον όρο διαπολιτισμικότητα νοείται ο τρόπος με τον 
οποίο άτομα ή ομάδες ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης 
διαχειρίζονται την πολιτισμική ετερότητα, δημιουργώντας μια νέα πολιτι-
σμική ταυτότητα μέσω της συνεργασίας και της ανάμειξης χαρακτηριστι-
κών από διαφορετικούς πολιτισμούς.(Π. Γεωργογιάννης 2008). 

Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικό-
τητας θα μπορούσαμε να εστιάσουμε στα παρακάτω:

1.   Στην εδραίωση της αλληλοβοήθειας, της αλληλεγγύης και του αλ-
ληλοσεβασμού ανάμεσα στους λαούς.

2.  Στη θεμελίωση μιας αγωγής μέσω της οποίας θα τεθούν τα θεμέλια 
για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και τον περιορισμό των πα-
ντός είδους συρράξεων.

Οι παραπάνω αρχές θεωρούνται καθοριστικές για την επίτευξη της 
ανθρώπινης επικοινωνίας και για τη θεμελίωση βάσεων τόσο για τις σχέ-
σεις μεταξύ των ανθρώπων όσο και με το φυσικό τους και κοινωνικό τους 
περιβάλλον, το οποίο στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα εξελίσσεται 
σε ένα πολυσύνθετο «μόρφωμα» (Ε. Κανακίδου, Β. Παπαγιάννη 1998). 
Παράλληλα οι αρχές αυτές αποτελούν και τους βασικούς πυλώνες της 
διαπολιτισμικής αγωγής και είναι αναγκαίο να αποτελέσουν και στόχο 
κάθε σχολείου και των φορέων του. 

2. Διδακτικές πρακτικές και διαπολιτισμική αγωγή

2.1.  Ο ρόλος της διαπολιτισμικής αγωγής και η συμβολή της 
στην εδραίωσης της ετερότητας

Πριν αναλυθεί ο ρόλος της διαπολιτισμικής αγωγής και οι στόχοι της, 
κρίνεται σημαντικό να επισημανθεί ο ενεργητικός της χαρακτήρας σε 
αντίθεση με τον παθητικό της πολυπολιτισμικότητας, καθώς η διαπολι-
τισμική αγωγή στηρίζεται στην αλληλεπίδραση των μαθητών και στην 
παροχή ίσων ευκαιριών ανεξαρτήτου προέλευσης, αποτελώντας έτσι τη 
βασική συνιστώσα για την εδραίωση της διαφορετικότητας (diversity). 
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσα από την προώθηση ειδικών εκπαι-
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δευτικών προγραμμάτων που θα προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
θα συντελέσουν στην εδραίωση της ειρηνικής συνύπαρξης αλλά και της 
συνεργασίας μαθητών διαφορετικών εθνοτήτων αλλά και κάποιων ιδιαι-
τεροτήτων (π.χ μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή άτομα με αναπηρίες, 
αλλά λειτουργικά σε μαθησιακό πλαίσιο). Ο στόχος της διαπολιτισμικής 
αγωγής δεν είναι απλά η αφομοίωση των ατόμων που προέρχονται από 
διαφορετικά περιβάλλοντα, αλλά η καλλιέργεια του σεβασμού και η απο-
δοχή της διαφορετικότητας, η αναγνώριση της ετερότητας που εδράζε-
ται σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ή στην πολιτισμική ετερότητα και 
η καλλιέργεια ενός κλίματος διαλόγου, φιλαλληλίας και συνεργασίας. Με 
βάση τα παραπάνω θα επιτευχθεί η αντιμετώπιση και η σταδιακή εξάλει-
ψη των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων και θα διαμορφωθεί η δι-
απολιτισμική συνείδηση, βασική παράμετρος της κοινωνικής ισορροπίας 
και ανέλιξης. Το βασικό όργανο όλων αυτών είναι και θα είναι το σχολείο, 
ένας από τους βασικούς φορείς κοινωνικοποίησης και διαπαιδαγώγησης 
του ατόμου μετά την οικογένεια.

2.2. Οι διδακτικές πρακτικές του διαπολιτισμικού σχολείου
Προκείμενου λοιπόν να επιτευχθεί ο ρόλος της διαπολιτισμικής αγωγής, 
καλείται το εκπαιδευτικό σύστημα να αναπροσαρμοστεί ριζικά τόσο στα 
πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος και των μαθημάτων, όσο και 
στο πλαίσιο του ρόλου των εκπαιδευτικών.

Αρχικά όσον αφορά στο πλαίσιο των μαθημάτων κρίνεται απαραίτη-
τη η ένταξη μαθημάτων και θεματικών ενοτήτων - ιδιαίτερα στα πλαίσια 
της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας - τα οποία θα μπορούν να 
επικεντρωθούν σε φαινόμενα όπως η ανάπτυξη στερεοτύπων και προ-
καταλήψεων, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός σε κάθε έκφανσή του (πχ. φυ-
λετικός, κοινωνικός), οι επιθέσεις απέναντι σε μειονότητες (πρόσφυγες, 
μετανάστες), ο σχολικός εκφοβισμός απέναντι σε άτομα με κάποιες ιδι-
αιτερότητες. Καθοριστική θα μπορούσε να είναι και η οργάνωση από την 
πλευρά της σχολικής κοινότητας δραστηριοτήτων οι οποίες θα προβάλ-
λουν την κουλτούρα των άλλων πολιτισμών. Τέτοιες δραστηριότητες είναι 
οι ημερίδες με θέμα τον πολιτισμό, οι θεατρικές παραστάσεις, η προβολή 
έργων τέχνης και επαφή - στα πλαίσια του μαθήματος της λογοτεχνίας- 
με έργα παγκόσμιας λογοτεχνίας που θα αναδεικνύουν τον πολιτισμό δι-
αφορετικών χωρών. Παράλληλα κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία του 
σχολείου με διάφορα σωματεία ή συλλόγους ατόμων που προέρχονται 
από άλλες χώρες και η διοργάνωση σχετικών ομιλιών σχετικών με τα 
αίτια της μετανάστευσης, το πρόβλημα των προσφύγων και τον τρόπο 
απορρόφησής τους στη χώρα υποδοχής. Όλα τα παραπάνω θα αποτε-
λέσουν μέσα επαφής των παιδιών με διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλ-
λοντα. Η διαπολιτισμική αγωγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο από τη στιγμή 
που θα υπάρχει επαφή των εκάστοτε φορέων με τους γονείς οι οποίοι 
έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Οι γονείς έχουν χρέος να γνωρίζουν 
άμεσα για την επίδοση των παιδιών τους. Καθώς η επικοινωνία ορισμένες 
φορές καθίσταται δυσχερής λόγω της διαφορετικής γλώσσας, είναι απα-
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ραίτητο -και καθόλου εξωπραγματικό- να υπάρχουν διερμηνείς-συνεργά-
τες που θα συμβάλλουν στην επίλυση του εκάστοτε προβλήματος. Κάθε 
γονέας πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το σχολείο του παιδιού του, να 
ενημερώνεται άμεσα για τυχόν αποκλίνουσες συμπεριφορές και σε συ-
νεργασία με τους διδάσκοντες να συμβάλλει καθοριστικά στην μόρφωση 
και άρτια διαπαιδαγώγησή του. Μόνο με την εδραίωση κλίματος υγιούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ γονέα και σχολείου θα 
επιτευχθεί ψυχική και συναισθηματική ισορροπία των παιδιών, απαραίτη-
τη συνιστώσα για τη σταθερότητα και σχολική τους επιτυχία.

 

2.3. Το πρόβλημα της διγλωσσίας στο σχολικό περιβάλλον 
Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο «συνοδεύει» τα παιδιά που εί-
ναι φορείς πολιτισμικής ετερότητας, είναι αυτό της γλώσσας. Συνήθως 
οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται είναι δύο. Η γλώσσα της οικογένειας 
τους που είναι ουσιαστικά η μητρική γλώσσα των παιδιών και η γλώσσα 
του σχολείου που είναι και η γλώσσα της κοινωνίας ένταξης. Βέβαια κα-
νένας δεν υποστηρίζει ότι οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο θα 
πρέπει να αποποιηθούν τη μητρική τους γλώσσα. Η άρτια εκμάθηση της 
γλώσσας του σχολείου κρίνεται καθοριστική προκειμένου στο μέλλον να 
επιτευχθεί η ομαλή κοινωνικοποίησή τους στην κοινωνία υποδοχής. Επί-
σης συχνά παρατηρείται το γεγονός τα παιδιά να χειρίζονται άριστα τον 
προφορικό λόγο αλλά να δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να διατυπώ-
σουν ορθά τις σκέψεις τους στο γραπτό λόγο. Επίσης δεν δύνανται να 
κατανοήσουν κείμενα που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο γλωσσικά 
με επιτηδευμένο λεξιλόγιο. Αντίθετα, η άριστη γνώση της γλώσσας της 
κοινωνίας υποδοχής θα συμβάλλει όχι μόνο στη διασφάλιση της ακαδη-
μαϊκής επιτυχίας των μαθητών, αλλά και στην ευρύτερη επαγγελματική 
τους καταξίωση και ένταξή τους στην κοινωνία ως ενήλικες.

2.4. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο διαπολιτισμικό σχολείο
Ο εκπαιδευτικός αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στη διαμόρφωση της 
διαπολιτισμικής αγωγής, και εκπληρώνει το ρόλο του μόνο όταν διέπεται 
από διαπολιτισμική κατάρτιση. «Σωστός» δάσκαλος είναι εκείνος που θα 
αποβάλλει οποιαδήποτε στερεοτυπική αντίληψη και θα κατορθώσει το 
ίδιο και για τους μαθητές του απέναντι σε συμμαθητές διαφορετικής πο-
λιτισμικής προέλευσης ή άλλης ετερότητας και θα καλλιεργήσει την αξία 
της διαφορετικότητας. Έχει χρέος να είναι μέτοχος των εκάστοτε κοινω-
νικών εξελίξεων και να προσαρμόζει τη διδασκαλία του στα δεδομένα 
της νέας πραγματικότητας της κάθε κοινωνίας. Δεν πρέπει να επιτρέψει 
ίχνος ανισότητας και μεροληπτικής συμπεριφοράς μεταξύ των μαθητών 
και να προωθεί το σεβασμό απέναντι σε διαφορετικές γλώσσες, πολιτι-
σμό και κουλτούρα. Σε περιπτώσεις εντάσεων οι οποίες μπορεί να εκδη-
λωθούν ανάμεσα σε μέλη μιας ομάδας στο πλαίσιο της τάξης απέναντι 
σε παιδιά με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, οφείλει να παρέμβει και 
να πετύχει τη μείωση και τη σταδιακή εξάλειψη τους. Βασικό εργαλείο 
θα πρέπει να αποτελεί ο διάλογος και η ανάλυση ποικίλων θεμάτων τα 
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οποία σχετίζονται με θέματα όπως η μετανάστευση, οι πρόσφυγες και τα 
προβλήματά που αντιμετωπίζουν, αλλά και τα προβλήματα ένταξης στο 
κοινωνικό σύνολο και άλλων ατόμων που χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερό-
τητες (πχ. άτομα με ειδικές ανάγκες). Καλώντας τους μη γηγενείς μαθη-
τές να μιλήσουν για τις προσωπικές τους εμπειρίες και τα βιώματά τους 
και προωθώντας ομαδικές εργασίες τύπου “project”μέσω των οποίων 
βρίσκουν εφαρμογή βασικές αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής όπως η 
πρωτοβουλία, η εργασία σε ομάδες, η διαθεματικότητα και η καλλιέργεια 
διαπροσωπικών σχέσεων, θα δώσει ερεθίσματα στα υπόλοιπα παιδιά να 
κατανοήσουν πως κάθε άνθρωπος μπορεί να βρεθεί σε μια ανάλογη δυ-
σμενή θέση. (Βάινα 1996).

Η αναφορά σε ιστορικά γεγονότα που αποτέλεσαν στο παρελθόν αί-
τια μεταναστευτικών ή προσφυγικών ρευμάτων και για τους κατοίκους 
της χώρας υποδοχής μπορούν να αποτελέσουν πειστικά τεκμήρια. Έτσι 
δύνανται να παραγκωνιστούν οι αρνητικές προδιαθέσεις των γηγενών 
μαθητών απέναντι σε αλλοεθνείς μαθητές και εν γένει να βελτιωθούν οι 
σχέσεις τους.

3. Επίλογος 
Ανακεφαλαιώνοντας είναι σημαντικό να τονιστεί πως η διαπολιτισμική 
αγωγή μέσα στα πλαίσια των νέων κοινωνικών συνθηκών αποτελεί το 
νέο στοίχημα και για την Ελληνική κοινωνία του 21ου αιώνα. Ένα στοίχημα 
το οποίο καλείται το σχολείο να κερδίσει. Μόνο όταν το εκπαιδευτικό σύ-
στημα θα προάγει την εκπαιδευτική ευημερία όλων των μαθητών ανεξαρ-
τήτου νοητικής και σωματικής ακεραιότητας και κάθε μορφής ετερότητας 
και θα διαμορφώσει ολοκληρωμένα και καλλιεργημένα άτομα με αυτο-
γνωσία και αυτοπεποίθηση, ανεπτυγμένες νοητικές λειτουργίες και άρτια 
προσωπικότητα έτοιμα να ενταχθούν σε μια κοινωνία, θα μπορέσει να 
επιτελέσει το ρόλο του. Τα παραπάνω θα διασφαλιστούν από τη στιγμή 
που θα εδραιωθεί η διαφορετικότητα και ο σεβασμός και θα εφαρμοστεί 
έμπρακτα η αρχή του πρώτου άρθρου της Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948) σύμφωνα με την οποία «όλοι οι άνθρω-
ποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα». 
Έτσι θα τεθούν τα θεμέλια τόσο για την ατομική ευδοκίμηση όσο και για 
την κοινωνική και πολιτισμική ανέλιξη.
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Περίληψη 
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τους τρόπους μείωσης της επιθε-
τικότητας και την ενίσχυση της ηθικής συμπεριφοράς των μαθητών/τριων. 
Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την επιθετικότητα, όπου αναλύονται ο ορισμός 
και το πως μπορεί να κατηγοριοποιηθεί. Παρου-
σιάζονται επίσης οι παράγοντες που μπορούν 
να οδηγήσουν ένα/μια μαθητή/τρια σε επιθετι-
κή συμπεριφορά, η εξέλιξη της και προτείνονται 
τρόποι και μέσα που μπορούν να συμβάλλουν 
στη μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς. Το 
δεύτερο κεφάλαιο αφορά την ηθική συμπεριφο-
ρά των μαθητών/τριών. Εκεί παρατίθεται ο ορι-
σμός και τα βασικά χαρακτηριστικά των ηθικών 
συναισθημάτων, γίνεται συνοπτική αναφορά σε 
θεωρίες που μελετούν την ηθική συμπεριφορά 
και προτείνονται τρόποι ενίσχυσής της. 

Abstract
The present study aims to provide ways to re-
duce the aggressiveness and the strengthening 
of moral behavior in students. The first chapter 
is referred to the aggressiveness and how the 
definition can be analyzed and categorized. The 
factors that could lead a student to aggressive 
and how it is developed, and suggested ways 
and means that can help reduce it are also 
presented. The second chapter deals with the 
moral behavior in students. It sets out the defini-
tion and basic characteristics of moral emotions 
summarizing theories that study moral behavior, 
and suggests ways to strengthen it.
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1. Επιθετικότητα

1.1. Στοιχεία για τον Ορισμό της Επιθετικότητας
Πολλοί ορισμοί έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς σχετικά με την επιθε-
τικότητα. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών, είναι πως η επιθετικότητα 
αποτελεί εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς που έχει επιρροή στο κοινω-
νικό περιβάλλον που ζει το άτομο, επομένως επηρεάζεται η καλή λει-
τουργία της κοινωνίας. Η επιθετικότητα περικλείει συμπεριφορές που 
προκαλούν συγκρούσεις μεταξύ των ατόμων και μπορεί να προκληθούν 
βλάβες ή άλλα άτομα να απειληθούν. Γενικότερα, θεωρείται μια συμπε-
ριφορά που σκοπό έχει να βλάψει σωματικά ένα άτομο, να του προ-
καλέσει πόνο ή ακόμη και θάνατο, να προκαλέσει υλική καταστροφή 
αντικειμένων ή ψυχολογικό πόνο. Μια επιθετική συμπεριφορά δεν είναι 
εμφανής πάντα. Αιφνιδιάζοντας, μπορεί να συμβεί ξαφνικά και χωρίς 
προειδοποίηση. Ακόμη, για τον θύτη και το θύμα έχει διαφορετική ση-
μασία. Από την πλευρά των θυμάτων μπορεί να εκληφθεί και ως απει-
λή για τη ζωή τους. Η επιθετικότητα σχετίζεται με την παραβατική και 
εγκληματική συμπεριφορά. 

Μπορεί να ασκηθεί μέσα από τη σωματική ή τη λεκτική βία, τον εκφο-
βισμό αλλά και τη βία που εκδηλώνεται μέσα από τις ληστείες, τις κλοπές, 
τον βιασμό ή τη δολοφονία. Άμεση μορφή βίας θεωρείται η σωματική βία 
και προκαλεί βλάβη στο θύμα τη στιγμή που εκδηλώνεται. Η λεκτική βία 
από την άλλη, αποτελεί μια έμμεση μορφή επιθετικότητας που συνήθως 
σκοπεύει στο να προκαλέσει πρόβλημα στις διαπροσωπικές σχέσεις του 
ατόμου, μειώνοντας την εικόνα του ατόμου στους γύρω του. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα τη μείωση της αυτοεκτίμησης. (Παντζαρτζίδου, 2016) Ο 
εκφοβισμός, συνήθως γίνεται από άτομα που θεωρούνται ισχυρότεροι 
από τα θύματά τους, κατ’ επανάληψη άμεσα, σωματικά ή έμμεσα, λεκτικά. 
(Χωματίδου, 2013)

1.2. Κατηγοριοποίηση της Επιθετικότητας 
Η επιθετική συμπεριφορά, κατηγοριοποιείται σε τρία είδη ανάλογα με την 
σκοπιμότητα της: την εκφραστική, την εχθρική και την συντελεστική. 

Η εκφραστική επιθετικότητα είναι μια έκρηξη μη ελεγχόμενου θυμού 
που δεν προκαλεί βλάβη. Σκοπός της είναι να νιώσει το θύμα πόνο μέσω 
της απειλής. Έπειτα από μια μορφή πρόκλησης, το άτομο αντιδρά με 
θυμό παρορμητικά χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα. 

Η εχθρική συμπεριφορά, αφορά αμεσότερες μορφές επιθετικότητας 
και βίας, συχνά σωματική που γίνεται άμεσα φανερή. Συνήθως εμφανίζε-
ται κατά τα πρώτα χρόνια στης ζωής του παιδιού.

Η συντελεστική συμπεριφορά, χρησιμοποιείται συνήθως, προκειμένου 
το άτομο να καταφέρει να πετύχει έναν επιθυμητό στόχο. Ουσιαστικά 
αφορά περιπτώσεις που το άτομο δεν έχει σκοπό να βλάψει κάποιον, 
αλλά είναι ένας τρόπος για να μπορέσει να πετύχει τον σκοπό του. Η 
μορφή αυτής της επιθετικότητας, συμβαίνει για λόγους προληπτικούς, 
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δεν γίνεται φανερή και είναι έμμεση. Συνήθως περιλαμβάνει τη διάδοση 
ψεύτικων και κακόβουλων πληροφοριών και φημών (Ζάχαρης, 2003).

Ανάλογα με την ένταση της εκδήλωσης της επιθετικότητας, η επι-
θετική συμπεριφορά διακρίνεται σε τρείς ακόμη κατηγορίες. Η πρώτη, 
αφορά προβλήματα συμπεριφοράς που εμφανίζονται σε παιδιά πρώιμης 
παιδικής ηλικίας και η επιθετικότητα δεν τα χαρακτηρίζει. Η δεύτερη αφο-
ρά εφήβους με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζουν 
έντονη επιθετικότητα, κλοπές, σωματική βία κ.α. Η τρίτη χαρακτηρίζεται 
από προβλήματα συμπεριφοράς που θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε 
οποιαδήποτε ηλικία αφορούν τα συναισθήματα και την προσωπικότητα 
(Κουρκούτας & Θάνος, 2013). 

1.3. Παράγοντες που Οδηγούν σε Επιθετική Συμπεριφορά
Η επιθετικότητα μπορεί να οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες. Παθο-
λογικοί- βιολογικοί λόγοι όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση και η κληρονομι-
κότητα. Επίσης λόγοι οικογενειακοί και κοινωνικοί, που σχετίζονται και 
με ψυχολογικά θέματα όπως η παραμέληση συναισθηματικά λόγω πε-
ριορισμένου χρόνου που μοιράζονται τα παιδιά με τους γονείς, υπερβο-
λικά παραχωρητικοί ή υπερβολικά αυστηροί γονείς, στέρηση φροντίδας 
και τροφής, κακοποίηση σωματική ή σεξουαλική, έκθεση σε σκηνές βίας 
μέσα στο σπίτι, διαζύγιο, ελλιπής διαπαιδαγώγηση. Ακόμη παράγοντες 
που αφορούν το σχολείο, όπως ένας πολύ αυταρχικός/ή δάσκαλος/α ή 
δυσκολίες που σχετίζονται με τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και μίμηση 
παραβατικής συμπεριφοράς συμμαθητών/τριων. Επιπλέον, η ιδιοσυγκρα-
σία του ατόμου αλλά και παράγοντες όπως η χρήση ναρκωτικών και αλ-
κοόλ ή εγκεφαλικές βλάβες. Τέλος τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επηρε-
άζουν σημαντικά την επιθετική συμπεριφορά καθώς οι σκηνές βίας που 
προβάλουν έχουν αρνητικές συνέπειες. Η παρακολούθηση προγραμμά-
των βίας στην τηλεόραση, αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα να 
μιμηθεί κανείς επιθετικές συμπεριφορές και κυρίως μικρά παιδιά που τεί-
νουν να έχουν επιθετικές αντιδράσεις (Ρέντζιος, 2014).

1.4. Η Εξέλιξη της Επιθετικότητας
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα παιδιά αρχίζουν να νιώθουν το αίσθημα 
του θυμού από την ηλικία των 4 μηνών, δεν μπορούν όμως ακόμη να 
το εκφράσουν. Στους 7 μήνες, μπορούν να δηλώσουν το συναίσθημα 
αυτό για να επικοινωνήσουν. Στους 12 μήνες αρχίζουν να ανταποδίδουν 
συμπεριφορές ενώ στους 24 μήνες είναι πλέον σε θέση να εκφράσουν 
τον θυμό τους μέσα από συγκρούσεις με την εκδήλωση της κτητικότη-
τας ή την εκδήλωση ενδιαφέροντος για άλλα παιδιά. Μέχρι την ηλικία 
των τεσσάρων τέτοιου είδους συμπεριφορές θεωρούνται φυσιολογικές 
λόγω της μικρής ηλικίας. Όταν όμως το παιδί ξεκινάει το σχολείο, εκδη-
λώνεται η λεκτική επιθετικότητα αφού την περίοδο αυτή διευρύνονται οι 
γλωσσικοί του ορίζοντες και με τις λέξεις εκφράζονται καλύτερα παρά 
με την σωματική επιθετικότητα. Η επιθετικότητα που σκοπεύει να προκα-
λέσει τραυματισμό ή βλάβη σε άλλο άτομο, ξεκινά να εμφανίζεται κατά 
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την φοίτηση στο δημοτικό σχολείο. Στο μεταίχμιο από την παιδική ηλικία 
στην εφηβεία, ο/η νέος/α καλείται να συμβιβαστεί με μια ποικιλία αλλα-
γών που συμβαίνουν στη ζωή του, που ίσως οδηγήσουν σε μια μορφή 
επιθετικότητας που προκαλεί σοβαρότερους τραυματισμούς. Τότε είναι 
πιθανή η εμπλοκή του εφήβου σε ομαδικές μορφές βίας ή εναντίωσή 
του απέναντι σε γονείς ή εκπαιδευτικούς. Η επιθετικότητα στα παιδιά εί-
ναι ένα φαινόμενο που συνεχώς αυξάνεται και προβληματίζει εκπαιδευ-
τικούς κοινωνιολόγους και ψυχολόγους ως προς την παραβατικότητα 
που μπορεί να εξελιχθεί στην μετέπειτα του σχολείου ζωή των ατόμων. 
(Ρέντζιος, 2014) 

1.5. Μέσα και Τρόποι Μείωσης της Επιθετικότητας
Η επιθετική συμπεριφορά πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και με διάρ-
κεια προκειμένου να έχει αποτέλεσμα. Για να υπάρξει επιτυχία και βελτί-
ωση, θα πρέπει να εφαρμοστούν στρατηγικές οργανωμένες από φορείς. 
Η πολιτεία και το σχολείο οφείλουν να εστιάσουν στην πρόληψη και την 
παρέμβαση για την επιθετικότητα.

Στο επίπεδο της πολιτείας, η εκπαιδευτική πολιτική που οφείλει να 
ακολουθείται, θα πρέπει να βασίζεται σε προγράμματα σπουδών που θα 
έχουν ενδιαφέρον για τους/τις μαθητές/τριες. Σκοπός είναι, να καταπο-
λεμηθεί η επιθετικότητα μέσα από την πλήρη εκπαίδευση των μαθητών/
τριών που θα επιφέρει τη γνώση. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει οι 
εκπαιδευτικοί να επιμορφώνονται συνεχώς ώστε να έχουν την καλύ-
τερη δυνατή κατάρτιση. Ακόμη, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέ-
πει να είναι στελεχωμένες με διεπιστημονικές ομάδες που θα είναι σε 
θέση να κάνουν διαρκή ενημέρωση στους/στις καθηγητές/τριες για να 
μπορούν να παρέμβουν σε ό,τι αφορά την σωματική και ψυχική υγεία 
οποιουδήποτε εμπλεκόμενου στο σχολείο. Επιπλέον, εξαιρετικά σημα-
ντική θα ήταν και η στελέχωση του κάθε σχολείου με σχολικό ψυχολόγο. 
Θα βοηθούσαν επίσης οι σχολές γονέων αν προωθούνταν περισσότερο 
αλλά και η κτηριακή αναβάθμιση στις σχολικές υποδομές (Σαπουντζά-
κης, 2017). 

Στο επίπεδο του σχολείου, οι διδακτικές πρακτικές που θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της αποκλίνουσας μαθητικής 
συμπεριφοράς είναι πολλές. Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί, μέσα από τη φυ-
σική και τη λεκτική προσέγγιση των μαθητών/τριων, μπορούν να δημι-
ουργήσουν ένα περιβάλλον οικειότητας, συμπάθειας και ενσυναίσθησης. 
Ακόμη θα μπορούσαν να αυξηθούν οι ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπί-
δραση και ο χρόνος επικοινωνίας των μελών της μαθητικής κοινότητας. 
Η πληροφόρηση για τη θετική ενίσχυση των αποδεκτών προτύπων κοι-
νωνικής συμπεριφοράς, θα μπορούσε επίσης να γίνεται με περισσότερη 
διάρκεια και πιο τακτικά. Θα ήταν σκόπιμο οι μαθητές/τριες να εξασκού-
νται σε εναλλακτικές κοινωνικές συμπεριφορές, όπως οι προσαρμοστικοί 
τρόποι σκέψης. Αλλά και μέσα από την ενδυνάμωση και καλλιέργεια των 
έμφυτων κλίσεων, την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων, τη νοητική εγρή-
γορση, την ενθάρρυνση της αυτοεκτίμησης, των θετικών προσδοκιών 
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και την εξάσκηση σε διαφορετικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων θα 
μπορούσε να υπάρξει μεγάλη πρόληψη και βελτίωση της επιθετικής συ-
μπεριφοράς των μαθητών/τριών. 

Σκόπιμο και αποτελεσματικό επίσης θα ήταν, να εξοικειωθούν οι μα-
θητές/τριες σε στρατηγικές γνωστικής επεξεργασίας για τις κοινωνικές 
πληροφορίες που προσλαμβάνουν. Συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες θα 
πρέπει α) να εξασκούνται στο να επιλύουν καταστάσεις σύγκρουσης και 
στην τροποποίηση συμπεριφορών μέσα από την ενθάρρυνση για να δια-
τυπώνουν ελεύθερα και δημόσια τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους, 
β) να ενισχύονται με ποικίλους τρόπους ώστε να διορθώνουν και να ανα-
δομούν τον εσφαλμένο τρόπο σκέψης (σε σχέση με υπεργενικεύσεις, 
καταστροφοποίησεις, διυλίσεις αρνητικών συμβάντων, μεγιστοποιήσεις 
σε αρνητικές συμπεριφορές, αυθαίρετες εικασίες και βιαστικά συμπερά-
σματα, υποτιμήσεις θετικών εμπειριών, ετικετοποίηση και απόδοση ασα-
φών χαρακτηρισμών, άλογη εκτόξευση κατηγοριών), γ)να ενθαρρύνονται 
στο να βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους σκέψης εκτός των αρχικών που 
ήταν εσφαλμένοι. Να σκέφτονται δηλαδή από άλλη οπτική γωνία για τον 
εαυτό τους και τους άλλους. δ) Να εφαρμόζονται νοητικές διεργασίες 
σε παιχνίδια ρόλων, στα οποία οι μαθητές/τριες θα καλούνται να δρουν 
σε πραγματικές καταστάσεις της σχολικής ζωής και μέσα από αυτό θα 
εξασκούνται στο να κατανοούν τον τρόπο που σκέπτονται οι άλλοι αλλά 
και στην ενσυναίσθηση. ε) Να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν θετικά 
στοιχεία στην προσωπικότητα των άλλων. Μια προτεινόμενη μέθοδος θα 
ήταν οι μαθητές/τριες να εκφράσουν γραπτά τα θετικά στοιχεία που πα-
ρατηρούν στον/στην εκπαιδευτικό και τους/τις συμμαθητές/τριες τους. 
στ) ο/η εκπαιδευτικός να προτρέπει τους μαθητές/τριες να σκέφτονται 
θετικά εναλλακτικά σενάρια για περιπτώσεις αποτυχίας σε συναισθημα-
τικό ή σχολικό επίπεδο. Δηλαδή να εξοικειωθούν στο να αυτοκαθοδηγού-
νται και να αυτοενισχύονται (Σιδηρόπουλος, 2009).

2. Συναισθήματα

2.1. Ορισμός και Χαρακτηριστικά Ηθικών Συναισθημάτων 
Όλα τα συναισθήματα δημιουργούνται μέσα από κάθε αντιλαμβανόμε-
νη αλλαγή, απειλή ή ευκαιρία στον κόσμο, που προκαλεί κάποιες αντι-
δράσεις σε αυτόν του οποίου τα συμφέροντα θίγονται από τα γεγονό-
τα αυτά. Τα ηθικά συναισθήματα είναι αυτά που μπορεί να συμβάλλουν 
στο να αποκατασταθεί ή να αποφευχθεί μια κακή συμπεριφορά. Σε αυτά 
ανήκουν και τα «συνειδητά» συναισθήματα της ντροπής, της ενοχής, της 
αμηχανίας και της περηφάνειας που είναι αποτέλεσμα αυτοαξιολόγησης 
συνειδητής ή υποσυνείδητης. Ορισμένα συναισθήματα, προκύπτουν όταν 
καλά ή κακά γεγονότα συμβαίνουν στον εαυτό μας ή σε κάποιο κοντινό 
μας πρόσωπο. Όμως υπάρχουν και κάποια συναισθήματα που εμφανίζο-
νται ακόμη και όταν ο εαυτός μας δεν έχει καμία ανάμειξη με τα γεγο-
νότα αυτά. Ενεργοποιούνται δηλαδή σε τραγωδίες, παραβάσεις ή θριάμ-
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βους που άμεσα, δεν αφορούν εμάς. Όσο πιο έντονα ενεργοποιείται ένα 
συναίσθημα με ανιδιοτελή κίνητρα, τόσο περισσότερο ηθικό μπορεί να 
θεωρηθεί. Το άτομο χάρη στο συναίσθημα κινητοποιεί μια γνωστική διερ-
γασία που αυξάνει την τάση για εμπλοκή σε δράσεις όπως η ασφάλεια, η 
ανακούφιση ή η εκδίκηση. Η ντροπή και η ενοχή, είναι συναισθήματα που 
ενισχύουν σημαντικά την ηθική συμπεριφορά (Χωματίδου, 2013).

2.2. Θεωρίες για την Μελέτη της Ηθικής Συμπεριφοράς 
Υπάρχουν πολλές θεωρίες που η κάθε μια εξετάζει την ηθική συμπερι-
φορά από διαφορετικό πρίσμα. Συνοπτικά, ο Jean Piaget (1971) προσέγ-
γισε την ηθική ανάπτυξη και συμπεριφορά μέσα από τη Γνωστική-Δομική 
Θεωρεία του. Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως η ηθική συμπεριφορά των 
παιδιών διαμορφώνεται ανάλογα από την αλληλεπίδραση που έχουν με 
το περιβάλλον και την ικανότητα τους να αντιλαμβάνονται το σωστό και 
το λάθος. Το Δομικό-Eξελικτικό μοντέλο του Kohlberg (1976), αναφέρει 
πως ο ηθικός συλλογισμός, ο οποίος είναι αποτέλεσμα της γνωστικής 
ωρίμανσης του παιδιού και της αλληλεπίδρασης του με την κοινωνία, εί-
ναι ο βασικός παράγοντας που διαμορφώνει την ηθική συμπεριφορά. Η 
Θεωρεία της Αλληλεπίδρασης των Haan, Aerts και Cooper (1985) υπο-
δεικνύει ότι η επιτυχία της ηθικής ανάπτυξης έρχεται μέσα από τον ηθικό 
διάλογο χάρη στον οποίο το παιδί βρίσκει την ηθική ισορροπία του έτσι 
η ηθική ανάπτυξη είναι και εδώ αποτέλεσμα ηθικού συλλογισμού. Το μο-
ντέλο των Τεσσάρων Συστατικών της Ηθικής του Rest (1984) υπαγορεύει 
πως η ηθική συμπεριφορά διαμορφώνεται ανάλογα με τη ικανότητα του 
παιδιού να ανταποκρίνεται στις ψυχολογικές λειτουργίες της ηθικής κρί-
σης, του ηθικού συλλογισμού, της πρόθεσης και της συμπεριφοράς. Γίνε-
ται δηλαδή ταύτιση της ηθικής ανάπτυξης με την κατανόηση και την ερ-
μηνεία της ηθικής δράσης του παιδιού. Η Κοινωνική-Ψυχολογική θεωρία 
των Vallerand και Losier (1994) αναφέρει πως η ηθική συμπεριφορά, είναι 
αποτέλεσμα διαμόρφωσης της αλληλεπίδρασης των παιδιών με το κοι-
νωνικό περιβάλλον αλλά και μιας σειράς διαδικασιών που διαφοροποιεί 
τα κίνητρα του παιδιού. Τέλος ο Bandura (1986) με το Κοινωνικό-Γνωστι-
κό μοντέλο υποστήριξε πως η ηθική συμπεριφορά μπορεί να επιτευχθεί 
μέσα από την παρατήρηση προτύπων και την άμεση ενίσχυση των αξιών 
που το κοινωνικό περιβάλλον προσφέρει στο παιδί όταν συμμετέχει σε 
μια δραστηριότητα (Βατάλη, 2014).

2.3. Τρόποι Ενίσχυσης της Ηθικής Συμπεριφοράς
Συχνό και ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο αποτελούν οι παραβατικές 
συμπεριφορές και ιστορίες επιθετικών συμπεριφορών τόσο στο σχολικό, 
όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Όταν κάποιος/α εμφανί-
ζει παραβατική συμπεριφορά, σημαίνει τη λήψη μιας λανθασμένης από-
φασης. Το λάθος και το σωστό, το κακό ή το καλό όμως, είναι θέματα 
που εξετάζει η ηθική. Η διδασκαλία επομένως, ηθικών αρχών και αξιών, 
στοιχείων δηλαδή που υποδεικνύουν τι είναι σωστό και τι λάθος, μπο-
ρούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση θετικών κοινωνικών συμπεριφορών. 
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Το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για να εφαρμοστούν στρατηγικές για 
την ανάπτυξη του χαρακτήρα και της καλλιέργειας πρακτικών που θα εν-
θαρρύνουν το σεβασμό ανάμεσα στα μέλη του και την ανάπτυξη των 
αρετών, είναι το σχολείο. Για να είναι σε θέση όμως οι εκπαιδευτικοί να 
προωθήσουν την ανάπτυξη του χαρακτήρα και την ηθική ανάπτυξη θα 
πρέπει να έχουν ορισμένες ικανότητες. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί 
οφείλουν να είναι οι ίδιοι σωστά πρότυπα καλού και ηθικού χαρακτήρα. 
Να θεωρούν ως πρωταρχική επαγγελματική τους ευθύνη και προτεραιό-
τητα την ηθική ανάπτυξη και τον χαρακτήρα των μαθητών τους. Ακόμη να 
ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/τριες να συμμετέχουν σε ομιλίες που ως 
θέμα έχουν την ηθική. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα ηθικά 
ζητήματα και τις αξίες θα πρέπει να είναι σαφείς. Θα πρέπει επίσης να 
είναι σε θέση να βοηθούν τους/τις μαθητές/τριες τους, δίνοντας βάση 
και στον δικό τους ηθικό κόσμο. Οφείλουν να φροντίζουν για την καθιέ-
ρωση θετικού κλίματος μέσα στην τάξη, αναπτύσσοντας ένα περιβάλλον 
ενδιαφέροντος και υποστήριξης. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
δίνουν στους/στις μαθητές/τριες τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες του σχολείου που θα τους προσφέρουν εμπειρία αλλά 
και την πρακτική να συμπεριφέρονται ηθικά και σκεπτόμενοι τους άλλους 
(Πρώιος & Γιαννιτσοπούλου, 2009).

Μέσα στο σχολικό περιβάλλον θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ορι-
σμένες στρατηγικές προκειμένου να ενισχυθεί η ηθική συμπεριφορά 
των μαθητών/τριων. Όπως, μέσα στη διδακτέα ύλη, να ενσωματωθούν 
τα υποθετικά ηθικά διλήμματα. Να χρησιμοποιούνται δηλαδή αυτά για να 
προκαλείται συζήτηση στην τάξη που στόχο θα έχει οι μαθητές/τριες να 
ενισχύουν την ηθική τους διαπαιδαγώγηση. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπο-
ρούσε να χρησιμοποιείται και οπτικοακουστικό υλικό. Να σχεδιαστούν και 
να υλοποιηθούν προγράμματα παρέμβασης κοινωνικοπαιδαγωγικά, στα 
οποία θα εντείνεται η προσπάθεια να ενδυναμωθεί το μαθητικό σύστημα 
αξιών και θα ενισχύονται οι συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες 
των παιδιών. Να αξιοποιηθεί το μοντέλο όπου οι γονείς θα μπορούν να 
συνεκπαιδεύονται με τα παιδιά τους. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί να παρο-
τρύνουν τους/τις μαθητές/τριες να ευαισθητοποιηθούν για κοινωνικά 
προβλήματα και να βρουν προσωπικά κίνητρα να αναλάβουν εθελοντι-
κές δράσεις μαζί με συμμαθητές/τριες ή και τις οικογένειές τους. Να πα-
ρέχονται κίνητρα και ερεθίσματα, προκειμένου να δημιουργηθεί η διάθε-
ση στους/στις μαθητές/τριες για κοινωνικές αλλαγές με βαθύτερο στόχο 
την ολοκλήρωση σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Να καλλιεργηθεί η 
ενσυναίσθηση και η προσπάθεια του «μπαίνω στη θέση του άλλου» και 
τέλος, να μεταλαμπαδεύονται αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που θα 
συμβάλλουν στο να απαλλαγούν οι μαθητές/τριες από προκαταλήψεις 
και μισαλλοδοξίες. Στόχος όλων των παραπάνω είναι μέσα από το σχο-
λείο να επιτευχθεί ολόπλευρη ανάπτυξη όχι μόνο σε επίπεδο γλωσσικό 
και γνωστικό αλλά και σε κοινωνικό-συναισθηματικό και ψυχοκινητικό. 
(Τσατήρη, 2018)
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3. Συμπέρασμα 
Συμπερασματικά, το σχολείο είναι απαραίτητο να οικοδομήσει ένα μαθη-
σιακό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές/τριες θα καθοδηγούνται τόσο 
γνωστικά όσο και συναισθηματικά. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν 
πρότυπη κοινωνική συμπεριφορά και να ακολουθούν στρατηγικές που 
θα περιορίζουν φαινόμενα αποκλίνουσας συμπεριφοράς και ταυτόχρονα 
θα διασφαλίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός των 
στρατηγικών αυτών είναι να βοηθήσουν στην ένταξη των μαθητών/τρι-
ων στην κοινωνική ομάδα της σχολικής τάξης, χωρίς προβλήματα αλλά 
και να συμβάλλουν στο να αναπτυχθούν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις 
μεταξύ συμμαθητών/τριων και εκπαιδευτικών (Σιδηρόπουλος, 2009). 
Για να επιτευχθεί αυτό, θα οφείλουν να πραγματοποιούν δράσεις που 
ενισχύουν την ηθική συμπεριφορά πράγμα που απαιτεί την κατάλληλη 
προετοιμασία και επιμόρφωση εκ μέρους των εκπαιδευτικών (Πρώιος & 
Γιαννιτσοπούλου, 2009). 
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την παρουσίαση, ανάλυση καθώς 
και κριτική προσέγγιση του ψυχομετρικού εργαλείου Clinical Evaluation 
of Language Fundamentals στην πέμπτη αναθεωρημένη του έκδοση 
(CELF-5). Το Clinical Evaluation of Language Fundamentals–Fifth Edition 
(CELF-5· Wiig, Semel, & Secord, 2013) είναι μια 
πρόσφατα ενημερωμένη σειρά δοκιμασιών που 
έχουν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση, τη διά-
γνωση και τη μέτρηση αλλαγών στη γλώσσα και 
την επικοινωνία σε άτομα ηλικίας 5 έως 21 ετών. 
Σχεδιάστηκε για να αναγνωρίζει τα δυνατά και 
αδύνατα σημεία των μαθητών ως προς τη γλώσ-
σα, να προσδιορίζει αν δικαιούνται παροχές, να 
παρέχει στρατηγικές παρέμβασης και να μετρά 
την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.

Abstract
This paper discusses the presentation, analysis and critical approach of 
the Clinical Evaluation of Language Fundamentals psychometric tool in 
its fifth revised edition (CELF-5). Clinical Evaluation of Language Fun-
damentals–Fifth Edition (CELF-5; Wiig, Semel, 
& Secord, 2013) is a recently updated series of 
tests, designed to assess, diagnose and measure 
changes in language and communication in in-
dividuals 5 to 21 years old. It was designed to 
identify students’ language strengths and weak-
nesses, determine benefits eligibility, provide in-
tervention strategies and measure the effective-
ness of the intervention.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 
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EVALUATION OF LANGUAGE 
FUNDAMENTALS ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 
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1. Εισαγωγή
Οι γλωσσικές διαταραχές είναι διαταραχές που αφορούν στην επεξερ-
γασία γλωσσικών πληροφοριών. Τα προβλήματα που μπορεί να παρου-
σιαστούν έχουν να κάνουν με γραμματική (συντακτικό ή/και μορφολο-
γία), σημασιολογία ή άλλες πτυχές της γλώσσας. Αυτά τα προβλήματα 
μπορεί να είναι αντιληπτικά (δυσκολίες στην κατανόηση της γλώσσας), 
εκφραστικά (δυσκολίες στην παραγωγή της γλώσσας) ή συνδυασμός και 
των δύο. Οι γλωσσικές διαταραχές μπορεί να επηρεάζουν και τον προ-
φορικό και το γραπτό λόγο, καθώς και τη νοηματική γλώσσα· συνήθως, 
όλες οι μορφές της γλώσσας θα παρουσιάζουν διαταραχή (Beitchman & 
Brownlie, 2014).

Προκαταρκτικές έρευνες για τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου 
έχουν προτείνει ότι βιολογικοί παράγοντες, όπως χαμηλό βάρος γέννη-
σης, πρόωρη γέννα, γενικές επιπλοκές γέννας και αντρικό φύλο, καθώς 
και το οικογενειακό ιστορικό και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέ-
ων μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες εμφάνισης γλωσσικών διατα-
ραχών (Haynes & Pindzola, 2012). 

Για παιδιά με φωνολογικές και εκφραστικές γλωσσικές δυσκολίες, 
υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν τη λογοθεραπεία. Ωστόσο, η ίδια θε-
ραπεία φαίνεται πως είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματική για αντιληπτικές 
γλωσσικές δυσκολίες. Αυτά τα προβλήματα συνάδουν με την κακή πρό-
γνωση για αντιληπτικές γλωσσικές διαταραχές που συνοδεύονται γενικά 
με προβλήματα στην κατανόηση του γραπτού λόγου (Kaderavek, 2011). 

2.  Clinical Evaluation of Language Fundamentals 
–Fifth Edition (CELF-5)

Εκδότης: Pearson Canada Assessment Inc. 
Φθινόπωρο 2013
Κατασκευαστές: Semel, Eleanor; Wiig, Elisabeth H.; Secord, Wayne A.

2.1. Σκοπός
Το Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF-5· Elizabeth 
Wiig, Eleanor Semel & Wayne Secord, 2013) σχεδιάστηκε για να αξιο-
λογηθούν οι γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες ενός μαθητή σε 
διάφορα πλαίσια, να προσδιοριστεί αν υπάρχει γλωσσική διαταραχή, να 
περιγραφεί η φύση της γλωσσικής διαταραχής και να καταστρωθεί πα-
ρέμβαση ή θεραπεία. Το CELF-5 είναι μια περιεκτική και ευέλικτη διαδι-
κασία αξιολόγησης. Χρησιμοποιείται για να προσδιοριστούν τα δυνατά 
σημεία και οι αδυναμίες του μαθητή σε σχέση με τη γλώσσα, καθώς και 
οι παροχές που δικαιούται, να προγραμματιστεί «θεραπεία σχετική με το 
πρόγραμμα σπουδών», να προταθούν προσαρμογές της γλώσσας μέσα 
στην τάξη και να δοθεί αξιολόγηση βάσει απόδοσης που να αντιστοιχεί 
σε εκπαιδευτικούς στόχους (Wiig, Semel & Secord, 2013).
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2.2. Περιγραφή
Το CELF-5 αποτελείται από μια σειρά τεστ. Το κάθε τεστ μπορεί να ληφθεί 
ανεξάρτητα από τα άλλα και έχει σχεδιαστεί για να αξιολογήσει συγκε-
κριμένες γλωσσικές δεξιότητες. Ορισμένα απ’ αυτά προορίζονται για ηλι-
κίες 5-21, άλλα για 5-8 και άλλα τεστ για ηλικίες 8 ή 9-21.

Το CELF-V είναι ένα κλινικό εργαλείο που χορηγείται ατομικά, για την 
αναγνώριση, τη διάγνωση και την περαιτέρω εκτίμηση των ελλειμμάτων 
των γλωσσικών δεξιοτήτων σε παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και νε-
αρούς ενήλικες. Σχεδιάστηκε για να εντοπίζει άτομα ηλικίας από 5 έως 
21,11 ετών που στερούνται τα βασικά θεμέλια περιεχομένου και μορφής 
που χαρακτηρίζουν την ώριμη χρήση της γλώσσας: έννοιες λέξεων (ση-
μασιολογία), δομή λέξεων και προτάσεων (μορφολογία και σύνταξη), κα-
θώς και ανάκληση και ανάκτηση της ομιλούμενης γλώσσας (μνήμη).

Πρόκειται για ένα εργαλείο αξιολόγησης που χορηγείται ατομικά και 
αποτελείται από 18 υποκλίμακες που οργανώνονται σε τέσσερα επίπεδα 
δοκιμασιών που αφορούν στο περιεχόμενο, στη δομή και στη χρήση της 
γλώσσας.

Συγκεκριμένες ομάδες υποκλιμάκων μπορούν να χορηγηθούν από 
τον εξεταστή ώστε να αποκτήσει πληροφορίες για διάφορες πτυχές μιας 
γλωσσικής διαταραχής. Το πρώτο επίπεδο δοκιμασιών μετράει τη γενική 
γλωσσική ικανότητα, καθορίζει την παρουσία ή την απουσία γλωσσικής 
διαταραχής και αξιολογεί την αναγκαιότητα παροχών με βάση την πο-
σοτικοποίηση της απόδοσης. Οι τέσσερις υποκλίμακες σε αυτό το επίπε-
δο αποτελούν τη Βασική Γλωσσική Βαθμολογία (Core Language Score 
- CLS), τη θεμελιώδη βαθμολογία από την οποία μπορούν να ληφθούν 
τρία μονοπάτια, οποιοδήποτε από αυτά ή και τα τρία μαζί, για να παρέ-
χουν περισσότερες πληροφορίες σε βάθος. Τα επακόλουθα επίπεδα 
δοκιμασιών εξετάζουν (α) τη φύση της γλωσσικής διαταραχής, (β) τις 
συμπεριφορές που σχετίζονται με τη γλωσσική διαταραχή και (γ) την επί-
δραση της γλωσσικής διαταραχής στη λειτουργία της τάξης. Για κάθε ένα 
από αυτά απαιτείται η χορήγηση επιπλέον υποκλιμάκων (Wiig, Semel & 
Secord, 2013).

2.3. Χορήγηση και Βαθμολογία
Το CELF-5 αποτελείται από 16 υποκλίμακες για συγκεκριμένες ηλικίες, 
12 εκ των οποίων συνδυάζονται διαφορετικά ώστε να δημιουργήσουν τη 
Βαθμολογία Βασικής Γλώσσας (Core Language Score – CLS), το Δείκτη 
Αντιληπτικής Γλώσσας (Receptive Language Index – RLI), το Δείκτη Εκ-
φραστικής Γλώσσας (Expressive Language Index – ELI), το Δείκτη Γλωσ-
σικού Περιεχομένου (Language Content Index – LCI), το Δείκτη Γλωσ-
σικής Δομής (Language Structure Index – LSI), και το Δείκτη Γλωσσι-
κής Μνήμης (Language Memory Index – LMI). Το CLS μετρά συνολικά τη 
γλωσσική απόδοση, ενώ οι δείκτες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες 
για συγκεκριμένες γλωσσικές δεξιότητες (Wiig, Semel & Secord, 2013). 
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Το CELF-5 μπορεί να χορηγηθεί από λογοθεραπευτές, σχολικούς ψυ-
χολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς και εξειδικευμένους στην ψυχομετρία. 
Τα βασικά τεστ μπορούν να συμπληρωθούν μέσα σε 30 με 45 λεπτά, ενώ 
ολόκληρη η σειρά των τεστ μπορεί να πάρει 90 με 120 λεπτά. Το εργα-
λείο μέτρησης συμπεριλαμβάνει ένα Εγχειρίδιο Εξεταστή, ένα Τεχνικό 
Εγχειρίδιο, δύο Βιβλία με Ερεθίσματα, 25 Φόρμες Συμπλήρωσης 1 και 2, 
10 Συμπληρωματικά Γραφής και Ανάγνωσης 1 και 2, 50 Κλίμακες Αξιολό-
γησης με βάση την παρατήρηση, και 30 Βαθμολογικές Αναφορές από το 
Q-global. Το Εγχειρίδιο του Εξεταστή περιγράφει τη συνιστώμενη διαδι-
κασία αξιολόγησης και παρέχει οδηγίες για τη χορήγηση, βαθμολόγηση 
και ερμηνεία των υποκλιμάκων, καθώς και προτάσεις για παρέμβαση και 
περαιτέρω αξιολόγηση. Το Τεχνικό Εγχειρίδιο παρέχει λεπτομέρειες για 
το σκοπό, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την τυποποίηση και τις ψυχομετρι-
κές ιδιότητες κάθε υποκλίμακας (Wiig, Semel & Secord, 2013). 

2.4. Διαδικασία
Η μορφή χορήγησης είναι προφορικές απαντήσεις σε ερεθίσματα εικό-
νας. Ο χρόνος χορήγησης για τη Βασική Γλωσσική Βαθμολογία είναι 30-
45 λεπτά, ωστόσο για ολόκληρη την αξιολόγηση ποικίλλει. Εξαρτάται από 
ποιες δοκιμασίες θα χορηγήσετε. Για παράδειγμα, η δοκιμασία γραπτού 
λόγου απαιτεί 20 λεπτά χωρίς διακοπή.

Τα βιβλιαράκια πρωτόκολλου περιέχουν οδηγίες, οπότε δε χρειάζεται 
να ανατρέχετε συνεχώς μπρος πίσω στο βιβλίο ερεθισμάτων ενώ παρα-
κολουθείτε τον εξεταζόμενο (Wiig, Semel & Secord, 2013).

3. Ψυχομετρικές Ιδιότητες/Τεχνική Επάρκεια

3.1. Δείγμα Τυποποίησης
Το δείγμα τυποποίησης βασίστηκε στην Ενημερωτική Απογραφή των 
ΗΠΑ για το Μάρτιο του 2010 και διαστρωματώθηκε με βάση την ηλικία, 
το φύλο, τη φυλή/εθνικότητα, τη γεωγραφική περιοχή και το επίπεδο εκ-
παίδευσης των γονέων. Η ένταξη στο δείγμα απαιτούσε την ολοκλήρωση 
του τεστ προφορικά (π.χ. δεν χρειάστηκε νοηματική γλώσσα). Από τους 
3.000 συμμετέχοντες, το 20% ήταν δίγλωσσοι, το 27% μιλούσαν διάλεκτο 
διαφορετική από τα Standard American English (SAE), το 4% ήταν προι-
κισμένοι ή ταλαντούχοι, το 11% είχε διαγνώσεις που συμπεριλάμβαναν 
αλλά δεν περιορίζονταν σε διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκι-
νητικότητα (ΔΕΠ-Υ), μαθησιακές δυσκολίες, νοητικές δυσκολίες, διάχυτη 
αναπτυξιακή διαταραχή, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, ανα-
πτυξιακή υστέρηση ή συναισθηματική διαταραχή, το 12% είχαν διαγνω-
στεί με διαταραχές λόγου ή/και ομιλίας, και το 3% λάμβαναν εργοθερα-
πεία ή φυσιοθεραπεία. Το εγχειρίδιο δεν αναφέρει πώς προσδιορίστηκαν 
οι μαθητές που ταξινομήθηκαν ως άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με τους 
Peña, Spaulding and Plante (2006), η συμπερίληψη των παιδιών με ανα-
πηρίες στο κανονιστικό δείγμα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ακρί-
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βεια των διακρίσεων ή τη δυνατότητα διαφοροποίησης μεταξύ παιδιών 
τυπικής και α-τυπικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η συμπερίληψη ατόμων 
με αναπηρίες στο κανονιστικό δείγμα μειώνει τη μέση βαθμολογία, πράγ-
μα που περιορίζει την ικανότητα του τεστ να διαγνώσει παιδιά με ήπια 
αναπηρία (Wiig, Semel & Secord, 2013).

3.2. Εγκυρότητα
Περιεχόμενο: Η εγκυρότητα περιεχομένου αφορά το πόσο καλά αντι-

προσωπεύουν τα στοιχεία του τεστ το περιεχόμενο που αξιολογείται 
(Paul, 2007). Η εγκυρότητα του περιεχομένου προσδιορίστηκε με διά-
φορους τρόπους, όπως: ανασκόπηση βιβλιογραφίας, ανατροφοδότηση 
χρηστών, επισκόπηση εμπειρογνωμόνων, πιλοτικές μελέτες και διαδικα-
σία ανταπόκρισης. Η κατασκευή του περιεχομένου σχεδιάστηκε για να 
εξασφαλίζει επαρκή δειγματοληψία διαφόρων τομέων της γλώσσας (Τε-
χνικό Εγχειρίδιο, σελ. 52). Τρεις πιλοτικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν 
για να προσδιοριστούν οι τροποποιήσεις που θα γίνονταν στο τεστ, να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των αναθεωρήσεων από το CELF-4 
(Semel, Wiig & Secord, 2003) και να βελτιωθούν τα οπτικά ερεθίσματα. 
Το δείγμα των πιλοτικών μελετών αποτελούταν από 195 μαθητές τριών 
ηλικιακών ομάδων (4-6 ετών, 8 ετών, και 9-16 ετών) και περιλάμβανε 102 
κορίτσια και 93 αγόρια. Οι πιλοτικές μελέτες καθόρισαν την προσαρμογή 
υποκλιμάκων σε δοκιμασίες, την εξάλειψη υποκλιμάκων και την προσθή-
κη νέων δοκιμασιών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της αναθεώρησης 
του CELF-5. Εθνικές μελέτες δοκιμής διεξήχθησαν από 154 λογοθερα-
πευτές για να προσδιοριστεί η καταλληλότητα των αναθεωρήσεων του 
περιεχομένου και να καθοριστούν οι κανόνες βαθμολόγησης. Τα πιλοτικά 
και δοκιμαστικά αντικείμενα του CELF-5 εξετάστηκαν από μια ομάδα λο-
γοθεραπευτών από όλη τη χώρα «με εμπειρία στην εκτίμηση ποικιλόμορ-
φων πληθυσμών» ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πολιτισμικές και γλωσ-
σικές προκαταλήψεις στο περιεχόμενο του τεστ (Τεχνικό Εγχειρίδιο, 22).

Δομή: Η εγκυρότητα της δομής αξιολογεί σε τι βαθμό μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί ένα τεστ για συγκεκριμένο σκοπό, όπως για τον εντοπισμό 
παιδιών με γλωσσική διαταραχή (Vance & Plante, 2004). Οι συγγραφείς 
του CELF-5 μέτρησαν την εγκυρότητα της δομής χρησιμοποιώντας μια 
μελέτη μαθητών που είχαν διάγνωση με και χωρίς γλωσσικές διαταραχές.

Συμφωνία: Η εγκυρότητα συμφωνίας είναι ο βαθμός κατά τον οποίο 
ένα τεστ συμφωνεί με άλλα έγκυρα τεστ του ίδιου μέτρου (Paul, 2007). 
Σύμφωνα με τους McCauley & Swisher (1984), η εγκυρότητα συμφωνίας 
μπορεί να αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας έμμεσες εκτιμήσεις που περι-
λαμβάνουν συγκρίσεις ανάμεσα σε τεστ που έχουν σχεδιαστεί για τη μέ-
τρηση παρόμοιων συμπεριφορών. Εάν και οι δύο σειρές τεστ καταλήξουν 
σε παρόμοιες βαθμολογίες, τα τεστ «θεωρείται ότι μετρούν το ίδιο πράγ-
μα» (McCauley & Swisher, 1984, σελ. 35). Η εγκυρότητα συμφωνίας με-
τρήθηκε συγκρίνοντας το CELF-5 με το CELF-4, καθώς και με το Peabody 
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Picture Vocabulary Test, τέταρτη έκδοση (PPVT-4) και το εκφραστικό του 
αντίστοιχο, Expressive Vocabulary Test, δεύτερη έκδοση (EVT-2).

3.3. Αξιοπιστία
Σύμφωνα με την Paul (2007, σελ. 41), ένα εργαλείο είναι αξιόπιστο εάν 
«οι μετρήσεις του είναι συνεπείς και ακριβείς ή κοντά στην πραγματική 
τιμή». Η αξιοπιστία μπορεί να εκτιμηθεί με διάφορες μεθόδους. Ωστό-
σο, πρέπει να σημειωθεί ότι υψηλός βαθμός αξιοπιστίας δεν εξασφαλίζει 
από μόνος του διαγνωστική ακρίβεια.

Αξιοπιστία Εξέτασης-Επανεξέτασης: Η αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέ-
τασης είναι ένα μέτρο που αντιπροσωπεύει πόσο σταθερό είναι το αποτέ-
λεσμα ενός τεστ με την πάροδο του χρόνου (McCauley & Swisher, 1984). 
Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν το τεστ χορηγηθεί πολλές φορές, τα απο-
τελέσματα είναι παρόμοια για το ίδιο άτομο. Η αξιοπιστία εξέτασης-επα-
νεξέτασης υπολογίστηκε χορηγώντας το CELF-5 στην ίδια ομάδα μαθη-
τών σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις και συγκρίνοντας την απόδοσή τους. 
Το τεστ χορηγήθηκε σε 137 μαθητές που χωρίστηκαν σε τρεις ηλικιακές 
ζώνες (5,0 - 6,11, 8,0 - 9, 1 και 12,0 - 16,11). Οι μαθητές εξετάστηκαν ως 
μέρος του δείγματος τυποποίησης και στη συνέχεια επανέλαβαν το τεστ 
7 έως 46 ημέρες αργότερα (μέσος όρος = 19 ημέρες). Οι συντελεστές 
συσχέτισης για τις σύνθετες βαθμολογίες και τις βαθμολογίες δείκτη κυ-
μαίνονταν μεταξύ 0,83 και 0,90.

Αξιοπιστία Εξεταστών: Η αξιοπιστία εξεταστών μετρά την επιρροή δι-
αφορετικών βαθμολογητών ή χορηγών του τεστ στα αποτελέσματα του 
τεστ (McCauley & Swisher, 1984). Για τέσσερις από τις δοκιμασίες του 
CELF-5 αναπτύχθηκαν πρωτόκολλα βαθμολόγησης. Η αξιοπιστία εξε-
ταστών υπολογίστηκε για αυτές τις τέσσερις δοκιμασίες με τυχαία επι-
λογή δύο διαφορετικών βαθμολογητών για να βαθμολογήσουν το κάθε 
πρωτόκολλο ανεξάρτητα. Οι βαθμολογίες συγκρίθηκαν και ένας τρίτος 
ανεξάρτητος βαθμολογητής επέλυσε τυχόν διαφορές. Οι συντελεστές 
αξιοπιστίας των εξεταστών κυμαίνονταν μεταξύ 0,91 και 0,99, δείχνοντας 
αποδεκτή αξιοπιστία μεταξύ των εξεταστών (Salvia, Ysseldyke, & Bolt, 
2010, όπως αναφέρεται από Betz, Eickhoff, & Sullivan, 2013).

Συνέπεια Μεταξύ Σημείων: Η συνέπεια μεταξύ σημείων αξιολογεί 
κατά πόσο τα τμήματα μιας αξιολόγησης όντως μετρούν κάτι παρόμοιο 
με αυτό που ολόκληρη η αξιολόγηση ισχυρίζεται ότι μετρά (Paul, 2007). 
Η συνέπεια μεταξύ σημείων υπολογίστηκε με τη μέθοδο «δια του δύο» 
όπου οι βαθμολογίες από το πρώτο μισό του τεστ συγκρίνονται με τις 
βαθμολογίες από το δεύτερο μισό του τεστ. Η συνέπεια μεταξύ σημεί-
ων αξιολογήθηκε με τη χρήση παιδιών από το κανονιστικό και το κλινικό 
δείγμα και συμπεριλάμβανε μαθητές με αναγνωρισμένη γλωσσική δια-
ταραχή, μαθητές με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού και μαθητές 
με αναγνωστικές και μαθησιακές δυσκολίες. Τα μέτρα αξιοπιστίας για τις 
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βαθμολογίες του τεστ για μαθητές από το τυπικό δείγμα κυμαίνονταν από 
0,75-0.98. Η αξιοπιστία των σύνθετων και των βαθμολογιών δείκτη για το 
κανονιστικό δείγμα κυμαινόταν μεταξύ 0,95 και 0,96.

Η συνέπεια μεταξύ σημείων για τις κλινικές ομάδες προσδιορίστη-
κε με τη χρήση δείγματος 166 μαθητών ηλικίας 5,0-21,11 ετών, που είχαν 
ήδη διαγνωστεί για μαθησιακές δυσκολίες. Ένα δείγμα 66 μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση ή/και γραφή και 69 μαθητές με 
διαταραχή αυτιστικού φάσματος χρησιμοποιήθηκε επίσης για να εκτιμη-
θεί η συνέπεια μεταξύ σημείων. Οι συντελεστές συσχέτισης για σύνθετες 
βαθμολογίες και βαθμολογίες δείκτη δεν υπολογίστηκαν λόγω ανεπαρ-
κούς μεγέθους δείγματος (Τεχνικό Εγχειρίδιο, σελ. 40). Για την αξιοπι-
στία της ομάδας με μαθησιακές δυσκολίες οι συντελεστές κυμαίνονταν 
μεταξύ 0,81-0,97. Για την ομάδα με μαθησιακές δυσκολίες στη γραφή ή/
και ανάγνωση, οι συντελεστές κυμαίνονταν μεταξύ 0,86-0,99 και για την 
ομάδα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος οι συντελεστές κυμαίνονταν 
μεταξύ 0,91-0,99. Η πλειοψηφία των συντελεστών συσχέτισης είναι απο-
δεκτή σύμφωνα με τα πρότυπα στον τομέα (Wiig, Semel & Secord, 2013).

4. Έρευνες / Μελέτες Περίπτωσης
Όλες οι παρακάτω, ενδεικτικές, μελέτες περίπτωσης έχουν γίνει από την 
Pearson Canada Assessment Inc, ιδιωτική εταιρία στο Τορόντο του Κανα-
δά που διεξάγει κλινικές αξιολογήσεις διεθνώς αναγνωρισμένες. Είναι η 
εκδότρια εταιρία του ψυχομετρικού εργαλείου CELF-5.

4.1. CELF-5 Μελέτη Περίπτωσης – Tyler
Διαταραχή Αντιληπτικής/Εκφραστικής Γλώσσας
Διαταραχή Πραγματολογικής Γλώσσας
Tyler, 6 ετών, μαθητής νηπιαγωγείου

1.   Ο Tyler δυσκολευόταν να καταλάβει τι έλεγαν οι άλλοι.
2.  Ο Tyler δυσκολευόταν να εκφραστεί, ιδίως όταν περιέγραφε γεγο-

νότα με τη σειρά.
3.  Ο Tyler δεν μπορούσε να διευκρινίσει τι εννοούσε όταν δεν τον 

καταλάβαιναν οι άλλοι.
4.  Ο Tyler αναστατωνόταν εύκολα όταν οι άλλοι δεν τον καταλάβαι-

ναν.

Και η δασκάλα και οι γονείς του διέκριναν ότι ο Tyler αντιμετώπιζε 
γλωσσικές δυσκολίες και του χορηγήθηκε το τεστ CELF-5 για να εκτιμη-
θούν τα εξής:

1.   Εκδηλώνει ο μαθητής γλωσσική δυσλειτουργία;
2.  Εάν υπάρχει γλωσσική δυσλειτουργία, ποια είναι τα μοτίβα των δυ-

νατών και αδύνατων σημείων του;
3.  Με βάση το προφίλ του, τι επιπτώσεις έχουν τα δυνατά και αδύνατα 
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σημεία του μαθητή στην ικανότητά του να έχει πρόσβαση στην εκ-
παίδευσή του;

4.  Ποιες προτάσεις παρέμβασης μπορούν να αντληθούν από το προ-
φίλ του μαθητή;

Οι επιδόσεις του μαθητή στο τεστ ήταν πολύ χαμηλές. Τα αποτελέσμα-
τα έδειξαν ότι αντιμετώπιζε μεγάλη δυσκολία στην ερμηνεία του προφο-
ρικού λόγου. Υπήρχε ένδειξη σοβαρής γλωσσικής διαταραχής όσον αφο-
ρά στην αντιληπτική και εκφραστική γλώσσα. Δυνατό σημείο του Tyler 
ήταν η παραγωγή σύντομων, γραμματικά απλών προτάσεων. Ωστόσο δυ-
σκολευόταν να διατυπώνει και να κατανοεί σύνθετες προτάσεις. 

Η ανάλυση των απαντήσεων του Tyler στο CELF-5, σε συνδυασμό με 
πληροφορίες από τη νηπιαγωγό και τους γονείς του, παρείχε στη λογοθε-
ραπεύτρια ιδέες που της επέτρεψαν να αναπτύξει στόχους παρέμβασης. 
Ένας από τους στόχους θα μπορούσε να είναι η ανάπτυξη της ικανότη-
τας του Tyler να αναγνωρίζει και να αντιλαμβάνεται τις σχέσεις μεταξύ 
των λέξεων υψηλής συχνότητας και να σχηματίζει συσχετισμούς (π.χ. τα 
μολύβια και οι μαρκαδόροι σχετίζονται με τη γραφή, τα παπούτσια και οι 
κάλτσες σχετίζονται με πόδια). Ένας δεύτερος στόχος θα μπορούσε να 
είναι η ανάπτυξη της ικανότητας του Tyler να υπερβαίνει τα δηλωμένα 
γεγονότα, βγάζοντας απλά συμπεράσματα. Με βάση τα σχόλια της νη-
πιαγωγού και των γονέων ότι ο Tyler είχε προβλήματα συγκέντρωσης, 
συστάθηκε να ακολουθήσει μια αξιολόγηση για διαταραχή ελλειμματικής 
προσοχής και υπερκινητικότητας.

4.2. CELF-5 Μελέτη Περίπτωσης – Elisa
Διαταραχή Αντιληπτικής/Εκφραστικής Γλώσσας
Μαθήτρια Δεύτερης Γλώσσας
Elisa, 8,1 ετών

Η Elisa ήταν 8,1 ετών, στην τρίτη δημοτικού και προερχόταν από δί-
γλωσση οικογένεια (αγγλικά – ισπανικά), αλλά μιλούσε κυρίως αγγλικά. 
Η ομάδα παρέμβασης του σχολείου της την παρέπεμψε να κάνει αξιο-
λόγηση για τις γλωσσικές της δεξιότητες. Η δασκάλα της παρατηρούσε 
ότι η Elisa έμενε πιο πίσω από τους συμμαθητές της στα μαθήματα και 
ανησυχούσε κυρίως για τις εκφραστικές γλωσσικές της δεξιότητες και 
τις δεξιότητές της σε γραφή, ανάγνωση και κατανόηση γλώσσας. Οι γο-
νείς της ανέφεραν ότι η Elisa συχνά δυσκολευόταν να θυμηθεί λέξεις, να 
κατανοήσει το νόημα λέξεων και να εκφραστεί με άνεση στα αγγλικά ή 
τα ισπανικά.

Η μαθήτρια παραπέμφθηκε για μια πλήρη εκτίμηση λόγου και γλώσ-
σας ώστε να κριθούν τα ακόλουθα:

1.   Η μαθήτρια εκδηλώνει γλωσσική δυσλειτουργία ή διαφορά γλώσ-
σας;

2.  Εάν υπάρχει γλωσσική δυσλειτουργία, ποια είναι τα μοτίβα των δυ-
νατών και αδύνατων σημείων της μαθήτριας;
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3.  Τι επιπτώσεις έχει το προφίλ των δυνατών και αδύνατων σημείων 
της μαθήτριας στην ικανότητά της να έχει πρόσβαση στην εκπαί-
δευσή της;

4.  Ποιες προτάσεις παρέμβασης μπορούν να αντληθούν από το προ-
φίλ της μαθήτριας;

Στην Elisa χορηγήθηκε το τεστ CELF-5 και τα αποτελέσματα έδειξαν 
μέτρια γλωσσική διαταραχή που επηρεάζει την αντίληψη και την έκφρα-
ση, καθώς και τη δομή και περιεχόμενο της γλώσσας. Οι δυσκολίες που 
αντιμετώπιζε η Elisa υποδήλωναν καθυστερήσεις στην απόκτηση της 
μεταγλωσσικής συνειδητοποίησης και γνώσης, και αυτό θα έπρεπε να 
διερευνηθεί περαιτέρω για να προσδιοριστούν συγκεκριμένα πλεονεκτή-
ματα και αδυναμίες.

Η Elisa παραπέμφθηκε επίσης και για εκτίμηση στα ισπανικά. Οι απα-
ντήσεις της στα ισπανικά ήταν συνήθως μονολεκτικές και, όταν επιχει-
ρούσε μεγαλύτερες προτάσεις, δυσκολευόταν να θυμηθεί τις λέξεις στα 
ισπανικά, έκανε πολλά γραμματικά λάθη και συχνά επέστρεφε στα αγγλι-
κά για να μπορέσει να εκφραστεί.

Τα αποτελέσματα των τεστ στα αγγλικά και στα ισπανικά έδειξαν ότι 
η Elisa ήταν κυρίως αγγλόφωνη. Παρουσίαζε ελλείμματα στην έκφρα-
ση, στην ανάγνωση και στη γραφή. Για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 
σε ανάγνωση και γραφή συστήθηκε επιπλέον εκπαιδευτική υποστήριξη. 
Λόγω των δυσκολιών της να βγάζει συμπεράσματα και να ενσωματώ-
νει πολλαπλές πηγές πληροφοριών, συστήθηκε η διεξαγωγή πρόσθετων 
τεστ για μεταγλωσσικές ικανότητες. Για τα ισπανικά, επειδή οι δεξιότητές 
της σε αυτή τη γλώσσα είναι περιορισμένες, δε συστήθηκε πρόσθετη τυ-
ποποιημένη εξέταση.

5. Κριτική Αξιολόγηση
Στο CELF-5 έγιναν σημαντικές αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση. 
Αν και η τελευταία αναθεώρηση έχει πολλές βελτιώσεις, σημειώνονται 
ορισμένοι περιορισμοί.

Πλεονεκτήματα
Το CELF-5 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκπαιδευτικά, κλινικά και ερευ-
νητικά περιβάλλοντα και η τυποποίησή του βασίζεται σε μεγάλο και αντι-
προσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού. Έχει αναθεωρημένο περιεχόμενο 
και πεδίο εφαρμογής, βελτιωμένες διαδικασίες χορήγησης και βαθμολό-
γησης και νέες διαδικασίες για την αξιολόγηση του γραπτού λόγου και 
πραγματολογίας. 

Το τεστ δείχνει εύκολο στη χορήγηση. Οι δοκιμασίες παρατίθενται με 
σαφή και οργανωμένο τρόπο και διαθέτουν οδηγίες που ακολουθούνται 
εύκολα από τον εξεταστή. Το τυποποιημένο δείγμα φαίνεται πως έχει με-
γάλη ποικιλομορφία.
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Η μεγάλη ποικιλία των υλικών για τις δοκιμασίες θα επιτρέπει καλύτε-
ρο συνολικό προφίλ. Το Ψηφιακό Κιτ που μπορεί να επιλέξει κανείς είναι 
εκσυγχρονισμένο και ακολουθεί τις εκπαιδευτικές τάσεις.

Επιπλέον, η νέα διαδικασία αξιολόγησης επιτρέπει την ευέλικτη και 
αποτελεσματική χρήση των υποκλιμάκων είτε ατομικά είτε ανά ομάδες. 
Μετά την ανάπτυξη του CELF-4, είναι σαφές ότι οι προγραμματιστές του 
τεστ έχουν κάνει σημαντικές βελτιώσεις στη φιλικότητα προς το χρήστη, 
το περιεχόμενο και την ευελιξία του ψυχομετρικού εργαλείου, οι οποίες 
αντισταθμίζουν σε μεγάλο βαθμό τους μικρούς περιορισμούς. 

Η μελέτη που διεξήχθη για τη σύγκριση του CELF-5 με το CELF-4 
συνίστατο από 1000 μαθητές τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας 5-16 ετών. Οι 
συσχετίσεις μεταξύ των συνολικών βαθμολογιών και των βαθμολογιών 
δείκτη ήταν υψηλές και κυμάνθηκαν από 0,78 - 0,92. Οι συνολικές βαθ-
μολογίες του CELF-5 ήταν υψηλότερες και οι συγγραφείς το αποδίδουν 
στις αλλαγές στις διαδικασίες βαθμολόγησης «λόγω της αυξημένης ευ-
αισθητοποίησης των διαλεκτικών διαφορών καθώς και λόγω των δια-
φορών στη δυσκολία των δοκιμασιών και τις διαφορές στο κανονιστικό 
δείγμα» (Τεχνικό Εγχειρίδιο, 58).

Γενικά, το CELF-5 είναι ένα χρήσιμο και δυναμικό εργαλείο για την 
αξιολόγηση δυνατών και αδύνατων σημείων σχετικά με τη γλώσσα.

Περιορισμοί 
Παρά τα πλεονεκτήματά του, το CELF-5 έχει επίσης κάποιους περιορι-
σμούς. Αν και οι περισσότεροι δείκτες αξιοπιστίας έχουν αναφερθεί απο-
δεκτοί έως άριστοι, υπάρχουν στοιχεία χαμηλής σταθερότητας του τεστ 
σε ορισμένες περιπτώσεις. Το λογισμικό βαθμολόγησης Q-global παρέ-
χει διαδικτυακές βαθμολογίες και αναφορές με επιπλέον κόστος ανά 
αναφορά που δε συμπεριλαμβάνεται στο κανονικό κιτ. 

Υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης ως προς τον τρόπο με τον οποίο 
οι δοκιμασίες και τα αντικείμενα κρίθηκαν κατάλληλα και αμερόληπτα. 
Ύστερα από εξέταση, αποδεικνύεται ότι το CELF-5 περιέχει σημαντικές 
γλωσσικές, πολιτισμικές και κοινωνικοοικονομικές μεροληψίες, παρά το 
γεγονός ότι δημιούργησε μια ειδική ομάδα με σκοπό να εξασφαλίσει ότι 
το τεστ δε θα ήταν μεροληπτικό. Καθότι αυτό το τεστ είναι σε μεγάλο 
βαθμό ένα τεστ λεξιλογίου, θα εντοπίσει πιθανώς την κοινωνικοοικονο-
μική κατάσταση και προβλήματα μάθησης δεύτερης γλώσσας, παρά μια 
γλωσσική διαταραχή ή αναπηρία.

Λόγω πολιτισμικών και γλωσσικών μεροληψιών (π.χ. έκθεση σε βιβλία, 
συντακτικές και γραμματικές δομές, λεξιλόγιο χαμηλής συχνότητας, 
γνωστά ερωτήματα) και υποθέσεων σχετικά με προηγούμενες γνώσεις 
και εμπειρίες, το τεστ αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη διερεύ-
νηση πληροφοριών και όχι για την αναγνώριση διαταραχής ή αναπηρίας, 
ούτε να χρησιμοποιείται σε αποφάσεις εκπαιδευτικής τοποθέτησης. Το 
Εγχειρίδιο Εξεταστή προτείνει παραλλαγές στη βαθμολόγηση και τη χο-
ρήγηση για μαθητές από πολιτισμικά διαφορετικό υπόβαθρο, που μιλούν 
διαφορετικές διαλέκτους ή έχουν κινητικές, αισθητηριακές ή γνωστικές 
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διαταραχές. Ωστόσο, σε περίπτωση που γίνουν τροποποιήσεις, οι συγ-
γραφείς προειδοποιούν να μη χρησιμοποιηθούν κλιμακωτές βαθμολο-
γίες, τυποποιημένες βαθμολογίες, βαθμοί εκατοστημορίων ή ισοδύναμα 
ηλικιών (Εγχειρίδιο Εξεταστή, σελ. 21). Σύμφωνα με τον IDEA (Individuals 
with Disabilities Education Act – Εκπαιδευτικός Νόμος για Άτομα με Ανα-
πηρία) (2004), τα υλικά αξιολόγησης πρέπει να είναι έγκυρα, αξιόπιστα 
και αμερόληπτα. Συνεπώς, ακόμη και αν δεν υπολογιστούν οι βαθμολο-
γίες, οι λογοθεραπευτές και άλλοι που χρησιμοποιούν το CELF-5 για να 
αξιολογήσουν τη γλώσσα ενός μαθητή θα πρέπει να έχουν υπόψη τις 
μεροληψίες που είναι εγγενείς στο τεστ και που μπορεί να επηρεάσουν 
αρνητικά την απόδοση του μαθητή.

6. Συμπεράσματα
Από τότε που κυκλοφόρησε το CELF-4, είναι σαφές ότι οι δημιουργοί του 
τεστ έχουν βελτιώσει σημαντικά τη φιλικότητα προς το χρήστη, το περι-
εχόμενο και την ευελιξία του ψυχομετρικού εργαλείου, τα οποία υπερτε-
ρούν κατά πολύ των μικρών περιορισμών. Συνολικά, το CELF-5 είναι ένα 
χρήσιμο και δυναμικό ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση πλεονε-
κτημάτων και αδυναμιών της γλώσσας.
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Περίληψη 
Στο παρόν άρθρο μελετάμε τον όρο της ψυχικής ανθεκτικότητας. Τι αυ-
τός ο όρος σημαίνει για τους ανθρώπους γενικά και για την σχολική κοι-
νότητα ειδικά ώστε να κατανοήσουμε γιατί είναι σημαντικός στην εποχή 
μας. Συνεχίζουμε με τις διαστάσεις που είναι αρωγοί για να κατανοήσου-
με καλύτερα την ψυχική ανθεκτικότητα και ποια 
είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Σημαντική 
είναι η αναφορά που θα γίνει για την μείωση 
των παραγόντων κινδύνου στο σχολικό πλαίσιο 
ενώ θα αναφερθούμε και σε διάφορες τεχνικές 
που χρησιμοποιούνται για να προαχθεί η ψυχική 
ανθεκτικότητα. Θα ασχοληθούμε επίσης με τα 
χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά περι-
λαμβάνουν εκείνα που έχει ο μαθητής με ψυχική 
ανθεκτικότητα και εκείνα που έχει ένας μαθητής 
που χρειάζεται ενίσχυση. 

Abstract
In this article we study the term resilience. What 
does this term mean for people in general and 
for the school community in particular so that 
we understand why it is important in our time? 
We continue with the dimensions that are help-
ful to better understand resilience, and what the 
interaction is between them. Important is the 
reference that will be made to reduce risk fac-
tors within the school context while we will also 
refer to various techniques used to promote re-
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silience. We will also deal with its characteristics. These characteristics 
include those that the student has with resilience and those that shows 
that a student needs reinforcement.

1. Εισαγωγή
Στην σημερινή κοινωνία στην οποία ζούμε τόσο οι άνθρωποι γενικότερα όσο 
και οι μαθητές ειδικότερα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με αρκετά ψυχικά 
εφόδια έτσι ώστε να ανταπεξέρχονται στις καθημερινές δυσκολίες τους.

Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε για να περι-
γράψουμε την παραπάνω διαδικασία και πως αυτή εμπλέκεται στην καθη-
μερινότητά μας ώστε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από γεγονότα 
που δύναται να επιφέρουν κίνδυνο σε εμάς και τους γύρω μας.

Η ψυχική ανθεκτικότητα λοιπόν, αναφέρεται σε όλες εκείνες τις ικανό-
τητες που πρέπει να διακατέχουν οι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν αγ-
χογόνες και απειλητικές για αυτούς καταστάσεις που ενδέχεται να τους 
φέρουν σε δύσκολη θέση.

Είναι όλα εκείνα τα εφόδια που πρέπει να έχουν πρωτίστως οι μαθη-
τές για να αντιμετωπίζουν κάθε δυνατό πρόβλημα με την βέλτιστη λύση. 
Χρειαζόμαστε λοιπόν, σχολεία και τάξεις που δύναται να προάγουν την 
ψυχική ανθεκτικότητα τόσο στους μαθητές όσο και τους δασκάλους ώστε 
μαζί ως κοινωνική ομάδα να αντιμετωπίζουν κάθε δυσκολία.

Η δυσκολία είτε είναι ατομική,αφορά δηλαδή έναν μόνο μαθητή, είτε 
ομαδική,αφορά το σύνολο του σχολείου πρέπει να αντιμετωπίζεται με την 
δέουσα ψυχική ανθεκτικότητα για να μπορεί να εξαλειφθεί.

Χρειάζονται λοιπόν, παράγοντες που μπορούν να προστατέψουν το 
άτομο και αυτοί οι παράγοντες πρέπει να ενσωματωθούν στο σύγχρονο 
σχολείο. Άρα, το σχολείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία αφού μαζί με την 
οικογένεια είναι αρωγός της προώθησης της ψυχικής ανθεκτικότητας 
στους μαθητές. Για να έχουμε λοιπόν, θετικά αποτελέσματα στην ψυχική 
ανθεκτικότητα των μαθητών, οι δάσκαλοι πρέπει συμφωνήσουν να εφαρ-
μόσουν κάθε διαδικασία που είναι εφικτή μέσα στο σχολικό περιβάλλον 
ώστε να ενδυναμώσουν τις ικανότητες των μαθητών τους.

Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι μία ικανότητα του ανθρώπου που όλοι 
μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι ταυτίζεται με το σύγχρονο αποτελεσμα-
τικό σχολείο και την άριστη εκπαίδευση. Είναι θα λέγαμε μία από τις προ-
ϋποθέσεις για να εξασφαλίσουν οι μαθητές υψηλού επιπέδου ακαδημα-
ϊκά επιτεύγματα.

2. Εννοιολογικός Προσδιορισμός
Με τον όρο ψυχική ανθεκτικότητα εννοούμε όλα εκείνα τα ατομικά χαρα-
κτηριστικά και τους προστατευτικούς παράγοντες που αποτελούν για τον 
κάθε άτομο χωριστά το υποστηρικτικό του δίκτυο ώστε να ανταπεξέλθει 
σε κάθε δυσκολία και να επαναδομήσει τον εαυτό του.
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Ο ορισμός της ψυχικής ανθεκτικότητας μπορεί να έχει αρκετές ομοι-
ότητες ως προς τα κοινά του στοιχεία,υπάρχουν όμως εναλλακτικοί ορι-
σμοί,οι οποίοι δίνονται παρακάτω αφού σε παγκόσμια βάση δεν υπάρχει 
κοινός αποδεκτός ορισμός

  i.  Η ικανότητα του ατόμου να επανέρχεται, να αντέχει στις δυσκολίες 
και να επαναδομεί τον εαυτό του (Wolin, 1993)

 ii.  Η διαδικασία της αντιμετώπισης αντίξοων και αγχογόνων γεγο-
νότων ή καταστάσεων που προκαλούν τις αντοχές των ατόμων 
με έναν τρόπο που προσδίδει στο άτομο επιπρόσθετους προστα-
τευτικούς μηχανισμούς και δεξιότητες αντιμετώπισης αγχογόγων 
καταστάσεων από αυτές που διέθετε πριν τα αντίξοα γεγονότα 
(Richardson et al., 1990)

iii.  Διαδικασία προσωπικής επανόρθωσης και ανάπτυξης (Higgins, 
1994)

iv.  Η ικανότητα του ατόμου να αναγεννάται,να επανέρχεται, να προ-
σαρμόζεται με επιτυχία στο περιβάλλον παρά τις αντιξοότητες και 
να αναπτύσσει κοινωνική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική επάρκεια, 
παρά την έκθεσή του σε έντονο στρες ή απλά στις αγχογόνες κατα-
στάσεις που διέπουν και είναι εγγενείς πλέον σήμερα στο σύγχρο-
νο κόσμο (Rirkin & Hooperman, 1991)

 v.  Η ικανότητα του ατόμου για θετική προσαρμογή και επιβίωση μετά 
από σημαντικές αντιξοότητες, σοβαρές δυσκολίες και αρνητικές 
εμπειρίες (Obradovic & Masten, 2006)

3. Διαστάσεις της Ψυχικής Ανθεκτικότητας
Σύμφωνα με τον Masten (2001) η ανθεκτικότητα παίρνει διάφορες μορ-
φές και έχει διαφορετικές διαστάσεις, δηλαδή: 

α)  η ανθεκτικότητα με την έννοια της αντίστασης. Δηλαδή το άτομο 
διατηρεί τη φυσιολογική του λειτουργία κατά τη διάρκεια αλλά και 
μετά την έκθεση του στο όποιο τραυματικό γεγονός. 

β)  η ανθεκτικότητα με την έννοια της ανάρρωσης. Το άτομο, σε αυτήν 
την συνθήκη, λυγίζει από την αντιξοότητα αλλά ξαναγυρίζει στην 
προηγούμενη ισορροπία του. 

γ)  η ανθεκτικότητα ως ομαλοποίηση. Αυτή εμφανίζεται κυρίως σε παι-
διά που γεννιούνται σε αντίξοα περιβάλλοντα ή μεγαλώνουν σε 
ορφανοτροφεία και στη συνέχεια, αν μετακινηθούν σε υγιή περι-
βάλλοντα, η ανάπτυξή τους είναι ταχεία και φτάνει σε φυσιολογικά 
επίπεδα. 

δ)  η ανθεκτικότητα με την έννοια της ανασυγκρότησης ή της μετα-
μόρφωσης, και αφορά την μετατραυματική ανάπτυξη του ατόμου 
με την αναδόμηση των αντιλήψεων, των πεποιθήσεων και των συ-
μπεριφορών του.
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Η έννοια της ανθεκτικότητας σχετίζεται με ένα σύνολο χαρακτηριστι-
κών και παραγόντων, οι οποίες στο χώρο της ανάπτυξης ψυχοπαθολογί-
ας ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες: 

α) τα χαρακτηριστικά του ίδιου του ατόμου
β) τα χαρακτηριστικά της οικογένειας και 
γ) τα χαρακτηριστικά του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος.

Μεταξύ των παραγόντων αυτών υπάρχει δυναμική αλληλεπίδραση η 
οποία, τελικά, καθορίζει το επίπεδο της ανθεκτικότητας του ατόμου στην 
όποια αντίξοη συνθήκη. Σημαντικό ρόλο για το επίπεδο της ανθεκτικό-
τητας παίζει ο βαθμός και το επίπεδο του κινδύνου στον οποίο εκτίθεται 
το άτομο και η γνωστική κατάσταση του ατόμου τη χρονική στιγμή που 
συμβαίνει το δυσάρεστο συμβάν. Π.χ. τα βρέφη μπορεί να μη βιώνουν 
επιπτώσεις πολέμου επειδή η γνωστική τους κατάσταση είναι χαμηλή τη 
δεδομένη χρονική περίοδο. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν οι προηγού-
μενες εμπειρίες του ατόμου και η προηγούμενη έκθεση του σε στρεσο-
γόνες καταστάσεις που άλλοτε μειώνουν ή αυξάνουν την ανθεκτικότητά 
του.

4.  Προαγωγή της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στο 
Σχολικό Πλαίσιο 

Για να προάγουμε την ψυχική ανθεκτικότητα το πιο σημαντικό στοιχείο εί-
ναι η θετική αποδοχή και η ενθάρρυνση χωρίς όρους ειδικότερα σε αντί-
ξοες καταστάσεις όπου το άτομο το έχει ανάγκη. Πρέπει να το δείχνουμε 
αυτό όχι μόνο με τις στάσεις μας αλλά και με την συμπεριφορά μας και 
να δείχνουμε ενδιαφέρον ότι κατανοούμε τα προβλήματα ενώ ταυτόχρο-
να παρέχουμε κίνητρα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να προσέχουν και να σέβονται τους μαθητές και να γνωρίζουν τα 
ονόματα των παιδιών.

Πρέπει οι εκπαιδευτικοί να θέτουν υψηλές αλλά ρεαλιστικές προσδο-
κίες, να παρακινούν τα παιδιά και να ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή 
αυτών. Ανάθεση εργασιών μπορεί να γίνεται για να αναπτυχθεί η ψυχική 
ανθεκτικότητα όπως επίσης, οι εκπαιδευτικοί να δείχνουν ενδιαφέρον και 
φροντίδα προς τους μαθητές.

Τέλος, πολύ σημαντικό είναι παράλληλα οι εκπαιδευτικοί να παρέχουν 
ευκαιρίες για συμμετοχή των παιδιών στα σχολικά δρώμενα, συμμετοχή 
σε εθελοντικές δραστηριότητες ή παροχή βοήθειας σε τρίτους
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5.  Χαρακτηριστικά Μαθητή με Ψυχική Ανθεκτικό-
τητα

Κάθε μαθητής κατέχει τα δικά του χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να 
ανταπεξέρχεται σε κάθε δύσκολη κατάσταση και να την αντιμετωπίζει με 
επιτυχία. Υπάρχουν μαθητές με υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα αφού έχουν 
μειώσει τους παράγοντες κινδύνου μέσα στο περιβάλλον στο όποιο ζουν. 
Αρχικά έχουν αναπτύξει θετικούς συναισθηματικούς δεσμούς. Κάτι τέ-
τοιο περιλαμβάνει μια στενή σχέση με τουλάχιστον έναν ενήλικα που τον 
νοιάζεται και τον φροντίζει. Ασχολείται με δραστηριότητες που είναι πολύ 
ενδιαφέρουσες για αυτόν συνήθως μετά το σχολείο ή κατά την διάρκεια 
του σχολείου αν κάτι τέτοιο είναι επιτρεπτό. Είναι αναγκαία η θετική αλ-
ληλεπίδραση που πρέπει να έχει κάθε μαθητής με τους συμμαθητές του 
με την βοήθεια σχολικών προγραμμάτων ενώ είναι αρεστό να έχει μια 
θετική άποψη για την διαδικασία της μάθησης.

Στη συνέχεια κάθε μαθητής πρέπει να γνωρίζει ποια είναι τα όρια που 
έχουν τεθεί, να τα σέβεται και να τα τηρεί. Είναι αναγκαίο να κατανοεί και 
να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες και τους κανόνες αλλά και να συμ-
μετέχει στην διαδικασία αλλαγής των κανόνων αν αυτό είναι απαραίτητο.

Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός ότι για να μειώσει ένας 
μαθητής τους παράγοντες κινδύνου πρέπει να του γίνει εκμάθηση χρή-
σιμων δεξιοτήτων τόσο κατά την διάρκεια των σχολικών του χρόνων όσο 
και για την υπόλοιπη ζωή του. Για να πραγματοποιηθεί η παραπάνω δι-
αδικασία πρέπει να αποκτήσει συγκεκριμένες δεξιότητες όπως είναι η 
διεκδικητικότητα, η ικανότητα να αρνείται κάτι που του είναι δυσάρεστο, 
να επιλύει κάθε σύγκρουση με υγιή τρόπο και να διαχειρίζεται το άγχος 
του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα προαναφερθέντα είναι τα στάδια που πρέπει να κατέχει ένας μα-
θητής για να μειώσει τους παράγοντες κινδύνου. Από την άλλη πλευ-
ρά οι μαθητές χρειάζεται να γνωρίζουν πως θα προάγουν την ψυχική 
ανθεκτικότητα στο σχολικό περιβάλλον ειδικά και στο περιβάλλον που 
μεγαλώνουν και εξελίσσονται ειδικά. Για να επιτύχουν έναν τέτοιο σκο-
πό είναι αρεστό να έχουν ευκαιρίες για ουσιαστική συμμετοχή όπως 
να είναι αποτελεσματικοί σε νέες προκλήσεις που μπορούν να εμφανι-
στούν, να πιστεύουν ότι έχουν λόγο στις αποφάσεις που λαμβάνονται 
στο σχολικό πλαίσιο και να συμμετέχουν ενεργά στην παροχή βοήθειας 
προς άλλους.

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό των παιδιών με ψυχική ανθε-
κτικότητα είναι ότι έχουν θέσει υψηλές προσδοκίες για τον εαυτό τους. 
Πιστεύουν ότι κάθε στόχος μπορεί να επιτευχθεί ενώ παράλληλα έχουν 
μεγάλη εμπιστοσύνη στις ικανότητες τόσο τις δικές τους όσο και των 
άλλων. Για να επιτύχουν κάθε στόχο δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και 
ενθαρρύνουν κάθε δραστηριότητα.

Αναμένεται επίσης, τα παιδιά με ψυχική ανθεκτικότητα να αισθάνονται 
το σχολείο όπως την οικογένεια τους που νοιάζεται για αυτά και τα φρο-
ντίζει. Έχουν διαμορφώσει μια αίσθηση «του ανήκειν» στο σχολείο και 
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βλέπουν αυτό ως μία κοινότητα που δύναται να τους ανταμείψει και να 
τους προσφέρει πολλά.

6.  Χαρακτηριστικά Μαθητή που Χρειάζεται Ενί-
σχυση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας

Υπάρχουν μαθητές μέσα στο σχολικό πλαίσιο που πρέπει να ενισχυθούν 
ώστε να αποκτήσουν την κατάλληλη ψυχική ανθεκτικότητα για να μπο-
ρούν να αντεπεξέρχονται σε κάθε δυσκολία. Οι μαθητές αυτοί έχουν συ-
γκεκριμένα χαρακτηριστικά που μπορούν να αναγνωριστούν από το σχο-
λείο για να αλλάξουν. Οι μαθητές με χαμηλή ψυχική ανθεκτικότητα είναι 
γενικώς απομονωμένοι και δεν έχουν ένα θετικό πρότυπο για να ακολου-
θήσουν. Δεν έχουν την ανάγκη να ασχοληθούν με καμία δραστηριότητα 
ενώ δεν αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους του. Παράλληλα με τα 
προηγούμενα είναι εντελώς αμέτοχοι από την διαδικασία της μάθησης 
και είναι σε γενικές γραμμές μπερδεμένοι σχετικά με το αν υπάρχουν 
κανόνες, ποιοι είναι αυτοί και αν θα πρέπει να τους ακολουθήσουν. Συ-
γκεκριμένα, θεωρούν ότι δεν έχουν καμία αξία οι κανόνες και δεν λαμβά-
νουν μέρος σε καμία διαδικασία μέσα στο σχολικό πλαίσιο που σχετίζεται 
με την λήψη ή την αλλαγή των κανόνων.

Η εμφάνιση ενός μαθητή χωρίς ψυχική ανθεκτικότητα είναι σε γενικές 
γραμμές καθορισμένη. Τις περισσότερες φορές εκδηλώνει ανεπιθύμητες 
συμπεριφορές, δεν μπορεί να επιλύσει τις συγκρούσεις με διάλογο και 
δεν έχει ανεπτυγμένες κατάλληλες κοινωνικές δεξιότητες για να αντιμε-
τωπίζει τα προβλήματα του.

Σε ατομικό επίπεδο δεν αναγνωρίζει τις ικανότητες, τα ταλέντα του 
και αισθάνεται ότι οι ιδέες του δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Παραμέ-
νει παθητικός δέκτης των καταστάσεων που συμβαίνουν γύρω του και 
εκφράζει αμφιβολίες για το αν μπορεί να συνεισφέρει στην κοινωνία με 
θετικό τρόπο.

Συγκεκριμένα τα παιδιά που χρειάζονται ενίσχυση της ψυχικής τους 
ανθεκτικότητας έχουν έλλειψη εσωτερικών δυνάμεων. Συνήθως, δεν 
έχουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσουν κάθε δύ-
σκολη κατάσταση. Θα λέγαμε ότι έχουν μειωμένη πίστη στις ικανότητές 
τους. Περιγράφουν συνήθως, τον εαυτό τους με αρνητικούς χαρακτηρι-
σμούς και μειώνουν τόσο τον εαυτό τους όσο και τους άλλους. Είναι παι-
διά που θέτουν περιορισμούς σχετικά με τις προσδοκίες λόγω της εθνό-
τητας, του γένους τους ή του οικογενειακού τους εισοδήματος.

Τέλος, ένας μαθητής αυτής της κατηγορίας νιώθει ότι υπάρχουν μη-
δενικές πηγές στήριξης. Αισθάνεται απομονωμένος από το σχολείο και 
ότι κανένας δεν νοιάζεται για αυτόν. Αντιδρά σε κάθε δραστηριότητα ως 
αόρατος μαθητής και νιώθει ότι κανένας μέσα στο σχολικό πλαίσιο στο 
οποίο μεγαλώνει δεν θα αναγνωρίσει κάτι θετικό για αυτόν.
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7.  Τεχνικές που Προάγουν την Ψυχική Ανθεκτικό-
τητα

Μέσα στο σχολικό πλαίσιο οι αντιξοότητες είναι αυτές που δύναται να 
αναταράξουν την ζωή των παιδιών και είναι αυτές που σε γενικές γραμ-
μές δημιουργούν προβλήματα συμπεριφοράς και δυσπροσαρμογή. Έτσι, 
τα προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικό-
τητας στοχεύουν στις αντιξοότητες. Για να διασαφηνίσουμε το παραπάνω 
τα προγράμματα προσπαθούν να εξαλείψουν ή ακόμα και να μειώσουν 
κάθε αρνητική συνέπεια που προέρχεται από μία αντιξοότητα και παράλ-
ληλα να βρουν αντισταθμιστικά μέτρα ώστε να βοηθήσουν τον εκάστοτε 
μαθητή που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. 

Μια πρώτη τεχνική που χρησιμοποιούν τα προγράμματα παρέμβασης 
είναι αυτή με επίκεντρο την επικινδυνότητα. Αυτό σημαίνει ότι στοχεύουν 
στην μείωση της έκθεσης των παιδιών σε επιβλαβείς καταστάσεις. Τα 
προγράμματα αυτά εστιάζουν στους τρόπους περιορισμού των αρνητι-
κών καταστάσεων στις οποίες είναι δυνατό να εκτεθεί ένα παιδί.

Μια δεύτερη τεχνική που χρησιμοποιούν τα προγράμματα παρέμβα-
σης είναι αυτές με επίκεντρο τις δυνατότητες του κάθε παιδιού. Αυτές οι 
τεχνικές εστιάζουν στην αύξηση της ποιότητας και της πρόσβασης σε πη-
γές στήριξης που χρειάζονται τα παιδιά κατά την διάρκεια των σχολικών 
τους χρόνων. Για παράδειγμα τα προγράμματα αυτά δημιουργούν πνευ-
ματικά κέντρα στην κοινότητα ή κέντρα απασχόλησης που είναι ειδικά για 
παιδιά. Τα παιδιά στα κέντρα αυτά δύναται να μάθουν μία ξένη γλώσσα ή 
να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες. Η μέθοδος αυτή στοχεύει 
με άμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας στο σχολικό 
πλαίσιο και όχι μόνο. 

Μια τρίτη τεχνική που χρησιμοποιείται επίσης, είναι να αναπτυχθούν 
τα ατομικά προστατευτικά συστήματα κατά την διάρκεια ανάπτυξης του 
παιδιού. Τα συστήματα αυτά δεν έχουν σκοπό να μειώσουν τους παρά-
γοντες επικινδυνότητας ή να ενισχύσουν τους προστατευτικούς παράγο-
ντες. Τα συστήματα αυτά εστιάζουν στην επιρροή των διαδικασιών που 
θα αλλάξουν την ζωή του παιδιού. Για παράδειγμα προγράμματα μέσω 
των οποίων τα παιδιά είναι ικανά να συλλέξουν εμπειρίες και να ενισχύ-
σουν την αυτοπεποίθησή τους.

Όλες οι κατηγορίες των τεχνικών που παρουσιάστηκαν έχουν τα δικά 
τους αποτελέσματα και τις δικές του διαδικασίες για να εφαρμοστούν. 
Κάθε λοιπόν, τεχνική έχει τον δικό της σκοπό και προσπαθεί να ενισχύ-
σει κάποια διάσταση της ψυχικής ανθεκτικότητας στην ζωή του παιδιού. 
Έτσι, μπορεί να προκύψει και συνδυασμός των παραπάνω τεχνικών ώστε 
το σχολικό πλαίσιο να συμβάλλει πιο αποτελεσματικά στην ενίσχυση της 
ψυχικής ανθεκτικότητας των μελών της.

Τα παρεμβατικά προγράμματα και οι τεχνικές τους όπως και κάθε 
άλλη προσπάθεια ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας δύναται να 
χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλά πλαίσια. Το σχολείο όμως, και γενικότερα 
η σχολική κοινότητα μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο πρόσφορα 
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πλαίσια για την εφαρμογή προγραμμάτων που στόχο έχουν την ενίσχυση 
της ψυχικής ανθεκτικότητας και να λειτουργήσει ως προστατευτικός πα-
ράγοντας για το κάθε μέλος του.

Είναι σαφές ότι όλα τα στοιχεία που θεωρούνται αυτονόητα απαιτούν 
εκπαιδευμένο προσωπικό και την αλλαγή της φιλοσοφίας των σχολείων 
από κέντρα απλής μάθησης σε χώρου υποδοχής και ενίσχυσης της ψυ-
χικής ευεξίας και της δημιουργικής σκέψης όλων των παιδιών, της καλλι-
έργειας των χαρισμάτων, στην ευρύτερη ψυχοκοινωνική εκπαίδευση και 
υπευθυνοποίηση τους. Είναι προφανές ότι άκαμπτες σχολικές πρακτικές 
δεν ευνοούν την αλλαγή της παιδαγωγικής φιλοσοφίας και δεν επιτρέ-
πουν την ένταξη ή την ενίσχυση παιδιών που είναι ευάλωτα, σε μαθησια-
κό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο.

8. Συζήτηση
Συνολικά και σε κάθε περίπτωση ο απώτερος στόχος όλων των παρεμβά-
σεων είναι η συναισθηματική στήριξη του παιδιού, η συναισθηματική του 
αυτονομία, η προώθηση της επικοινωνίας και σχέσης γονέα-παιδιού και 
παιδιού-σχολείου, η ένταξη του στην τάξη και στις ομάδες συνομηλίκων, 
η προαγωγή των διαπροσωπικών ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και 
η ενίσχυση της κοινωνικής του ταυτότητας μέσα από την αναγνώριση των 
δεξιοτήτων του, αλλά και την αποδοχή των ελλειμμάτων/δυσκολιών του. 

Αυτά όλα επιτυγχάνονται μέσα από τη δημιουργία ενός σταθερού και 
υποστηριχτικού περιβάλλοντος για το παιδί, σε καλή συνεργασία μεταξύ 
όλων των εμπλεκόμενων (γονέων-παιδιού-συμβούλων-δασκάλων) και 
χωρίς προστριβές και συγκρούσεις.

Σημαντικό ρόλο σε εαυτό έχει να κάνει η διαμεσολάβηση του ψυχο-
λόγου για την επεξεργασία όλων των καταστάσεων χρησιμοποιώντας συ-
γκεκριμένες στρατηγικές. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται 
μέσα στο σχολείο και να μην είναι αποκομμένες από την σχολική πραγ-
ματικότητα του παιδιού, που είναι ένα βασικό πεδίο δράσης και πραγμά-
τωσης του εαυτού και της κοινωνικής του ταυτότητας.
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Περίληψη 
Η ποίηση ως ίαση: μια απροσδόκητη σύμπραξη τέχνης και επιστήμης, που 
γίνεται στην υπηρεσία του πάσχοντος ανθρώπου. Ο/Η ποιητής/τρια ως 
ένας «εν δυνάμει» θεραπευτής/τρια δρα προληπτικά αλλά και ιαματικά 
πρώτα για τον εαυτό του/της, και μέσω της ποιητικής του/της δημιουρ-
γίας για τον/την «ασθενή»-αναγνώστη/στρια. Αυτή η λειτουργία, γνωστή 
από την αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα σε όλο το εύρος της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας εξελίχθηκε τον 20ό αιώνα στην έννοια της Βιβλιοθεραπεί-
ας ως την θεραπευτική χρήση της πρόσληψης λόγου και της Ποιητικής 
Θεραπείας ως την θεραπευτική χρήση της παραγωγής λόγου. Επιλέξαμε 
να εστιάσουμε στην Ποίηση λόγω της αφθονίας του υλικού που προσφέ-
ρει προς ταύτιση και ανάλυση, μαζί με λιτότητα 
και συμπύκνωση των σημαινομένων, τα οποία 
αφομοιώνονται καλύτερα μέσω του έμμετρου 
στοιχείου που συγχρόνως τους εξασφαλίζει μια 
σταθερή δομή δημιουργώντας ασφαλές ψυχο-
λογικό περιβάλλον. Σκοπός μας είναι η δημιουρ-
γία ομάδων που θα οργανώσουν στην πράξη 
την προσέγγιση αυτή με την σύμπραξη του/της 
ποιητή/τριας και την εποπτεία του/της κλινικού/
ής ψυχολόγου-ψυχοθεραπευτή/τριας.

Abstract
Poetry as a cure: an unexpected collaboration between art and science 
with the aim to serve the ailing. The poet as a potential healer acts both 
preventively and therapeutically starting from himself and continuing 

Η ΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΙΑΣΗ:  
Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ
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ποίηση,  
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through his poetical creation with the “patient”-reader. This function, well 
known since ancient time and middle age, expanded to the whole range 
of artistic creation, has been developed in the 20th century in the term 
of Bibliotherapy as the therapeutic use of reading and Poetic Therapy as 

the therapeutic use of writing. We are focusing 
on poetry because of (a) the abundance of ma-
terial suitable for identification and analysis, (b) 
its thrifting and compacting meaning, which is 
(c) well assimilable through rhyme, creating (d) 
a stable structure and thus a secure psychologi-
cal environment. Our goal is to organize on that 
theoretical base group therapy sessions with the 
collaboration of the poet and the supervision of 
the clinical psychologist - psychotherapist.

1.  Από την Πλευρά της Ποίησης και του/της Ποι-
ητή/τριας

«Αυτό που έμαθα, δεν το ξέρω πια. Το λίγο που ξέρω ακόμα, το μάντεψα» 
(Σαμφόρ) (Σαμφόρ, 1983, σ. 51)

«Η ποίηση ως ίαση». Ή όταν ο ποιητικός λόγος γίνεται φάρμακο της 
ψυχής και μια πολύ ιδιαίτερη θεραπευτική αγωγή. Αφού η ποίηση, ως δη-
μιουργική διαδικασία και ως αποτέλεσμα, πραγματώνεται μέσα στις πιο 
σκοτεινές και πιο φωτεινές πτυχές της ψυχής. Θα έλεγε κανείς/καμμία 
πως η ψυχή μας, δεν είναι παρά ένα φοβερό εργαστήρι όπου μέσα εκεί 
συντελούνται πράγματα θαυμαστά· της ζωής και του ονείρου, αλλά και 
πράγματα αποτρόπαια· του θανάτου. Κι ακόμη πως: Όλα εκείνα που δεν 
ξέρουμε, για μας και για τους άλλους/ες, και αυτά που πρόκειται να συμ-
βούν, ή να μη συμβούν, υπάρχουν ήδη εκεί, ως «άυλη ύλη», ως ενέργεια 
που χρησιμοποιείται, για τις πολύπλοκες και ανερμήνευτες διεργασίες 
της ψυχής. 

«Η ποίηση ως ίαση». Όμως, τι μπορεί να σημαίνει, ή ποιο μήνυμα, ποια 
αλήθεια βρίσκεται μέσα σε αυτήν την φράση; Και πως γίνεται, αυτή η 
φράση, να συνενώνει δύο φαινομενικά ασύνδετες και ασύμπτωτες έννοι-
ες όπως: η «ποίηση» και η «ίαση»; Η πρώτη, ένας όρος καθαρά φιλολο-
γικός/αισθητικός, πιο σωστά, μία από της βασικές κατηγορίες του λόγου 
(του έμμετρου), και η δεύτερη, μια έννοια της ιατρικής, αλλά με «ένδυμα 
ψυχολογικό» (της ψυχολογίας). Έχουμε επομένως εδώ, την απροσδόκη-
τη σύμπραξη τέχνης και επιστήμης. Μια σύμπραξη που γίνεται στην “υπη-
ρεσία” του πάσχοντος ανθρώπου, με την μορφή και τον τρόπο θεραπευ-
τικής παρέμβασης. Ή θεραπευτικής αγωγής. Σ’ αυτή την «θεραπευτική 
αγωγή», θα αναφερθούμε σήμερα τόσο από την μεριά της ποίησης, όσο 
και από την πλευρά της ψυχολογίας. 

Από την ιστορία των πολιτισμών, γνωρίζουμε πως, τόσο η ποίηση όσο 
και όλες οι άλλες τέχνες, γεννήθηκαν -επινοήθηκαν- κάτω από μια μεγά-

Key words: 

cure, poetry,  
bibliotherapy,  

poetic therapy,  
psychotherapy
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λη ανθρώπινη ανάγκη. Στην αρχή για να εκφραστούν τα συναισθήματα 
χαράς, λύπης, αγωνίας και φόβου, και στη συνέχεια για να βρεθεί, από 
την πλευρά του ανήσυχου και χαρισματικού ανθρώπου, ένα νοητό ασφα-
λές αποκούμπι για τις δύσκολές και σκοτεινές στιγμές του βίου. Αφού η 
τέχνη, -η καλλιτεχνική έκφραση- είναι μια πράξη πνευματικής ανάτασης 
και μια σοβαρή διαδικασία/διεργασία, για να επιτευχθεί η απαραίτητη ψυ-
χική γαλήνη και ισορροπία του ατόμου. 

Όλα όσα πρέπει να ειπωθούν για το θέμα μας, σχηματικά, συμπυκνώ-
νονται στο τρίπτυχο: Ποίηση – Ποιητής/τρια – Αποδέκτης της ποίησης 
(Αναγνώστης/στρια ή πάσχων άνθρωπος).

Για την ποίηση, όπως είναι γνωστό, δεν έχουμε κάποιον ορισμό -σε 
τι θα ωφελούσε άλλωστε, ένας ορισμός της ποίησης;- εντούτοις, παρά 
τις αντικειμενικές δυσκολίες μας να ορίσουμε την ποίηση, ξέρουμε ή …
ψυχανεμιζόμαστε το αντικείμενο και, ως ένα βαθμό, την δύναμη και τις 
φανερές ή άδηλες δυνατότητες της. 

Στο εμβληματικό δοκίμιο του, Η υπεράσπιση της ποίησης (Shelley, 
1996 σ.σ. 39-40), ο Πέρση Σέλλεϋ, μεταξύ άλλων, μας αποκαλύπτει πως: 
«Η ποίηση λειτουργεί μ’ έναν άλλο, θεϊκό τρόπο. Αφυπνίζει το νου, τον 
διευρύνει μετατρέποντάς τον σ’ ένα δοχείο με χιλιάδες άγνωστους συν-
δυασμούς σκέψεις. Ανασηκώνει το πέπλο που κρύβει την ομορφιά του 
κόσμου. Αποκαλύπτει την άγνωστη όψη των οικείων πραγμάτων. Ό,τι 
προτίθεται να εκφράσει το δημιουργεί απ’ αρχής. Όσοι άνθρωποι, για μια 
φορά έστω, αντίκρισαν τις μορφές που πλάστηκαν μες στο Ηλύσιο φως 
της ποίησης, δεν θα τις λησμονήσουν ποτέ. Θα μείνουν μέσα τους, ωσάν 
μνημεία μιας υψηλής πνευματικής απόλαυσης».

Και για τους ποιητές, πάλι ο Σέλλεϋ, αποφαίνεται (Shelley, 1996, σ.σ. 
28-29): «Οι ποιητές, ανάλογα με την εποχή και το έθνος που εμφανί-
ζονται, ονομάζονται αρχικά νομοθέτες και προφήτες. Γιατί ένας ποιητής 
συγκεντρώνει στο πρόσωπο του και τις δύο αυτές ιδιότητες. Σκοπός του 
δεν είναι να θεωρεί μόνον το παρόν ως έχει, ούτε ν’ ανακαλύπτει τους 
νόμους σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να οργανώνεται, αλλά μέσα 
στο παρόν να διακρίνει το μέλλον. Οι σκέψεις του δεν είναι παρά οι σπό-
ροι των λουλουδιών και των καρπών του μέλλοντος χρόνου… Ο ποιητής 
μετέχει στο αιώνιο, το απέραντο και το ένα». 

Μέσα στην φράση του Σέλλευ: «Οι σκέψεις του ποιητή δεν είναι παρά 
οι σπόροι των λουλουδιών και των καρπών του μέλλοντος χρόνου», μπο-
ρούμε να πούμε πως βρίσκεται μια πρώτη, συνολική απάντηση στα αρχικά 
μας ερωτήματα. Και ταυτόχρονα μια κάποια εξήγηση ή αιτιολόγηση του 
όλου εγχειρήματος μας. «Η ποίηση ως ίαση»; Ναι, αφού ο/η ποιητής/τρια 
είναι ένας «εν δυνάμει» θεραπευτής· το ποίημα, ένα από τα πιο δραστικά 
φάρμακα της ψυχής· και η ποιητική διαδικασία (η γραφή του ποιήματος), 
μια πράξη αποκάλυψης, απελευθέρωσης της ψυχής και του πνεύματος. Η 
ίδια η ουσία της ίασης, με άλλα λόγια. 

Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ακόμη και τούτο: η ποίηση, η καλλι-
τεχνική δημιουργία γενικότερα, λειτουργεί και δρα, -ή μπορεί να λειτουρ-
γήσει και να «δράσει»- κυρίως προληπτικά, αποτρεπτικά. Πριν δηλαδή, ή 
για να μην «ασθενήσει» ο άνθρωπος. Τόσο για τον ίδιο τον/την ποιητή/
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τρια/δημιουργό, όσο και για τον αποδέκτη της ποίησης (του ποιήματος). 
Πρόληψη λοιπόν, αυτό ακριβώς που συνιστούν όλοι οι γιατροί, για την δι-
ασφάλιση της υγείας, του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος: «Νους 
υγιής εν σώματι υγιεί» δεν έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι; 

Και συνεχίζουμε… Είπαμε ήδη πως η ποίηση δεν ορίζεται, αλλά, βιώ-
νεται (κι ας μην το είπαμε). Και πως όταν και όποτε προσεγγίζεται ερμη-
νευτικά, ο καθένας έχει έναν δικό του τρόπο να μιλήσει γι’ αυτήν. Ακόμη 
και οι ίδιοι οι ποιητές. Να μερικές σχετικές σκέψεις/ αφορισμοί, από την 
μεριά των ποιητών, που αποτυπώνουν την λειτουργία και την σημασία της 
ποίησης: «Αν δεν μου ‘δινες την ποίηση Κύριε, δε θα ‘χα τίποτα για να 
ζήσω», εξομολογείται ο Νικηφόρος Βρεττάκος.

«Να γιατί γράφω. Γιατί η ποίηση αρχίζει από ‘κει που την τελευταία 
λέξη δεν την έχει ο θάνατος», υπογραμμίζει ο Οδυσσέας Ελύτης. 

Ενώ ο Κώστας Καρυωτάκης, με μια δραματική ένταση μας αποκαλύ-
πτει:

«…Είμαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις, / χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθού-
με.

/ Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύσις. / Στο σώμα, στην ενθύμηση 
πονούμε. / Μας διώχνουνε τα πράγματα, κι η ποίησις / είναι το καταφύγιο 
που φθονούμε…» (Καρυωτάκης, 1998, σελ. 99). 

Και τέλος, ο Γιάννης Ρίτσος, λέει για τους ποιητές: «…Βαδίζουν άηχα 
με σταυρωμένα χέρια, / θυμούνται αόριστα, λησμονημένα γεγονότα, λέ-
ξεις, τοπία, / ετούτοι οι παρηγορητές του κόσμου, οι πάντα απαρηγόρη-
τοι…» (Ρίτσος, 1972, σελ. 7).

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι: Η ψυχή του ανθρώπου, 
μπορεί να γεννάει τα πάθη, τις παθήσεις, τα μαρτύρια, αλλά η ίδια πάλι, 
-η ψυχή- μπορεί να δώσει και τα «φάρμακα», άρα την ίαση, για πολλές αν 
όχι για όλες τις ψυχολογικές διαταραχές και πνευματικές αναστατώσεις 
μας. Φάρμακα και θεραπεία της· η καλλιτεχνική δημιουργία (ως αποτέ-
λεσμα και ως προσπάθεια). Αυτή η θαυμαστή και πολύσημη διαδραστική 
πράξη που μπορεί να μετατρέψει τον πάσχοντα άνθρωπο, (με την κατάλ-
ληλη καθοδήγηση ασφαλώς), σε δημιουργό.

Εν κατακλείδι: Η ποίηση, τόσο ως αναγνωστική εμπειρία, όσο και ως 
δημιουργική διαδικασία, ναι, μπορεί να γίνει ένα πολύτιμο θεραπευτικό 
εργαλείο. Μια νέα ιαματική εμπειρία! Και κλείνω παραφράζοντας, -ή… πα-
ραβιάζοντας- την ρήση του Σαμφόρ: «Αυτό που έμαθα, δεν το ξεχνώ. Το 
λίγο που ξέρω πλέον, το μεταδίδω».

2.  Γενικά Περί Βιβλιοθεραπείας Και Ποιητικής Θε-
ραπείας1 

Η θεωρία και η πράξη της θεραπευτικής δύναμης του λόγου έχει τις ρίζες 
της στην ελληνική αρχαιότητα: Ο Απόλλωνας, πατέρας του Ασκληπιού, 
λατρευόταν ως θεότητα του κάλλους και του φωτός, αλλά και της θερα-

1.  Περίληψη από Orth et al, 2018, σελ 48, σ.σ. 72-76, 86. Μτφρ, Ντέπη Ρίζου.
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πείας και των τεχνών – ιδιαίτερα της ποίησης, της μουσικής και του τρα-
γουδιού. Οι βιβλιοθήκες δεν ήταν μόνο χώροι γνώσης αλλά και ψυχικής 
ηρεμίας, εξ ου και ο χαρακτηρισμός της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας 
ως «Θεραπευτήριο της Ψυχής». Στην Αρχαία Ελλάδα οι σημειώσεις και 
οι καταγραφές εν είδει ημερολογίου είχαν μεγάλη σημασία, τα λεγόμενα 
«υπομνήματα». 

Κατόπιν ο Αριστοτέλης ανέπτυξε την έννοια της «κάθαρσης», όπου ο 
θεατής της τραγωδίας ταυτιζόταν με τα παθήματα των πρωταγωνιστών 
εκτονώνοντας το δικό του ψυχικό βάρος μέσα από την λύση του δράμα-
τος. 

Η δύναμη του λόγου είναι επίσης διαχρονικά βασικό στοιχείο της κάθε 
θρησκευτικής πρακτικής. Από τις επίσημες θρησκευτικές τελετές μέχρι 
τους εξορκισμούς των δαιμόνων, ο λόγος προστατεύει, έλκει και απωθεί, 
υλοποιεί και αφυλοποιεί.

Στην ρωμαική αρχαιότητα τα παρηγορητικά έργα του Κικέρωνα (De 
senecture) ή του Σενέκα (Για μια ευτυχισμένη ζωή κ.α.) ήταν και μέσα αυ-
τοβοήθειας και θεραπείας. Τα έργα αυτά είχαν σκοπό να ανακουφίσουν 
τον αναγνώστη, αλλά ωφελούσαν ψυχικά και τον γράφοντα. 

Εδώ διαφαίνονται τα ρευστά όρια μεταξύ της θεραπευτικής δράσης 
παραγωγής (production) και πρόσληψης (reception) του γραπτού λόγου, 
που συχνά πλαισιώνονται με τον συνδυασμό και των δύο (integration).

Πολλά παρόμοια παραδείγματα αναφέρονται από το Μεσαίωνα μέ-
χρι την σύγχρονη εποχή. Από τον 18ο/19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα 
εμφανίζεται στην Γερμανία και την Αμερική αυτή η θεραπευτική προσέγ-
γιση από λογοτέχνες (Theodor Fontane, Erich Kaestner), ψυχιάτρους 
(Maximilian Jacobi, Johann Christian Reil, Jacob Moreno), βιβλιοθηκά-
ριους (E. Kathleen Jones) ή και συνδυασμού ειδικοτήτων όπως η Αμερι-
κανίδα φαρμακοποιός, νομικός και ποιήτρια Eli Greifer και πολλοί άλλοι.

Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αμερική επιχειρήθηκε με 
επιτυχία η χρήση των βιβλίων ως παρηγορητικό μέσο, υποβοηθητικό στην 
επούλωση τραυμάτων σε ψυχή και σώμα των στρατιωτών και επεκτάθηκε 
αργότερα σε κλινικές, σχολεία, σωφρονιστικά ιδρύματα.

Χαρακτηριστικότατη για την παρηγορητική αυτή δράση μέσω της ποί-
ησης είναι η συγκινητική μαρτυρία του εβραικής καταγωγής Γερμανού 
θεωρητικού της λογοτεχνίας Marcel Reich Ranicki, για την σωτήρια γι΄αυ-
τόν χρήση του βιβλίου του Erich Kaestner «Το Οικιακό Φαρμακείο της 
Ποίησης», κατά την διάρκεια της αιχμάλωσης του από τους Ναζί στο γκέ-
το της Βαρσοβίας (Gerk 2015).

Ο όρος «Βιβλιοθεραπεία» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον 
Αμερικανό θεολόγο Samuel McChord Crothers to 1916 στο μηνιαίο περι-
οδικό “Atlantic Monthly”, ο οποίος μαζί με τον φίλο του Augustus Baxter 
άρχισε την ανθολόγηση λογοτεχνικών κειμένων για την θεραπεία ψυχικά 
ασθενών.

Εμείς χρησιμοποιούμε σαν βάση μας την προσέγγιση των ψυχολό-
γων-ψυχοθεραπευτών Hilarion Petzold & Ilse Orth, την «γερμανική σχο-
λή», που αναπτύχθηκε την δεκαετία του ’70 παράλληλα με την αμερικάνι-
κη, και συνθέτει μία ολιστική πρόταση χρησιμοποιώντας την θεραπευτική 
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διάσταση της μουσικής, του θεάτρου, των εικαστικών και του χορού. Γι 
αυτό και ονομάζεται Ολιστική Ποιητική Θεραπεία & Βιβλιοθεραπεία. Έχει 
ιδρυθεί από τους ίδιους η Γερμανική Εταιρία Ποιητικής Θεραπείας & Βι-
βλιοθεραπείας υπό την σκέπη της Γερμανικής Εταιρίας Καλλιτεχνικών 
Μορφών Θεραπείας. Παράλληλα υπάρχει στην Αμερική η Εθνική Ένωση 
Ποιητικής θεραπείας και πολλά Ινστιτούτα Ποιητικής Θεραπείας ήδη από 
την δεκαετία του ’70.

Αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως πολύπλευρο και «πολυαισθητικό» ον, 
και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι και η κάθε θεραπεία του πρέπει να έχει 
τα ανάλογα στοιχεία. Ακόμα και η όσφρηση, ή και η γεύση θα έπρεπε 
να συμμετάσχουν στη θεραπεία, μια προσέγγιση υπό ολοκλήρωση στην 
παρούσα φάση. Βάση όλων αποτελεί η σχέση σώματος και λόγου, όπου 
στην ουσία αναζητούμε μέσα έκφρασης του ανθρώπου να σωματοποιή-
σει / εκδραματίσει ό,τι μπορεί, αλλά και ό,τι δεν μπορεί να εκφράσει δια 
του λόγου. 

Αυτός είναι και ο λόγος που εμείς οι θεραπευτές κάποια στιγμή έχου-
με την ανάγκη να υπερβούμε τα συμβατικά όρια της «δια-λογικής» ψυχο-
θεραπείας και να διαθέσουμε στον/στην ψυχοθεραπευόμενο/η ει δυνα-
τόν όλα τα διαθέσιμα μέσα έκφρασης.

Η θεραπεία εφαρμόζεται ατομικά ή ομαδικά, με βάση την ψυχοθερα-
πεία του βάθους (Freud και επίγονοι) και την φαινομενολογία (Husserl)2, 
υπό την έννοια μιας προσωπικής ερμηνευτικής του υποκειμένου, όπου 
αντιμετωπίζει το κείμενο σαν την προσωπική του αφήγηση, ως μήνυμα 
από τον ίδιο, για τον ίδιο, για τον ίδιο, αλλά και για τους άλλους, ώστε να 
προκύψει ένα αίσθημα νοήματος, μία κατανόηση σε βάθος για τον εαυτό 
του, για τις σχέσεις του και για την ζωή του στον κόσμο. 

Μέσω της Ποιητικής Θεραπείας και της Βιβλιοθεραπείας υποστηρίζο-
νται και προωθούνται και οι τέσσερεις οδοί της θεραπείας (εύρεση του 
νοήματος/εργασία συνειδητότητας/συναιθηματική κατανόηση, κοινωνι-
κοποίηση/αυτοεμπιστοσύνη, εξέλιξη της προσωπικότητας, ανάπτυξη της 
αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης). Ονομάζουμε λοιπόν 
Βιβλιοθεραπεία την θεραπευτική χρήση της πρόσληψης λόγου (ανάγνω-

2.   Η φαινομενολογία του Χούσερλ (Edmund Husserl) έχει την ιδιαιτερότητα να αντιτί-
θεται στην κυρίαρχη δυναμική της εποχής (του 20ού αιώνα), η οποία προσπαθούσε 
να ερμηνεύσει το φαινόμενο της αυτοσυνειδησίας και της λογικότητας με αποκλει-
στικά βιοφυσικούς, κοινωνικούς και ψυχολογικούς όρους. Θεωρούσε ότι η ανθρώ-
πινη πραγματικότητα περιοριζόταν σε μια πρακτική ποσοτικών μετρήσεων οι οποίες 
εξαλείφουν την ιδιαιτερότητά της κάνοντάς την να μοιάζει σαν μια έκφανση τυφλής 
αναγκαιότητας Για τον Χούσερλ, η αναγωγή της συνείδησης στη φυσική ύλη (του 
νου στον εγκέφαλο) ήταν ανεπίτρεπτη. Ο υλισμός δεν είναι ούτε φυσιολογική ούτε 
αναπότρεπτη διανοητική στάση. Είναι μια θεωρία ανάμεσα στις άλλες, μια ερμηνευ-
τική προσέγγιση ανάμεσα στις άλλες. Ο θετικισμός ή η φυσιοκεντική θεώρηση της 
συνείδησης είναι παράγωγα της πρωτογενούς λογικότητας του ανθρώπου και όχι 
οι αιτίες της ύπαρξής της. Για να υπάρχει επιστήμη πρέπει κατ› αρχάς να υπάρχει 
λογικότητα. Αυτή η καθαρή συνείδηση είναι η πηγή των δραστηριοτήτων του υπερ-
βατολογικού Εγώ. Γ. Φέλιου. Βασικά στοιχεία της Φαινομενολογίας, Τα κοινά της 
στοιχεία με τον αρχαίο Σκεπτικισμό και η εφαρμογή στην ψυχοθεραπευτική πρακτι-
κή. Ανακτήθηκε 10 Ιανουαρίου 2021 από: https://www.ideotopos.gr/posts/ψυχολο-
γία/14-sceptic3.html
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ση και μελέτη επιλεγμένων κειμένων) και Ποιητική Θεραπεία την θερα-
πευτική χρήση της παραγωγής (συγγραφή κειμένων). Στο συνδυασμό και 
των δύο η μελέτη του επιλεγμένου κειμένου εμπνέει στη συγγραφή νέου 
κειμένου.

3. Γιατί Θεραπεία της Ποίησης;
Στη δική μας προσέγγιση επιλέγουμε μέσα από τα πολλά λογοτεχνικά 
είδη που τροφοδοτούν την Βιβλιοθεραπεία, την ποίηση στην ελληνική 
γλώσσα για τους εξής λόγους:

1.  Η ποίηση, αν και γλωσσικά πιο απομακρυσμένη από τον καθημερι-
νό λόγο, προσφέρει περισσότερο υλικό προς ταύτιση και ανάλυση, 
λόγω των παρομοιώσεων, μεταφορών, πολλαπλών επιπέδων ερμη-
νείας, άφθονων εικόνων, άρα και συμβόλων, που αναδύουν ατομικό 
ασυνείδητο υλικό. Έτσι, αφορά περισσότερους αναγνώστες μέσω 
της αρχής της «πολυφωνικής διαλογικής» (Bakhtin, 2008) και της 
αρχής του «πολύ-λόγου» (Petzold in: Orth 2018) μέσα από τις οποί-
ες προωθείται το αυθόρμητο δημιουργικό δυναμικό του συμμετέχο-
ντα και ξεδιπλώνεται η προσωπικότητα του.

2.  Η ποίηση μεταφέρει λόγω των παραπάνω χαρακτηριστικών πολλές 
πληροφορίες που σχετίζονται με την παράδοση, ιστορία και πολι-
τισμό του εκάστοτε λαού, οπότε ολοκληρώνεται το πεδίο ταύτισης 
και ανάδυσης υλικού από το ατομικό στο συλλογικό ασυνείδητο. Γι’ 
αυτό και χρησιμοποιούμε ποιήματα της ελληνικής παράδοσης.

3.  Όχι μόνο ο λόγος της ποίησης, αλλά και ο ρυθμός, η ρίμα, το έμμε-
τρο στοιχείο μπορούν να έχουν θεραπευτική δράση, ίσως γιατί με 
το τρόπο αυτό αναδεικνύεται περισσότερο η μουσική του λόγου και 
οι έννοιες που μεταφέρει γίνονται πιο αφομοιώσιμες με παράλληλη 
ενίσχυση του συγκινησιακού τους περιεχομένου.

4.  Επιπλέον, τα παραπάνω στοιχεία δίνουν μια σταθερή δομή στο ση-
μαινόμενο, εμποδίζοντας την διάχυση του συναισθήματος, χωρίς 
όμως να το καταστέλλουν. Η ειδικός στην Δημιουργική Γραφή και 
Ποιητική Θεραπεία Adelheid Liepelt αναφέρει ότι «μέσω της (ποι-
ητικής) φόρμας μπορούν ευκολότερα οι άνθρωποι να εκφράσουν 
στο χαρτί τους φόβους τους» Προτιμά και η ίδια την χρήση ποιημά-
των ως μέσο κινητοποίησης των συμμετεχόντων στις ομάδες για 
να αρχίσουν να γράφουν. «Τα ποιήματα έχουν κάτι το άρρητο και 
αφυπνίζουν την φαντασία» (Liepelt, 2015, σελ .3).

5.  Παράλληλα η λιτότητα της ποίησης όσον αφορά την έκταση του 
λόγου συμπυκνώνει τα νοήματα όταν την διαβάζουμε - προσλαμ-
βάνουμε και παράλληλα, όπως προαναφέραμε, μας οριοθετεί όταν 
την παράγουμε οδηγώντας μας σε μία πολύτιμη «απόσταξη» συναι-
σθημάτων και συγκινήσεων. Το Χάικου αποτελεί το χαρακτηριστικό-
τερο παράδειγμα αυτής της προσέγγισης.
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Στο βιβλιοθεραπευτικό κομμάτι μέσα από την επιλεγμένη ανθολόγη-
ση ελληνικής ποίησης θα εμπνευστούμε για να περάσουμε στην ποιητική 
θεραπεία (ανα)δημιουργώντας ποιήματα.

Ας μην ξεχνάμε τέλος την εμβληματική φράση του Φρόυντ: «Όπου και 
αν με πήγαν οι θεωρίες μου, βρήκα ότι ένας ποιητής ήδη είχε πάει εκεί». 
Μας δίνει το εναρκτήριο και επιβεβαιωτικό έναυσμα λοιπόν να χρησιμο-
ποιήσουμε την ποίηση θεραπευτικά.
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Περίληψη 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της γο-
νεϊκής εμπλοκής και της σχολικής επίδοσης των παιδιών, τόσο σε ακα-
δημαϊκούς στόχους, ιδιαίτερα στη γλώσσα και τα μαθηματικά, όσο και σε 
και σε άλλες δεξιότητες που αφορούν στην επιτυχή προσαρμογή του παι-
διού στο σχολείο (Bandura, 1997). Πολυάριθμες έρευνες έχουν συσχετί-
σει θετικά το δημοκρατικό μοντέλο ανατροφής με τη σχολική επίδοση. 
Οι πρακτικές που ακολουθούν οι γονείς καλλιεργούν δεξιότητες, στάσεις 
και κίνητρα που συμβάλουν στην καλή σχολική προσαρμογή και επίδοση. 
Το ύφος, όμως, της ανατροφής που παρέχουν οι 
γονείς στα παιδιά συνδέεται με μία πληθώρα άλ-
λων παραγόντων, όπως το κοινωνικοοικονομικό 
υπόβαθρο και το μορφωτικό τους επίπεδο. Στα 
πλαίσια αυτά προτείνονται καλές πρακτικές και 
θεσμοθετημένες παρεμβάσεις, που θα μπορού-
σαν να ενισχύσουν τη γονεϊκή εμπλοκή στη σχο-
λική ζωή με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης.

Abstract
According to the literature, there is a positive correlation between pa-
rental involvement and children’s school performance, both in academic 
goals - especially in language and mathematics - as well as in other skills 
related to the child’s successful adaptation to 
school (Bandura, 1997). Numerous studies have 
positively correlated the democratic upbringing 
model with school performance. The practices 
that parents follow cultivate skills, attitudes and 
motivations that contribute to good school ad-
aptation and performance. However, the style 
of parenting provided to children is linked to a 
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number of other factors, such as socioeconomic background and educa-
tional background. In this context, good practices and institutionalized 
interventions are proposed, which could enhance parental involvement 
in school life in order to improve performance.

1. Εισαγωγή
Στη βιβλιογραφία, υπάρχει συναίνεση σχετικά με το ρόλο της διαπαι-
δαγώγησης και της σχολικής επίδοσης. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα 
άμεσα και έμμεσα να επηρεάσουν τη σχολική πορεία των παιδιών τους. 
Η συμμετοχή τους στην καθημερινή μελέτη, η παροχή ερεθισμάτων για 
γνωστική ανάπτυξη μέσω εξωσχολικών δραστηριοτήτων, το είδος του 
γλωσσικού κώδικα που χρησιμοποιούν κατά την μεταξύ τους αλληλεπί-
δραση, οι πρακτικές ενίσχυσης του γραμματισμού, η επικοινωνία με το 
σχολείο, είναι μερικοί μόνο από τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς 
επηρεάζουν άμεσα την επίδοση των παιδιών τους. Αφετέρου, το ύφος 
της ανατροφής που υιοθετούν οι γονείς, είναι υπεύθυνο για το είδος των 
αυτο-αναπαραστάσεων, των δεξιοτήτων και των κινήτρων που καλλιερ-
γούν στα παιδιά και σχετίζεται με το οικονομικό, κοινωνικό και μορφωτικό 
τους υπόβαθρο. 

 Με την παρούσα εργασία, επιχειρείται να αναδειχθούν ορισμένοι από 
τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς επηρεάζουν τη σχολική από-
δοση των παιδιών, καθώς και οι παράγοντες που ωθούν τους γονείς να 
υιοθετήσουν το ύφος διαπαιδαγώγησης. Υπό αυτό το πρίσμα, παρουσι-
άζονται συνοπτικά και με τις αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές οι 
πρακτικές με τις οποίες οι γονείς εμπλέκονται άμεσα στη σχολική ζωή, 
καθώς και οι παράγοντες που πιστεύεται ότι σχετίζονται με την υιοθέτηση 
τους. Στη δεύτερη ενότητα, παρατίθενται ενδεικτικά, ορισμένοι τρόποι, 
με βάση όσα παρουσιάστηκαν, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους 
γονείς να συμβάλουν στην πρόοδο των παιδιών τους, περισσότερο με τη 
μορφή σκέψεων παρά ως τεκμηριωμένες από τη βιβλιογραφία, αποδο-
τικές παρεμβάσεις. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των συ-
μπερασμάτων από την έρευνα και τους περιορισμούς, που αφορούν στη 
διερεύνηση κι άλλων παραμέτρων που διαμορφώνουν το γονεϊκό ύφος 
ανατροφής. 

2.  Πρακτικές Διαπαιδαγώγησης-Παράγοντες που 
Επηρεάζουν τη Σχολική Επίδοση 

2.1. Συμμετοχή Γονέων στην Καθημερινή Μελέτη 
Πληθώρα ερευνών δείχνει ότι η βοήθεια που παρέχουν οι γονείς στο 
σπίτι συντελεί στη θετική επίδοση στα μαθηματικά και τη γλώσσα (Van 
Voorhis 2001). Την ίδια άποψη συμμερίζονται και οι γονείς (Κασσώτη & 
Κλιάπης, 2008), με την προϋπόθεση ότι μεταχειρίζονται τις κατάλληλες 
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εκπαιδευτικές στρατηγικές, ότι χρησιμοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο 
τα εκπαιδευτικά μέσα και οι έχουν επαρκείς γνώσεις στο αντικείμενο ( 
Georgiou 1997, Fehrmann et al. 1987, Cooper et al., 2006). Σε έρευνα 
των Κασσώτη-Κλιάπη (2008) βρέθηκε ότι το υψηλό μορφωτικό επίπεδο 
των γονέων, σε συνδυασμό με την καθημερινή συστηματική μελέτη και 
τη συμμετοχή στην προετοιμασία, όπου το βοήθημα χρησιμοποιείται για 
την εμβάθυνση των γνώσεων κι όχι, απλά, για τον έλεγχο του αποτελέ-
σματος, καθώς και η επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς συντελούν στην 
υψηλότερη επίδοση των μαθητών του δημοτικού στα μαθηματικά. 

Ταυτόχρονα, είναι σημαντική η εμπλοκή των γονέων στη διαχείριση 
του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, η επιβολή κανόνων, στο χρόνο μελέτης, 
ο έλεγχος του ελεύθερου χρόνου που δαπανάται στην ενασχόληση με 
την τεχνολογία και η καθιέρωση μίας ρουτίνας μελέτης όχι μόνο διεκπε-
ραιωτικού χαρακτήρα (Φράγκου, 2007), συμβάλλουν στην αυτορρύθμιση 
και τον αυτοέλεγχο των μαθητών, που είναι ζωτικής σημασίας, για την 
υψηλή επίδοση και όχι μόνο (Tangney, 2004). Εξάλλου, η διαμόρφωση 
των κατάλληλων συνθηκών μελέτης, είναι άλλη μια παράμετρος που έχει 
συνδεθεί με την καλή επίδοση των μαθητών (Φράγκου, 2007) η οποία 
βέβαια, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από κοινωνικοοικονομικούς παράγο-
ντες, όπως το εισόδημα των γονέων και ο τόπος κατοικίας τους.

2.2. Εξωσχολικές Δραστηριότητες
Αναμφίβολα, το είδος και η ποσότητα των σχολικών δραστηριοτήτων 
που μπορούν να οργανώσουν οι γονείς στον ελεύθερο χρόνο των παι-
διών, για να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους (Gonzalez & Blanco 1991; 
Jeynes, 2005), συναρτάται με οικονομικούς, κοινωνικούς, μορφωτικούς 
(Eagle 1989; McNeal 2001), και γεωγραφικούς παράγοντες. Η δυνατότητα 
των γονέων να πληρώνουν για πολλές και ποιοτικές δραστηριότητες- πχ 
θέατρο, καλλιτεχνικά εργαστήρια, ξένες γλώσσες, εξωσχολική βοήθεια, 
κτλ- αποτελεί μία πρόσθετη πηγή μαθησιακής ενδυνάμωσης και κοινωνι-
κοποίησης, μη-προσβάσιμης, ωστόσο, σε όλους τους γονείς, γεγονός που 
αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των μαθητών, και διαιωνίζει τις 
αδικίες. 

2.3. Επικοινωνία με το Σχολείο
Σε έρευνα του Γεωργίου (2000), βρέθηκε αιτιακή σχέση μεταξύ της επι-
κοινωνίας των γονιών-εκπαιδευτικών και της σχολικής επίδοσης. Αυτό 
συμβαίνει επειδή, η συχνή επικοινωνία με το σχολείο δίνει τη δυνατότητα 
στους γονείς να παρέμβουν έγκαιρα, όταν παρουσιαστούν προβλήματα. 
Επιπλέον, οι γονείς ενημερώνονται για τη σχολική εργασία και μπορούν 
να ενισχύσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα, παρέχοντας ευκαιρίες για 
πρόσθετη στήριξη, εμβάθυνση και εμπέδωση της ύλης. Από την άλλη, 
μπορούν να λάβουν καθοδήγηση για να αναπτύξουν αποτελεσματι-
κές στρατηγικές μελέτης που θα ενισχύσουν την επίδοση των παιδιών( 
Readding, 2000 & Eipstein, 2001). Ταυτόχρονα, οι γονείς, μπορούν να 
παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο 
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μελέτης στο σπίτι, τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, το αντιληπτικό στυλ 
και τα κίνητρα των μαθητών, συμβάλλοντας έτσι, στην καλύτερη επίδοση 
των παιδιών τους (Ιωσηφίδου, 2014). Τέλος, η ενεργή συμμετοχή τους 
στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη βελτίωση της προόδου των παι-
διών σε ατομικό επίπεδο και στην επίλυση των προβλημάτων σε επίπεδο 
σχολείου, βελτιώνει τις στάσεις των ίδιων και των παιδιών απέναντι στο 
σχολείο. 

Ο βαθμός, βέβαια, της γονεϊκής εμπλοκής στη σχολική ζωή, σχετίζεται 
με παράγοντες όπως το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, το επάγγελμα 
και η ύπαρξη διαθέσιμου χρόνου, το μορφωτικό επίπεδο των γονιών, η 
ηλικία των παιδιών –οι γονείς των μικρότερων παιδιών συμμετέχουν πε-
ρισσότερο– το φύλο των γονιών –αφού οι μητέρες, σε μεγαλύτερο βαθ-
μό, έχουν αναλάβει τη μελέτη των παιδιών– και η εθνική προέλευση, με 
τους γονείς των αλλοδαπών μαθητών να συμμετέχουν ελάχιστα (Ιωση-
φίδου, 2014).

2.4. Το Ύφος και οι Πρακτικές Ανατροφής
Κατά κοινή ομολογία, o ρόλος της οικογένειας στην ομαλή ψυχοπνευ-
ματική ανάπτυξη του παιδιού, ιδιαίτερα κατά τη βρεφική και προσχολική 
ηλικία, όπου και τίθενται τα θεμέλια της προσωπικότητάς του, είναι κε-
φαλαιώδης. Οι γονείς προβάλλονται ως πρότυπα συμπεριφοράς, ενώ οι 
στάσεις, οι πρακτικές και τα σχήματα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν, 
επιδρούν σε όλο το φάσμα της ανάπτυξης τους. 

Η (Baumrind, 1971) κατέταξε τους γονείς, με βάση τις παραμέτρους 
γονεϊκή αποδοχή και έλεγχος, που αφορούν αφενός στο συναισθηματικό 
κλίμα αποδοχής ή απόρριψης που δημιουργούν οι γονείς και αφετέρου 
στον τρόπο χειραγώγησης των παιδιών –ανεκτικότητα και επιβολή περιο-
ρισμών– σε αυταρχικούς, ανεκτικούς και δημοκρατικούς. 

Οι αυταρχικοί γονείς ενδιαφέρονται πρωτίστως για την επιβολή της 
πειθαρχίας με άκαμπτο τρόπο, μεταχειριζόμενοι αυστηρές τιμωρίες. Με 
τον τρόπο αυτό, δεν ενθαρρύνουν τις λεκτικές αλληλεπιδράσεις, την αυ-
τονομία, τη λήψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων. Σε σχέση με την σχολική 
επίδοση, είναι οι γονείς που είναι απαιτητικοί, αμφισβητούν τις ικανότη-
τες των παιδιών τους και προσπαθούν να τα κινητοποιήσουν με απειλές 
και τιμωρίες (Γεωργίου, 1996). Συνήθως τα παιδιά τους, παρουσιάζουν 
χαμηλές επιδόσεις, καθώς η άσκηση πίεσης ως πρακτική βελτίωσης της 
βαθμολογίας, αναστέλλει την πρόοδο των μαθητών (Μιχάλης, 2006), 
αφού τα παιδιά υιοθετούν κίνητρα αποφυγής (Παντζιαρά, 2011). Ταυτό-
χρονα, η διαμόρφωση ενός αρνητικού και απορριπτικού συναισθηματικού 
κλίματος, δεν ευνοεί τη μάθηση. Μάλιστα, έχει συνδεθεί με τον κίνδυνο 
ανάπτυξης κατάθλιψης (Nolen-Hoeksema, Girgus, & Seligman, 1986), ενώ 
προβάλλεται το αίσθημα ανικανότητας το οποίο επενεργεί στον τρόπο 
με τον οποίο τα παιδιά ερμηνεύουν την αποτυχία, καθηλώνοντας τα μό-
νιμα σε χαμηλές επιδόσεις (Glasgowetal., 1997; Rozell & Gardner, 2000; 
Bridges, 2001; Valas, 2001). Ωστόσο, έχει βρεθεί σε κάποιες έρευνες 
(Park και Bauer, 2002, στο Πέκης, 2013), θετική συσχέτιση μεταξύ της 
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αυταρχικότητας και της επίδοσης, γεγονός που ανάγεται στην επίδραση 
της κουλτούρας, καθώς σε κάποιους πολιτισμούς, η αντίληψη ότι τα παι-
διά ανήκουν στους γονείς, λειτουργεί ως κίνητρο επιτυχίας (Πέκης, 2013).

Οι ανεκτικοί γονείς βρίσκονται στο άλλο άκρο, καθώς δε θέτουν όρια 
στις παρορμήσεις του παιδιού, δεν ασκούν κριτική, επιδεικνύουν απο-
δοχή και παρέχουν επιβεβαίωση, ενώ δεν έχουν απαιτήσεις, αναφορι-
κά με την επίδοση και τη συμπεριφορά. Η ανεκτικότητα τους, απορρέει 
είτε λόγω επιείκειας και ευαισθησίας είτε λόγω αδιαφορίας. Αποτέλεσμα 
αυτής της στρατηγικής διαπαιδαγώγησης είναι η αδυναμία ελέγχου των 
παρορμήσεων, που σχετίζεται με χαμηλές επιδόσεις, μαθησιακές δυσκο-
λίες, επιθετική συμπεριφορά, χαμηλή αυτοπεποίθηση και ελλιπείς κοινω-
νικές δεξιότητες (Παππά, 2006).

Τέλος, το δημοκρατικό ύφος ανατροφής έχει συνδεθεί με υψηλές 
ακαδημαϊκές επιδόσεις (Πέκης, 2013) και αφορά στη διαμόρφωση ενός 
υποστηρικτικού και στοργικού κλίματος αποδοχής, όπου οι γονείς ακο-
λουθούν πρακτικές που ενισχύουν τον αυτοέλεγχο, έχουν υψηλές απαιτή-
σεις, φροντίζοντας, ταυτόχρονα, να παρέχουν τα κατάλληλα ερεθίσματα 
για την επίτευξή τους (Cole & Cole, 2002·Παππά, 2006). Ακολουθώντας 
τον τρόπο αυτό, οι γονείς συμβάλουν στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των 
παιδιών, ενισχύουν τις κοινωνικές δεξιότητες και την ακαδημαϊκή ικανό-
τητα του παιδιού (Πέκης, 2013), που όπως έχει αναλυθεί σε άλλο σημείο 
της εργασίας, είναι βασικός παράγοντας της σχολικής επιτυχίας.

Συνοψίζοντας, οι πρακτικές ανατροφής που ακολουθούν οι γονείς δι-
αμορφώνουν τις πεποιθήσεις, την ψυχοσύνθεση, τα κίνητρα, τις γνωστι-
κές δομές, τις στάσεις και τις δεξιότητες, και γενικότερα όλο τον εξοπλι-
σμό με τον οποίο προσπαθούν τα παιδιά να προσαρμοστούν στο σχολείο. 
Για το λόγο αυτό, οι γονείς θα πρέπει να αναπτύξουν την επίγνωση των 
στρατηγικών που χρησιμοποιούν και να επιδείξουν ευελιξία, υιοθετώντας 
τις προσφορότερες μεθόδους για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. 

2.5. Κοινωνικό και Οικονομικό Υπόβαθρο
Αναμφίβολα, το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των 
γονέων –όπως, προβλέπει η θεωρία των οικολογικών συστημάτων 
(Bronfenbrenner, 1979) και έχει καταδειχτεί από πολυάριθμες έρευνες, 
σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (Hoff, Laursen Tardif, 2002)– 
επιδρά σε ένα πολύ ευρύ φάσμα παραγόντων που σχετίζεται με την γνω-
στική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού, που με τη σειρά της επενεργεί 
στη σχολική επίδοση. Αναλυτικότερα, και όπως υποστηρίζουν οι Bourdieu 
(1996) και Eipstein (2001), οι μαθητές που προέρχονται από περιβάλλο-
ντα με περισσότερους μορφωτικούς και οικονομικούς πόρους, είναι πιο 
προνομιούχοι, από πολλές πλευρές. Αρχικά, οι γονείς τους αναγνωρίζουν 
το ρόλο της εκπαίδευσης στην κοινωνική κινητικότητα και παρωθούν τα 
παιδιά τους να έχουν καλύτερες επιδόσεις. Επιπλέον, το πολιτιστικό κε-
φάλαιο που διαθέτουν, δηλαδή οι στάσεις, οι θεσμοθετημένοι τίτλοι, η 
πρόσβαση σε ένα ευρύ κοινωνικό δίκτυο που εξασφαλίζει τη δυνατό-
τητα συμβολικών και υλικών ανταλλαγών (Coleman, 1988), καθώς και η 
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συμβατότητα του κεφαλαίου αυτού με τη σχολική κουλτούρα, τους δίνει 
προβάδισμα στη σχολική επίδοση, έναντι των μαθητών που προέρχονται 
από φτωχά κοινωνικά στρώματα. 

Ακόμη, το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο επηρεάζει τις αξίες και τις 
πρακτικές ανατροφής που χρησιμοποιούν οι γονείς. Αναλυτικότερα, οι 
γονείς που προέρχονται από την εργατική τάξη καλλιεργούν την υπακοή 
και τη συμμόρφωση, ενώ οι προερχόμενοι από την αστική τάξη ενισχύ-
ουν την αυτονομία και τη λήψη πρωτοβουλιών (Hoff & Tardiff, 2002). Ο 
προσανατολισμός αυτός καθορίζει και τις πρακτικές ελέγχου και πειθαρ-
χίας που επιβάλλουν οι γονείς. Οι Davis and Havighurst (1946, στο Hoff 
& Tardiff, 2002) παρατήρησαν ότι τα παιδιά των μεσαίων και ανώτερων 
στρωμάτων, διαπαιδαγωγούνται ώστε να γίνουν υπεύθυνα, συνετά και 
αυτοπειθαρχούμενα με ομαδικό πνεύμα. Για το λόγο αυτό, προσπαθούν 
να αναπτύξουν τον αυτοέλεγχο των παιδιών ακολουθώντας ψυχολογι-
κές τακτικές επιβολής ελέγχου, όπως εκλογίκευση και ενοχές (Gecas, 
1979; Hess, 1970, στο Hoff & Tardiff, 2002). Αντίθετα, γονείς από χαμηλά 
στρώματα χρησιμοποιούν παρεμβατικό ύφος ανατροφής, ασκούν περισ-
σότερο έλεγχο και προβαίνουν σε αποδοκιμασίες, επιβάλλουν συχνότε-
ρα σωματικές τιμωρίες (Clarke-Stewart, Vander Stoep, and Killian, 1979; 
Straus and Stewart, 1999, στο Hoff & Tardiff, 2002) και δεν ενισχύουν την 
αυτονομία (Bayley and Schaefer, 1960, στο Hoff & Tardiff, 2002). Εξάλ-
λου, η επιβολή αυστηρών ποινών και υπερβολικού ελέγχου έχει συνδε-
θεί με κατάθλιψη και χαμηλή αυτοεκτίμηση (McCranie & Bass, 1984 στο 
Hoff & Tardiff, 2002), διστακτικότητα στην ανάληψη πρωτοβουλιών και τη 
λήψη αποφάσεων στην ενήλικη ζωή (Baumrind, 1991; Bigner, 1994, στο 
Hoff & Tardiff, 2002). Ακόμη, ζητούν από τα παιδιά να συμμορφώνονται 
σε απόλυτα πρότυπα συμπεριφοράς (Baumrind, 1996), πράγμα που απο-
τρέπει τα παιδιά να εκφραστούν και να σκεφτούν ελεύθερα, πράγμα που 
ενισχύει τις γλωσσικές και νοητικές τους ικανότητες και τη λογική θεώ-
ρηση του κόσμου (Knight, et al., 2000 στο Hamidreza Zakeria*, Maryam 
Karimpourb, 2011, στο Hoff & Tardiff, 2002). 

Το περιβάλλον, όμως, όπου ανατρέφεται ένα παιδί συμβάλλει στην 
καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης (Hosogi et al. in 2012, στο Discroll, 
2013) και του αυτοελέγχου, που είναι κρίσιμες παράμετροι για τη σχολική 
επιτυχία. Πιο συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι υψηλές επιδόσεις στην κλίμα-
κα του αυτοελέγχου, σχετίζονται με υψηλότερα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, 
καλύτερη κοινωνική προσαρμογή, λιγότερα προβλήματα ψυχοπαθολογί-
ας και υψηλή αυτοπεποίθηση (Tangney, Baumeister, Boone, 2004). Ταυ-
τόχρονα, οι γονείς που ενισχύουν την αυτονομία και χρησιμοποιούν δη-
μοκρατικές μεθόδους πειθαρχίας, συμβάλλουν στη δημιουργία υψηλής 
αυτοεκτίμησης (Noor, 2009).

Τέλος, το οικονομικό κεφάλαιο που διαθέτουν οι γονείς συνδέεται 
με την ποσότητα και την ποιότητα των υλικών και των ερεθισμάτων στα 
οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά (Bourdieu, 1996). 
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2.6. Μορφωτικό Επίπεδο
Κεφαλαιώδους, εξάλλου, σημασίας για την ποιότητα της ανατροφής και 
της ανάπτυξη του παιδιού, είναι η μόρφωση των γονιών. Πιο συγκεκριμέ-
να, οι μητέρες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο αλληλεπιδρούν λεκτικά πε-
ρισσότερο, χρησιμοποιούν επεξεργασμένο γλωσσικό κώδικα (Bernstein, 
1970) και επισημαίνουν τις σχέσεις αιτιότητας που υφίστανται στον εξω-
τερικό κόσμο (Van Voorhis, 2013). Ταυτόχρονα, τείνουν να μοιράζονται 
αναγνωστικές εμπειρίες με τα παιδιά τους, παρωθούν τα παιδιά, από την 
προσχολική ακόμη ηλικία, να σχολιάζουν την πλοκή, να κάνουν προβλέ-
ψεις για την εξέλιξη της ιστορίας, να συσχετίζουν το περιεχόμενο με προ-
σωπικές εμπειρίες των παιδιών. Με άλλα λόγια, καθοδηγούν τα παιδιά 
τους στην αλληλεπίδραση με το κείμενο, παράγοντας το νόημα και βιώ-
νοντας αισθητική απόλαυση (Sonnenschein, 1997). Τέλος, τα παιδιά εκτί-
θενται σε περισσότερα ερεθίσματα γραπτού λόγου, καθώς αυτός αποτε-
λεί μέρος της καθημερινότητάς τους (Γογώνα, 2012).

Από την άλλη, το μορφωτικό επίπεδο συνδέεται με το ύφος της ανα-
τροφής (Glasgow et al., 1997). Πιο συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι οι πιο 
μορφωμένες μητέρες ακολουθούν δημοκρατικό ύφος διαπαιδαγώγησης 
που δίνει έμφαση στην αποδοχή, την στοργική καθοδήγηση, την αντα-
πόκριση, την ενσυναίσθηση. Συνάμα, έχουν υψηλές, αλλά ρεαλιστικές 
προσδοκίες, θέτουν όρια και ξεκάθαρους κανόνες. Το ύφος αυτό έχει 
συνδεθεί με την υψηλή αυτοπεποίθηση των παιδιών (Driscoll, 2013) που 
είναι ισχυρός προγνωστικός δείκτης για την σχολική επιτυχία (Pajares & 
Graham, 1999 στο Riding & Rayner, 2001). 

3. Προτάσεις
Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι η γονεϊκή εμπλοκή στη σχο-
λική ζωή είναι πολύπλευρη και συνάμα ισχυρή. Για το λόγο οι γονείς, συ-
νειδητοποιώντας το μέγεθος της ευθύνης για τη ακαδημαϊκή και όχι μόνο 
πρόοδο των παιδιών, οφείλουν να ακολουθήσουν ένα μοντέλο διαπαιδα-
γώγησης που προάγει την ομαλή γνωστική ανάπτυξη, τη συναισθηματική 
σταθερότητα, την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών και το θετικό αυτό 
συναίσθημα, που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την ομαλή 
σχολική προσαρμογή. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, το δημοκρατικό 
ύφος διαπαιδαγώγησης μπορεί να αναπτύξει τα μοτίβα συμπεριφοράς 
που συνάδουν με τη σχολική κουλτούρα και εξασφαλίζουν την πρόοδο 
των μαθητών (στάσεις, συνήθειες, δραστηριότητες). Η επιβολή ορίων με 
στοργή, η παροχή ερεθισμάτων, η αυτονομία να εξερευνήσουν τα παιδιά 
το περιβάλλον τους μέσα σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, όπου υπάρχουν 
κανόνες αλλά επιβάλλονται με λογική, η ελεύθερη έκφραση συναισθη-
μάτων και απόψεων χωρίς κριτική, αποτελούν εχέγγυα της επιτυχίας. Τέ-
λος, οι γονείς θα πρέπει να έχουν υψηλές, αλλά, ρεαλιστικές προσδοκί-
ες από τα παιδιά τους, να τα επιβλέπουν, να τα ενθαρρύνουν να θέτουν 
στόχους και να προσπαθούν να τους πετύχουν. Ακόμη, είναι σημαντικό 
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να μοιράζονται γονείς και παιδιά κοινές εμπειρίες, αφιερώνοντας χρό-
νο σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα  
–επισκέψεις σε μουσεία, παιχνίδια, θέατρο, κατασκευές– που ευνοούν 
την ανακαλυπτική και βιωματική μάθηση. Τέλος, η συζήτηση με τα παιδιά, 
που έχει περιοριστεί λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής (Readding, 2001) 
ενισχύει τις λεκτικές και νοητικές δεξιότητες των παιδιών, και εμβαθύνει 
το δεσμό μεταξύ γονέων και παιδιών, που είναι θεμελιώδης στην ανα-
τροφή. 

Η υιοθέτηση του όμως, προσκρούει σε κοινωνικούς, οικονομικούς και 
κυρίως μορφωτικούς παράγοντες, ενώ δεν έχει διερευνηθεί από την πα-
ρούσα εργασία, η συσχέτισή του με πολιτισμικούς παράγοντες και ατομι-
κά χαρακτηριστικά. Στα πλαίσια αυτά, έγκειται ο ρόλος της πολιτείας που 
θα μπορούσε να διευρύνει την επιμόρφωση των γονέων, οργανώνοντας 
κοινοτικές δομές και κατ’ οίκον επισκέψεις (Φράγκου, 2007), προκεί-
μενου να εξασφαλίσει ότι όλοι οι γονείς, ανεξάρτητα από τους περιορι-
σμούς που αναφέρθηκαν, μπορούν να παράσχουν την κατάλληλη διαπαι-
δαγώγηση για τα παιδιά τους. 

Από την άλλη, με δεδομένη τη σημασία της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
μητέρας και παιδιών στην προσχολική ηλικία στην ανάπτυξη και την ευ-
ημερία στην ενήλικη ζωή (See & Gorad, 2015), που μπορεί να αντισταθ-
μίσει ακόμη και τους περιορισμούς της φτώχειας (Φράγκου, 2007), θα 
έπρεπε η πολιτεία με τις κατάλληλες θεσμικές παρεμβάσεις να στηρίξει 
τη μητρότητα, μειώνοντας τον εργασιακό χρόνο, χωρίς αντίστοιχη μείωση 
των αμοιβών, και να παρατείνει χρονικά την άδεια μετ’ αποδοχών, ώστε 
να μπορούν οι μητέρες απερίσπαστες από το οικονομικό άχθος, να ασχο-
ληθούν με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 

Σε ρεαλιστικό επίπεδο, θα πρέπει να επιδιωχθεί από την πλευρά του 
σχολείου η αύξηση της γονεϊκής εμπλοκής, που αναμφισβήτητα συμβάλ-
λει θετικά στην επίτευξη υψηλών στόχων (See & Gorad, 2015). Η εχθρική 
στάση που φαίνεται να έχουν οι γονείς που προέρχονται από κατώτε-
ρα κοινωνικά στρώματα (Φράγκου, 2007) απέναντι στο σχολείο μπορεί 
να αμβλυνθεί με τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού, μη-απειλητικού 
κλίματος, που θα αυξάνει τις ευκαιρίες συμμετοχής τους και εθελοντι-
κής προσφοράς στα σχολικά δρώμενα. Παράλληλα, η καθοδήγηση των 
γονιών από τους εκπαιδευτικούς σε θέματα μελέτης, σχολικών εργασι-
ών, ανατροφής και πειθαρχίας, η συχνή επικοινωνία και η επίτευξη μίας 
συνεργατικής προοπτικής, μπορούν να βελτιώσουν τη σχολική επίδοση. 
Παράλληλα, το σχολείο θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους να διευρύνει 
το κοινωνικό δίκτυο των γονιών, συνδέοντας τους με τα άλλα μέλη της 
σχολικής κοινότητας με διάφορες δράσεις όπως ομαδικές συναντήσεις, 
συνεταιρισμούς εθελοντική παροχή υποστήριξης σε μέλη που έχουν ανά-
γκη, ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο, πιστεύεται ότι θα 
αυξηθεί η συμμετοχή των γονιών στη σχολική ζωή, θα αποκτήσουν κα-
λύτερη επίβλεψη των παιδιών τους, μειώνοντας τους περιορισμούς που 
επιβάλλει το περιορισμένο κοινωνικό κεφάλαιο των μη προνομιούχων 
κοινωνικά και οικονομικά μαθητών (Φράγκου, 2007). 
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4. Συμπεράσματα - Περιορισμοί
Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ γονεϊκού ύφους διαπαιδαγώγησης και 
επίδοσης είναι εκτεταμένη. Στα πλαίσια αυτά, η παρούσα εργασία δε θα 
μπορούσε να αναφερθεί παρά μόνο ενδεικτικά στις παραμέτρους που 
επιδρούν σε αυτή την αλληλεπίδραση. Δε διερευνήθηκε, λοιπόν, η ενδε-
χόμενη σύνδεση μεταξύ των γονεϊκών πρακτικών και των ψυχολογικών 
τους χαρακτηριστικών, οι πολιτισμικές επιρροές (θρησκεία, αξίες), η επι-
κοινωνία με άλλους γονείς, η μορφή της οικογένειας(πυρηνική, εκτετα-
μένη), ο βαθμός σύνδεσης με την κοινότητα, οι προσδοκίες των γονέων, 
οι γεωγραφικοί παράμετροι και οι συνθήκες ζωής κ.ά. Ακόμη, δεν αναδεί-
χτηκε η σχέση της ανατροφής με άλλες συνιστώσες της επίδοσης, όπως 
κοινωνικές δεξιότητες. Παρόλ’ αυτά, όσα επισημάνθηκαν, αναμένεται να 
ενισχύσουν σε κάποιο βαθμό την αυτογνωσία και την ευαισθητοποίηση 
των γονέων. 
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Περίληψη 
Το εν λόγω άρθρο, ως μέρος ευρύτερης Ερευνητικής Διπλωματικής εργα-
σίας, έχει ως αντικείμενο μελέτης την Θεωρία του Δεσμού (attachment 
theory. Bowlby, 1969. 1979. 1988). Την τελευταία δεκαετία το επιστημονι-
κό ενδιαφέρον (paradigm shift, Kuhn, 1962) έχει μεταφερθεί στον διε-
πιστημονικό κλάδο των διαπροσωπικών σχέσεων (Duck, 1996. Hendrick 
& Hendrick, 2002 στο Καφέτσιος, 2003) και οι ερευνητές εφάρμοσαν 
µε µεγάλη επιτυχία την Θεωρία Δεσµού στις σχέσεις ενηλίκων, την ίδια 
στιγμή που έχει υποστηριχθεί πως η συγκέντρωση συναισθηματικών 
εμπειριών στο χώρο εργασίας σε συνδυασμό 
με άλλους παράγοντες διαμορφώνουν την ερ-
γασιακή συμπεριφορά των εργαζομένων (Weiss 
& Cropanzano, 1996 στο Καφέτσιος, 2003). Ο 
σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης της 
συγκεκριμένης εργασίας, λοιπόν, έγκειται στην 
ανάδειξη του ρόλου της Θεωρίας του Δεσμού 
στη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων 
με δεδομένο ότι οι τελευταίες επηρεάζουν την 
ψυχοσυναισθηµατική εξέλιξη του ατόµου σε όλο 
το ηλικιακό φάσµα (Parkes, Hinde, & Marris, 1991, 
στο Καφέτσιος, 2003). 

Abstract 
This article, as part of a broader ΜΑ Research, aims to explore the Bond 
Theory (attachment theory. Bowlby, 1969. 1979. 1988). In the last decade, 
scientific interest (paradigm shift, Kuhn, 1962) has been transferred to the 
interdisciplinary field of interpersonal relationships (Duck, 1996. Hendrick 
& Hendrick, 2002 in Kafetsios, 2003) and researchers have successfully 
applied the Attachment Theory to adult relationships, while it has been 
argued that the concentration of emotional experiences in the workplace 
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in combination with other factors shape the 
work behavior of employees (Weiss & Cropan-
zano, 1996 in Kafetsios, 2003). Therefore, the 
purpose of the literature review of this research 
is to highlight the role of the Theory of Bond 
in the formation of interpersonal relationships, 
given that the latter affect the psycho-emotion-
al development of the individual throughout the 
age range (Parkes, Hinde, & Marris, 1991 in Kaf-
etsios, 2003).

1. Εννοιολογική Προσέγγιση της Θεωρίας Δεσμού
Ένα από τα βασικά αντικείμενα που έχει απασχολήσει τον κλάδο της 
Αναπτυξιακής Ψυχολογίας εδώ και δεκαετίες αποτελεί η σχέση που ανα-
πτύσσεται μεταξύ του βρέφους και του προσώπου-τροφού του. Η ποι-
ότητα, το είδος, η εξέλιξη και ο βαθμός επίδρασης αυτής της σχέσης 
στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου και των μελλοντικών 
διαπροσωπικών σχέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του συνιστά το 
υλικό της Θεωρίας του Δεσμού.

Ο Freud ήταν αυτός που πρώτος εστίασε την προσοχή του στην αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ της μητέρας και του βρέφους. Αρχικά, πίστευε ότι η 
αλληλεπίδραση αυτή απορρέει από την ικανότητα της μητέρας να ικανο-
ποιεί τις στοματικές επιθυμίες του βρέφους. Έδωσε σε αυτήν την διαπί-
στωση τον όρο Προσκόλληση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται 
για τον θετικό συναισθηματικό δεσμό που αναπτύσσεται ανάμεσα στο 
παιδί και στο άτομο που το φροντίζει (Feldman, 2011).

Βασισμένος στην πρώτη φροϋδική προσέγγιση και επηρεασμένος 
από τις βιολογικές επιστήμες, που θέλουν τον άνθρωπο να φέρει τα ίδια 
χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα θηλαστικά του ζωικού βασιλείου, ο John 
Bowlby δέχτηκε την κεντρική έννοια του δεσµού ή της προσκόλλησης 
(attachment) ως ένα σύστηµα δεσµού (attachment system), ένα δηλα-
δή συµπεριφορικό, επανατροφοδοτούµενο σύστηµα για την διασφάλιση 
της επιβίωσης του νεογέννητου (Καφέτσιος, 2003). Επί προσθέτως, ο 
Bowlby (1951) χαρακτήρισε την προσκόλληση ως μια «διαρκή ψυχολογική 
συνάφεια μεταξύ των ανθρώπων» (https://www.simplypsychology.org/
attachment.html), η οποία βασίζεται κυρίως στην ανάγκη του βρέφους 
να αισθάνεται ασφαλές, δηλαδή μια γενετικά καθορισμένη παρώθηση να 
αποφεύγει τους εχθρούς (Feldman, 2011). Για αυτόν ακριβώς το λόγο το 
σύστημα του Δεσμού νοείται ως ένα έμφυτο σύστημα κινήτρων για την 
επίτευξη συναισθηματικής ασφάλειας (felt security) (Καφέτσιος, 2005).

Πολύ περισσότερο, σύμφωνα με το επιστημονικό άρθρο των Sroufre 
& Waters (1977), το κύριο χαρακτηριστικό του Δεσμού δεν είναι τόσο η 
επίτευξη της εγγύτητας στο γονέα ή τροφό, αλλά η οργάνωση συμπερι-
φορών για την επίτευξη του στόχου του συστήματος που είναι η προστα-
σία και η ασφάλεια. Το σύστημα, συνεπώς, χαρακτηρίζεται από ένα είδος 
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αυτορρύθμισης προκειμένου να υλοποιήσει τον στόχο (goal corrected 
system) (Καφέτσιος, 2005).

Αναφορικά με την πορεία του σχηματισμού του Δεσμού, ο Bowlby δι-
έκρινε τρία επιμέρους στάδια. Το πρώτο αναπτύσσεται κατά του πρώτους 
3 μήνες της βρεφικής ηλικίας. Το βρέφος συγχρονίζει τις κινήσεις, την 
οπτική επαφή και το συντονισμό του συναισθήματος προς ένδειξη της 
αλληλεπίδρασής του με τη μητέρα (Stern, 1985). Το δεύτερο παρατηρεί-
ται κατά το τέλος του 9ου μήνα και βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η 
αποφυγή ξένων ατόμων και οι συμπεριφορές που δηλώνουν άγχος στην 
παρουσία ξένων. Το τελευταίο στάδιο κάνει την εμφάνισή του κατά το 
τέλος του 1ου έτους, όπου το βρέφος συνειδητά επιδιώκει την παρουσία 
της μητέρας.

Στο πλαίσιο της σημασίας της ολοκλήρωσης αυτών των σταδίων και 
της ανάπτυξης σχέσης Δεσμού κατά τη βρεφική ηλικία, γίνεται λόγος για 
τη Μητρική αποστέρηση (maternal deprivation), δηλαδή την έλλειψη της 
μητέρας στην αρχή της ζωής και η οποία φαίνεται να έχει ανεπανόρθωτα 
αποτελέσματα για την ψυχική εξέλιξη του ατόμου. Ωστόσο, η μονοτροπία 
(monotropism), δηλαδή η υπόθεση ότι το βρέφος δένεται μόνο με ένα 
άτομο και κυρίως τη μητέρα, έχει πλέον καταρριφθεί. (Καφέτσιος, 2005). 
Για αυτό εξάλλου και η διχογνωμία για το εάν ο μοναδικός Δεσμός που 
αναπτύσσεται μεταξύ βρέφους και τροφού είναι ποιοτικά διαφορετικός 
από τους Δεσμούς που διαμορφώνει με άλλους ακόμη και του πατέρα 
(Feldman, 2011) έχει αναθεωρηθεί. Επομένως, δίνεται βαρύτητα γενικά 
στην επιτυχή ανάπτυξη σχέσης Δεσμού με ένα τουλάχιστον πρόσωπο- 
τροφό ανεξάρτητα εάν επρόκειτο για τη μητέρα ή κάποιο άλλο. 

Η επόμενη που ασχολήθηκε με τη Θεωρία Δεσμού ήταν η Mary 
Ainsworth, η οποία με την πειραματική τεχνική της «Συνθήκης του Ξέ-
νου», μια σειρά δηλαδή σκηνοθετημένων επεισοδίων που αξιολογούσαν 
την ισχύ της προσκόλλησης ανάμεσα στο παιδί και συνήθως τη μητέρα, 
κατάφερε να κατηγοριοποιήσει την έννοια της προσκόλλησης σε τέσσε-
ρα είδη: την ασφαλή προσκόλληση, την αποφυγή προσκόλλησης, την αμ-
φίθυμη προσκόλληση και την αποδιοργανωμένη- αποπροσανατολισμένη 
προσκόλληση.

Η ασφαλής προσκόλληση αφορά παιδιά τα οποία χρησιμοποιούν τη 
μητέρα ως ασφαλή βάση και δείχνουν ηρεμία, όταν εκείνη είναι παρού-
σα. Όταν η μητέρα φύγει, αυτά αναστατώνονται και, μόλις εκείνη επι-
στρέφει, πηγαίνουν αμέσως κοντά της. Όσον αφορά την αποφυγή προ-
σκόλλησης, πρόκειται για το είδος προσκόλλησης κατά το οποίο το παι-
δί δεν επιδιώκει να είναι κοντά στη μητέρα. Όταν εκείνη επιστρέφει, το 
παιδί δείχνει να την αποφεύγει, σα να έχει θυμώσει με τη συμπεριφορά 
της. Κατά την αμφίθυμη προσκόλληση, το παιδί παρουσιάζει συνδυασμό 
θετικών και αρνητικών αντιδράσεων στη μητέρα. Για παράδειγμα, όταν η 
μητέρα φύγει, δείχνει έντονα σημάδια δυσφορίας και, μόλις γυρίσει, επι-
ζητεί στενή επαφή μαζί της ενώ παράλληλα εκφράζει θυμό, χτυπώντας 
και κλοτσώντας (Feldman, 2011).

Τέλος, η αποδιοργανωμένη-αποπροσανατολισμένη προσκόλληση πε-
ριλαμβάνει παιδιά που εμφανίζουν ασταθή και συχνά αντιφατική συμπερι-
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φορά. Μόλις η μητέρα επιστρέψει, το παιδί μπορεί να την πλησιάσει, χωρίς 
να την κοιτάζει. Τα παιδιά σε αυτή την κατηγορία ίσως έχουν τη λιγότερο 
ασφαλή προσκόλληση. Αξίζει να σημειωθεί ότι μερικές φορές παρατηρεί-
ται το φαινόμενο της Διαταραχής αντιδραστικής προσκόλλησης, δηλαδή 
της ψυχολογικής διαταραχής που χαρακτηρίζεται από έντονα προβλήμα-
τα στη διαμόρφωση δεσμών με άλλα πρόσωπα (Feldman, 2011).

Ένα επιπλέον ζήτημα που σχετίζεται με τον εννοιολογικό προσανα-
τολισμό της Θεωρίας του Δεσμού είναι αυτό της συνέχειας ή ασυνέχει-
ας του είδους προσκόλλησης που έχει αναπτυχθεί κατά την βρεφική και 
παιδική ηλικία. Από τη μία, υφίστανται οι ερευνητές οι οποίοι υποστηρί-
ζουν ότι οι τύποι Δεσμού τείνουν να παραμένουν σταθεροί σε όλη την 
ανάπτυξη και θεωρούν ότι ο Δεσμός των παιδιών με τα πρόσωπα που τα 
φροντίζουν αποτελεί πρότυπο για τις μετέπειτα σχέσεις τους, άποψη που 
συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τον Freud ( Cole, 2011).

Από την άλλη, υπάρχουν ερευνητές που θέτουν την άποψη της συ-
νέχειας του είδους προσκόλλησης υπό αμφισβήτηση. Η Inge Bretherton 
(1985) είναι μία από αυτούς. Θεώρησε ότι τα βρέφη οικοδομούν ένα εσω-
τερικευμένο μοντέλο εργασίας του τρόπου συμπεριφοράς προς άλλους 
ανθρώπους και εν συνεχεία πράττουν απέναντι στις συγκυρίες νέων κα-
ταστάσεων αναλόγως με την αντανάκλαση του μοντέλου.

 Εφόσον το εσωτερικευμένο μοντέλο εργασίας βρίσκει εφαρμογή 
κατά τη συναλλαγή με άλλους ανθρώπους, τότε τα άτομα θα συνεχίσουν 
να το χρησιμοποιούν προς όφελος της αλληλεπίδρασής τους στις σχέ-
σεις (Sroufe & Fleeson, 1986). Στην περίπτωση, όμως, που εμφανιστούν 
εμπόδια κατά την εφαρμογή, δεν υπάρχει λόγος να διατηρηθεί το μο-
ντέλο αυτούσιο και έτσι είναι πιθανή η αντικατάστασή του. Το συμπέρα-
σμα είναι ότι η συνέχεια ή η ασυνέχεια εξαρτώνται από τα συσσωρευτικά 
αποτελέσματα των καθημερινών συναναστροφών του παιδιού με το πε-
ριβάλλον του (Cole, 2011).

2. Τυπολογία της Θεωρίας Δεσμού
Ανάλογα με το είδος Προσκόλλησης που αναπτύσσεται μεταξύ του ατό-
μου στην παιδική του ηλικία και το πρόσωπο-τροφό του, το άτομο δύναται 
να φέρει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός από τους Τύπους Δεσμού 
που φαίνεται να επικρατούν. Οι τύποι Δεσμού δεν απορρέουν από την 
απλή μίμηση ή τα κοινωνικά πρότυπα, αλλά πολύ περισσότερο προέρχο-
νται από ενεργές κατασκευές της πραγματικότητας με βάση τις σχέσεις 
με συγκεκριμένα άτομα (Καφέτσιος, 2005).

Μάλιστα αποτελέσματα της έρευνας των Hazan & Shaver (1990) έδει-
ξαν ότι η κατανομή των τριών τύπων Δεσμού ενηλίκων είναι περίπου ίδια 
όπως στη βρεφική ηλικία. Το σημείο τομής μεταξύ των τύπων Δεσμού 
ενηλίκων φαίνεται να είναι ο τρόπος που βιώνουν την ερωτική σχέση 
τους. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των τύπων ενηλίκων διαδραμα-
τίζουν τα νοητικά μοντέλα για τον εαυτό και τις διαπροσωπικές σχέσεις 
καθώς και οι εμπειρίες σε σχέση με τους γονείς (Καφέτσιος, 2005).
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Σύμφωνα με την Ainswoth (1978), οι τρεις θεμελιώδεις τύποι Δεσμού 
είναι ο Τύπος Αποφυγής, ο Τύπος εμμονής και ο Ασφαλής Τύπος. Ο Τύ-
πος Αποφυγής νιώθει άβολα όταν βρίσκεται συναισθηματικά κοντά με 
άλλους και δεν επιτρέπει στον εαυτό του να εξαρτιέται από αυτούς εξαιτί-
ας της δυσκολίας για ολοκληρωτική εμπιστοσύνη. Είναι νευρικός/ ή όταν 
οι άλλοι τον/ην πλησιάζουν συναισθηματικά και συχνά οι ερωτικοί σύ-
ντροφοι επιθυμούν μεγαλύτερη οικειότητα από ό,τι νιώθει ότι μπορεί να 
τους δώσει με άνεση. (Καφέτσιος, 2005).

Όσον αφορά τον Τύπο εμμονής, ένα από γνωρίσματά του είναι η έντο-
νη ιδέα ότι οι άλλοι είναι απρόθυμοι να έρθουν συναισθηματικά κοντά 
του, όσο θα επιθυμούσε. Συχνά τον/ην απασχολεί το γεγονός ότι ο/η σύ-
ντροφός του/της δεν τον/ην αγαπά πραγματικά ή ότι δεν θέλει να μείνει 
μαζί του/ης. Αισθάνεται την ανάγκη να έρθει συναισθηματικά κοντά με 
τον ερωτικό σύντροφο, αλλά ο φόβος του για αυτό αποτελεί μερικές φο-
ρές τροχοπέδη (Καφέτσιος, 2005).

Τέλος, ο Ασφαλής Τύπος είναι εκείνος που βρίσκει σχετικά εύκολο να 
έρχεται κοντά συναισθηματικά με τους άλλους και δεν έχει κάποιο πρό-
βλημα να εξαρτιέται από αυτούς. Είναι απαλλαγμένος από την αρνητική 
σκέψη ότι θα τον εγκαταλείψουν ή ότι κανείς δε θέλει να έρθει συναισθη-
ματικά πολύ κοντά του/ης/ (Καφέτσιος, 2005).

Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός πως η Kim Bartholomew 
(Bartholomew, 1990. Bartholomew & Horowitz, 1991) κατέληξε σε μια μι-
κρή διαφοροποίηση στην τυπολογία του Δεσμού προσθέτοντας και ένα τέ-
ταρτο τύπο. Διατήρησε τον ασφαλή τύπο (secure), ο οποίος χαρακτηρίζε-
ται από θετική αντίληψη για τον εαυτό και τους άλλους, τον Εμμονής/ αμ-
φιθυμικός τύπο (preoccupied), ο οποίος υιοθετεί μια αρνητική εικόνα για 
τον εαυτό σε αντίθεση με τη θετική για τους άλλους, τον Τύπο Αποφυγής 
(avoidant), ο οποίος τρέφει αρνητική ιδέα τόσο για τον εαυτό του όσο και 
για τους άλλους και ο οποίος διακρίνεται σε δύο επιπλέον υποκατηγορίες.

Ο Απορριπτικός Τύπος Αποφυγής, ο οποίος αναπτύσσει μια εξιδανι-
κευμένα θετική εικόνα για τον εαυτό του, δηλαδή ένα ιδεατό εγώ, και 
αρνητική για τους άλλους, και ο φοβικός Τύπος Αποφυγής, ο οποίος είναι 
αρνητικός τόσο ως προς τον εαυτό του όσο και ως προς τους άλλους, 
αποτελούν τις δύο αυτές επιμέρους κατηγορίες. Ο φοβικός Τύπος Απο-
φυγής περιλαμβάνει αρκετά συχνά άτομα με γονείς επιθετικούς απέναντί 
τους ή που ήταν πάσχοντες/ουσες από κατάθλιψη (Καφέτσιος, 2005).

Αναφορικά με την μεθοδολογία της μέτρησης των τύπων Δεσμού 
στους ενήλικες, οι πιο πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως αυτή είναι εφι-
κτή με τη χρήση δύο διαστάσεων: την ασφάλεια- αποφυγή και του δι-
απροσωπικού άγχους (Fraley & Waller, 1998. Crowell, Fraley & Shaver, 
1999). Οι δύο αυτές διαστάσεις είναι σύμφωνες και με το μοντέλο της 
Bartholomew, το οποίο εστιάζει στη θετικό- αρνητική αντίληψη του εαυ-
τού και του άλλου. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στις δύο μεθόδους έγκειται 
στο γεγονός ότι η Bartholomew δίνει περισσότερη βαρύτητα στο γνωστι-
κό περιεχόμενο, ενώ ο Fraley και οι συνεργάτες του πέρα από τις γνω-
στικές διεργασίες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη και τις συναισθηματικές 
(Καφέτσιος, 2005).
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3.  Η Θεωρία Δεσμού, Συναίσθημα και Διαπροσω-
πικές Σχέσεις

Το επόμενο στάδιο μελέτης της Θεωρίας του Δεσμού (attachment theory. 
Bowlby, 1969. 1979. 1988) είναι η συσχέτισή της με τον έλεγχο του συ-
ναισθήματος και τη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων στη ζωή 
ενός/μίας ενήλικα. 

Το γεγονός ότι οι εμπειρίες του παιδιού στην παιδική ηλικία επηρεά-
ζουν τις σχέσεις που αναπτύσσει με τους άλλους σε όλο το φάσμα της 
ζωής του έχει προταθεί στην αρχή της ιστορίας της ψυχολογίας από ψυ-
χαναλυτές (Freud, 1933), θεωρητικούς των αντικειμενότροπων σχέσεων 
(object relations, Erikson, 1950) και πιο πρόσφατα από θεωρητικούς της 
προσωπικότητας.

Η έρευνα για τους Τύπους δεσµού που είχε ξεκινήσει από την ανα-
πτυξιακή ψυχολογία, ήδη κατά την δεκαετία του ’80, επικεντρώθηκε στην 
επίδραση που έχει η πρωταρχική σχέση γονέα-βρέφους στις ατοµικές 
διαφορές τύπων δεσµού στην βρεφική και πρώιµη παιδική ηλικία (π.χ. 
Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). Το αποτέλεσμα ήταν η αποδο-
χή ενός αναπτυξιακού μοντέλου όπου η ποιότητα της σχέσης µε τους 
γονείς/τροφούς στα πρώτα χρόνια της ζωής επηρεάζει την ψυχο-συναι-
σθηματική εξέλιξη σε όλα τα στάδια της εξέλιξης του ατόµου (Parkes, 
Hinde, & Marris, 1991). 

Ένα σημαντικό σημείο στην μελέτη των αντικειμενότροπων σχέσεων 
(object relations) µε την µητέρα, οι οποίες εμπίπτουν στο αντικείμενο 
των νεο-φροϋδικών προσεγγίσεων, αποτελεί το γεγονός ότι οι εσωτερι-
κές αναπαραστάσεις των σχέσεων είναι εκείνες που εν τέλει είναι υπεύ-
θυνες για τη διαμόρφωση των σχέσεων αυτών (Καφέτσιος, 2003α). Με 
γνώμονα αυτό, οι νεοφρουδικές θεωρίες, όπως της Mehler, δέχονται τις 
διαπροσωπικές σχέσεις ως διεργασίες κοινωνικοποίησης που οδηγούν 
το νέο άτομο να βγει από το «κουκούλι» του (Καφέτσιος, 2005). Ακολου-
θούν, δηλαδή, τις ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, οι οποίες εστιάζουν την 
προσοχή τους στο ιδεατό παρά στο πραγματικό και πιστεύουν ότι οι εσω-
τερικές εικόνες εξωτερικεύονται με σκοπό την κοινωνική αλληλεπίδραση 
(Καφέτσιος, 2005).

Οι Caspi & Elder (1988), ωστόσο, θεωρούν ότι η Θεωρία Δεσμού ξε-
περνά τα όρια του Τύπου προσωπικότητας ή «υπολείμματος» ψυχανα-
λυτικού Τύπου και κάνουν λόγο για την σχέση μεταξύ Δεσμού και στυλ 
αλληλεπίδρασης, που διατηρείται ανά το χρόνο και εφαρμόζεται σε δια-
φορετικού Τύπου σχέσεις (Καφέτσιος, 2005).

Με αυτόν τον τρόπο οδηγείται κανείς στην ανάγκη για τον ακριβή ορι-
σμό της έννοιας των διαπροσωπικών σχέσεων έτσι ώστε να κατανοηθεί ο 
ρόλος του Δεσμού σε αυτές. Η κοινωνική ψυχολογία δέχεται τις σχέσεις 
ως μια σειρά συμπεριφορών, πολλές φορές επαναλαμβανόμενων, στα 
πλαίσια της αλληλεπίδρασης με «σημαντικά πρόσωπα» (important other).

Ο Hinde (1979) προκειμένου να ορίσει της διαπροσωπικές σχέσεις, 
έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη διαπροσωπική αλληλεπίδραση. Έτσι κατέ-
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ληξε στο ότι αφενός ο χαρακτήρας μιας σχέσης πηγάζει από τη συνολική 
ιστορία των επιμέρους αλληλεπιδράσεων και αφετέρου οι αλληλεπιδρά-
σεις οδηγούν στις σχέσεις (Καφέτσιος, 2005).

Ο Stern (1985) επισήμανε τη σημασία της συγχρονισμένης αλληλε-
πίδρασης, δηλαδή του συναισθηματικού ή συγκινησιακού συντονισμού 
(affect attunement). Σύµφωνα με την πεποίθησή του, η διαπροσωπική 
αλληλεπίδραση αποτελεί το σηµείο όπου το φαντασιακό συναντά το 
πραγματικό, η ψυχανάλυση συναντά την επιστημονική ψυχολογία. Με αυ-
τόν τον τρόπο, έρχεται στην επιφάνεια η σημασία των Ενεργών Μοντέ-
λων Δεσμού.

Συγκεκριμένα, τα Ενεργά Μοντέλα Δεσμού (working models), σύμ-
φωνα με τις γνωστικές επιστήµες (cognitive science Craik, 1943), δημι-
ουργούνται κατά τη βρεφική και πρώιμη παιδική ηλικία και αναφέρονται 
σε γενικευμένες αναπαραστάσεις και συναισθήματα που προσδιορίζουν 
πόσο προσιτός είναι ο γονέας και αν το σύστημα βρίσκεται σε κατάστα-
ση «αίσθησης ασφάλειας» (felt security) στα πλαίσια της διαπροσωπι-
κής αλληλεπίδρασης με τους γονείς (Hinde, 1995. 1997). Έτσι εισάγεται 
στο επιστημονικό πεδίο µια δυναµική θεώρηση της αναπαράστασης των 
Ενεργών Μοντέλων που την συνδέει µε τα συµπεριφορικά συστήµατα 
µέσα από κεντρικές συναισθηματικές δοµές όπως αυτής της ρύθμισης 
του συναισθήματος (emotion regulation) (Καφέτσιος, 2003β).

Από τον τρόπο με τον οποίο ο γονέας/τροφός ανταποκρίνεται στις 
συμπεριφορές Δεσμού ή προσκόλλησης (attachments behaviours) του 
νηπίου διαμορφώνονται μέσω των Ενεργών Μοντέλων Δεσμού οι προσ-
δοκίες για τον εαυτό και τους άλλους, και τις διαπροσωπικές σχέσεις γε-
νικότερα (Καφέτσιος, 2005). Τα αποτελέσματα της έρευνας για τα Ενερ-
γά Μοντέλα Δεσμού έδειξαν ότι στην ηλικία των 6 ετών αυτά σχετίζονται 
με την ποιότητα Δεσμού στη βρεφική ηλικία. Επομένως, ο Δεσμός στη 
βρεφική ηλικία μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις του νέου ατόμου ως και 
δέκα χρόνια μετά (Καφέτσιος, 2005).

Όσον αφορά τη ρύθμιση του συναισθήματος, ο Fuendeling (1998) σε 
έρευνά του έκανε µια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και βασισμένος 
πάνω σε ευρήµατα από διαφορετικούς µεταξύ τους περιοχές έρευνας 
προτείνει ότι ο έλεγχος του συναισθήµατος αποτελεί γνώρισµα της προ-
σωπικότητας (trait) άµεσα συνδεδεµένο µε τον τύπο δεσµού.

Αυτό που μπορεί να θεωρηθεί συμπέρασμα της διερεύνησης σχετικά 
με το κατά πόσο η Θεωρία Δεσμού σχετίζεται και επηρεάζει το συναίσθη-
μα και τις διαπροσωπικές σχέσεις του ατόμου έρχεται από τον δημιουργό 
της Θεωρίας Bowlby (1980), ο οποίος υποστήριξε ότι τύποι δεσµού και οι 
άµυνες που συνδέονται µαζί τους διαδραματίζουν σηµαντικό ρόλο στην 
επεξεργασία των πληροφοριών στα πλαίσια της διαπροσωπικής αλληλε-
πίδρασης.

Η απόδειξη αυτού προέρχεται από την έννοια της κοινωνικής στήριξης 
(social support), η οποία αναφέρεται στον βαθµό υποστήριξης που αντι-
λαμβάνεται ή βιώνει το άτοµο στις διαπροσωπικές/κοινωνικές σχέσεις. 
Οι τύποι Δεσμού συνδέονται άμεσα με την κοινωνική στήριξη από την 
άποψη ότι η ασφάλεια ή μη-ασφάλεια και το διαπροσωπικό άγχος είναι 
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οι δύο βασικές παράγοντες μέτρησης των τύπων Δεσμού, οι οποίοι με τη 
σειρά τους αποσκοπούν στην κοινωνική στήριξη. Συγκεκριμένα, από το 
σύνθετο μοντέλο για την επίδραση των τύπων δεσµού στην ψυχική υγεία 
προκύπτει ότι άτοµα µε ανασφαλείς Τύπους δεσµού είναι ευπρόσβλητα 
στο άγχος και οι τύποι δεσµού επηρεάζουν την ικανότητα των ατόµων να 
επωφεληθούν από την κοινωνική δικτύωση (West et al. 1986).
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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα οφέλη της χρήσης των Τεχνο-
λογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση ατόμων 
με δυσκολίες μάθησης. Η Γεωμετρία είναι ένα πολύ σημαντικό πεδίο των 
Μαθηματικών που απαιτεί φαντασία και συνδυαστική σκέψη και είναι ζω-
τικής σημασίας για την κατανόηση του χώρου. 
Από μικρή ηλικία τα παιδιά παρατηρούν αντικεί-
μενα που αντιστοιχούν σε γεωμετρικά σχήματα 
και μαθαίνουν τη θέση που καταλαμβάνουν στο 
χώρο (πάνω, κάτω, κ.λπ.). Με την εισαγωγή των 
τεχνολογικών επιτευγμάτων στην εκπαίδευση, η 
Γεωμετρία έγινε πιο προσιτή στους μαθητές, κα-
θώς μέσω αυτής οι μαθητές μπορούν πλέον να 
οπτικοποιήσουν τα γεωμετρικά σχήματα και στε-
ρεά, να τα μελετήσουν και να τα επεξεργαστούν. 

Abstract
This paper presents the benefits of using Information and Communica-
tion Technologies (ICT) in the Education of People with Learning Dis-
abilities. Geometry is a very important field of mathematics, which is vital 
for understanding space. From an early age, children observe objects 
that correspond to geometric shapes and learn 
the position they occupy in space (top, bottom, 
etc.). Geometry is a demanding field of math-
ematics that requires imagination and combi-
natorial thinking. With the introduction of tech-
nological advances in education, Geometry has 
become more accessible to students, as through 
it students can now visualize geometric shapes 
and solids, study them and process them. 
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1. Εισαγωγή 
Η Γεωμετρία προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναλύσουν και 
να εξηγήσουν τον κόσμο. Τους εξοπλίζει με τα απαραίτητα εργαλεία ώστε 
στη συνέχεια να μπορούν να εφαρμόσουν σε άλλους τομείς των Μαθη-
ματικών (A. O. Zerem, 2012). Βασιζόμενη στη θεωρία του Piaget, τα παι-
διά ηλικίας 18 μηνών πρέπει να είναι σε θέση κατανοούν την τοποθεσία 
των αντικειμένων στο χώρο, έως την ηλικία των 5 ετών να κατανοούν 
την έννοια των μεμονωμένων σχημάτων και στην ηλικία των 7-8 ετών να 
μπορούν να αντιληφθούν τις κάθετες και ευθείες γραμμές.

Η προσφορά των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει μελετηθεί εκτεταμένως 
από δεκαετία του 1970. Πλέον όλο και περισσότεροι ερευνητές είναι πε-
πεισμένοι πως έχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Ο Van de Walle (1998) τόνισε τρεις τρόπους με τους οποίους 
η τεχνολογία φέρνει την αλλαγή στην διδασκαλία των Μαθηματικών:

•	 Μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο για την εκτέλεση μιας μαθηματι-
κής πράξης ή γραφήματος, βοηθώντας έτσι τον μαθητή να ερμη-
νεύσει πιο αποτελεσματικά τα δεδομένα τους. 

•	 Οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν διάφορες γεωμετρικές έν-
νοιες, όπως για παράδειγμα οπτικοποιημένα τρισδιάστατα γραφή-
ματα. 

•	 Ορισμένες μαθηματικές δεξιότητες γίνονται απλούστερες και πιο 
προσπελάσιμες, όπως η στατιστική ανάλυση.

Προκύπτει, λοιπόν, το συμπέρασμα πως όσο σημαντική και αν είναι η 
διδασκαλία των Μαθηματικών στη Γενική Εκπαίδευση, είναι περισσότε-
ρο σημαντική και απαραίτητη για την Ειδική Εκπαίδευση. Τα τελευταία 
χρόνια έχει καταγραφεί μεγάλη πρόοδος στην δημιουργία εφαρμογών 
ΤΠΕ που προορίζονται για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με 
σκοπό την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση. Το διαδίκτυο 
στις μέρες μας αποτελεί ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό εργαλείο με στό-
χο τη βελτίωση των μαθητικών δεξιοτήτων των μαθητών. Κάποιοι μαθη-
τές με ειδικές ανάγκες δυσκολεύονται να εστιάσουν την προσοχή τους 
στις ιδιαίτερες όψεις του εκπαιδευτικού υλικού. Σε αυτήν την περίπτωση 
υπάρχουν στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές αυ-
τούς να κατανοήσουν τη Γεωμετρία ευκολότερα. Η χρήση μεγαλύτερων 
μεγεθών στα διαγράμματα, η χρωματική επισήμανση των σημαντικών 
στοιχείων των προβλημάτων, η παροχή αρκετού χρόνου στους μαθητές 
για την επεξεργασία των μαθηματικών πληροφοριών είναι μερικές από 
τις στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές με δυσκολίες 
συγκέντρωσης. Οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους είναι χρήσιμο να προ-
ωθήσουν την υιοθέτηση αυτών των στρατηγικών από τους μαθητές ώστε 
να μπορούν μελλοντικά να δρουν αυτόνομα. Σύμφωνα με τη θεωρία των 
Pierre van Hiele και Din van Hiele-Geldof, οι μαθητές χωρίζονται σε επί-
πεδα με βάση τη γεωμετρική αντίληψή τους: 
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Επίπεδο 1 (ή βασικό επίπεδο): Αναγνώριση (Visualization): Οι μαθητές 
αναγνωρίζουν τις φιγούρες μόνο από την εμφάνιση (τοπολογία), λαμβά-
νουν αποφάσεις με βάση την αντίληψη και όχι τη λογική. 

Επίπεδο 2: Περιγραφική Ανάλυση (Descriptive Analysis): Οι μαθητές 
βλέπουν τα στοιχεία ως συλλογές ιδιοτήτων. Μπορούν να αναγνωρίσουν 
και να ονομάσουν ιδιότητες γεωμετρικών σχημάτων, αλλά δεν μπορούν 
να δουν μια σύνδεση μεταξύ αυτών των ιδιοτήτων. 

Επίπεδο 3: Άτυπη αφαίρεση (Informal deduction) ή Διάταξη-Ταξινόμη-
ση (Ordering). Οι μαθητές συνειδητοποιούν τη σύνδεση μεταξύ ιδιοτήτων 
και αριθμών. 

Επίπεδο 4: Τυπική Αφαίρεση (Formal deduction) (Γενίκευση Επαγω-
γή). Οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν αποδείξεις, να κατανοή-
σουν το ρόλο των αξιώσεων, των θεωρημάτων και των αποδείξεων. 

Επίπεδο 5: Αυστηρότητα (Rigour): Οι μαθητές κατανοούν την ανάγκη 
για αυστηρότητα και τις επίσημες πτυχές των εκπτώσεων. 

Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί ποικίλες τεχνολογικές εφαρμογές 
που επιτρέπουν σε παιδιά με προβλήματα όρασης, ακοής ή κινητικότητας 
να μελετούν και να σχεδιάζουν γεωμετρικά σχήματα. Το Εθνικό Συμβού-
λιο Καθηγητών Μαθηματικών (NCTM, 2015) τόνισε τη σημασία της τεχνο-
λογικής ολοκλήρωσης στη διδασκαλία των μαθηματικών. 

2. Παιδιά με Προβλήματα Όρασης 

2.1. Εκπαιδευτικά Παιχνίδια με Tablet και Κινητά 
Για τους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής που ειδικεύονται σε εκπαί-
δευση μαθητών με προβλήματα όρασης, η τεχνολογία αποτελεί το μόνο 
μέσο για να διδάξουν γραφή και ανάγνωση. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για 
τη Γεωμετρία, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αφή για την αντίληψη 
και πρόσληψη των πληροφοριών. Μέσα από συνεχείς έρευνες κατάφεραν 
να αναπτυχθούν εφαρμογές και παιχνίδια για τον εντοπισμό των συντε-
ταγμένων ενός σημείου σε ένα μέρος, για το μήκος, τον προσανατολισμό 
και τις θέσεις αφετηρίας, για την αναγνώριση και τον προσανατολισμό 
πολυγώνων και καμπύλων.

Ένα από τα εργαλεία που βοηθούν τυφλούς μαθητές να μάθουν γεω-
μετρία βασίζεται σε εφαρμογές Android. H εφαρμογή Free Hand Drawing 
επιτρέπει στα παιδιά να δημιουργούν ελεύθερα σχέδια και να παίζουν με 
τη γεωμετρία μέσω της δόνησης βασιζόμενη σε δύο διαφορετικούς τρό-
πους αλληλεπίδρασης με τον χρήστη (1. Σχεδίαση 2. Αίσθηση). Το Free 
Hand Drawing δίνει στους μαθητές άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με 
τη γραμμή που ακολουθούν στην οθόνη, ενώ ταυτόχρονα τους δίνει τη 
δυνατότητα να αντιληφθούν το σχεδιαζόμενο αντικείμενο εκ των υστέ-
ρων. Οι δύο λειτουργίες - σχεδίαση και αίσθηση - ενεργοποιούνται με 
διπλό κλικ στην οθόνη της συσκευής. Όταν μια λειτουργία είναι ενεργή, 
η άλλη λειτουργία αυτομάτως απενεργοποιείται. Η περιοχή του καμβά 
σχεδίασης καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης. Στα δεξιά οι 
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μαθητές μπορούν να βρουν το κουμπί για την επιλογή χρώματος και στα 
αριστερά την πλοήγηση. Κάθε κουμπί μπορεί να αναγνωριστεί μέσω φω-
νητικής εκφώνησης, όταν οι μαθητές μετακινούν το δάχτυλό τους στην 
οθόνη, ενώ ένα παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιεί την επιλογή. Στο δεύ-
τερο παιχνίδι που ονομάζεται «play with geometry» οι μαθητές πρέπει να 
αναγνωρίσουν τα σχήματα. Οι μαθητές μπορούν να εξερευνήσουν την 
οθόνη με το δάχτυλό τους προκαλώντας δόνηση στην συσκευή όταν το 
δάχτυλο βρίσκεται μόνο πάνω από το εικονοστοιχείο. Στο τρίτο παιχνίδι 
με το όνομα «topology game» οι μαθητές παίζουν με έννοιες όπως μέσα, 
έξω, κοντά σε κ.λπ.

Άλλοι ερευνητές ανέπτυξαν δύο εφαρμογές με την ονομασία 
«Geometric voice and Mat Graf voice» για τη θεραπεία και τη δημιουργία 
γεωμετρικών σχημάτων και μαθηματικών λειτουργιών μέσω ενός εκτυ-
πωτή Braille που έχει σχεδιαστεί για άτομα με προβλήματα όρασης. Τα 
βήματα του Geometric voice είναι τα ακόλουθα: Επιλογή του γεωμετρι-
κού σχήματος, εισαγωγή των παραμέτρων, πρόσθετες πληροφορίες των 
αξόνων, υπολογισμός και σχεδιασμός, εκτύπωση γεωμετρικού σχήματος 
με μελάνι, Braille και ανάγλυφα. Το Mat Graf voice είναι λογισμικό για 
μαθηματική επεξεργασία που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να σχε-
διάσουν κάθε είδους μαθηματική λειτουργία ώστε να δημιουργήσουν τη 
γραφική τους αναπαράσταση. Το σύστημα επικοινωνεί μέσω της σύνθε-
σης ομιλίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο συντάκτης μπορεί να εισαγάγει κεί-
μενο και έχει την επιλογή να το εκτυπώσει σε μορφή Braille 

3. Κωφοί ή Βαρήκοοι Μαθητές
Με βάση τους Nunes και Moreno (2002), τα κωφά παιδιά θα αποτύχουν 
στα μαθηματικά επειδή έχουν μειωμένες ευκαιρίες για τυχαία μάθηση 
και είναι δύσκολο για αυτά να βάζουν συμπεράσματα που περιλαμβά-
νουν χρονικές ακολουθίες. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να 
διδάξουν στους μαθητές βασικές μαθηματικές έννοιες στη νοηματική 
γλώσσα ή μέσω διερμηνείας. Το πείραμα με WiTec (wireless technology 
- enhanced classroom) πραγματοποιήθηκε σε 7 μαθητές με προβλήματα 
ακοής μέτριου έως χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου σε Λύκειο, προκει-
μένου να μάθουν τα πολυώνυμα και γεωμετρία. Πενήντα(50) ερωτήσεις 
από το τεστ ικανοτήτων των μαθηματικών για μαθητές με προβλήματα 
ακοής στην Ταϊβάν (Lin & Li, 1996) υιοθετήθηκαν για τη μέτρηση της μα-
θηματικής ικανότητας των μαθητών. Τα μαθήματα διήρκεσαν δύο εξάμη-
να με τη βοήθεια του WiTec, το οποίο δόθηκε σε μαθητές και καθηγητές 
σε συσκευές με οθόνη αφής. Αποδείχθηκε ότι τα παιδιά βρήκαν ευκολό-
τερο να κατανοήσουν το μάθημα με τη χρήση του WiTec. Το WiTec τους 
επέτρεψε να επικοινωνήσουν απευθείας με τον καθηγητή και αυτό διευ-
κόλυνε την επικοινωνία και τη συμμετοχή τους στο μάθημα. Οι Russell, 
Hoffmann και Higgins (2009) ανέπτυξαν το σύστημα Nimble Tools που 
είναι ένα σύστημα αξιολόγησης γεωμετρίας. Το δοκίμασαν σε κωφά και 
βαρήκοα παιδιά και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι προτιμούσαν να χρησι-
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μοποιούν το διαδικτυακό περιβάλλον και τα τεστ στον υπολογιστή παρά 
το χαρτί και το μολύβι. 

4.  Μαθητές με Διαταραχές Αυτιστιστικού Φάσμα-
τος

Τα παιδιά με αυτισμό έχουν συχνά εξαιρετικές ικανότητες στη γεωμετρία 
και στην αντίληψη του χώρου. Περίπου το 10% των παιδιών με αυτισμό 
έχουν εξαιρετικές χωρικές ικανότητες. Έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές 
κατάλληλες για την κατανόηση της γεωμετρίας για τις ανάγκες των μα-
θητών αυτών:

Geometry snapshots: Σε αυτήν την εφαρμογή οι μαθητές βλέπουν 
στην οθόνη ένα μέρος ενός σχήματος και καλούνται να επιλέξουν το 
κομμάτι όπου ταιριάζει μέσα από τέσσερις προτεινόμενες επιλογές. Οι 
μαθητές αντιστοιχίζουν φιγούρες ή συνδυασμούς φιγούρων που έχουν 
γυριστεί ή αναστραφεί. 

Mystery pictures: Αυτό το πρόγραμμα διδάσκει στους μαθητές τα σχή-
ματα (τις ονομασίες τους) και καλούνται να ταιριάξουν ένα δεδομένο 
σχήμα σε διαφορετικούς προσανατολισμούς. Μετά από αυτό, θα πρέπει 
να δημιουργήσουν μια εικόνα με τη βοήθεια των αριθμών στις εικόνες. 

Cabri Geometry: To Cabri ανήκει στη κατηγορία του λογισμικού που 
προσφέρεται κυρίως για διερευνητική μάθηση και πειραματισμό των Μα-
θηματικών των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και όλων των τάξεων 
του Γυμνασίου και του Λυκείου. Επιτρέπει στο χρήστη με εργαλεία τα 
βασικά γεωμετρικά σχήματα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, τις στοιχειώ-
δεις κατασκευές και τους βασικούς μετασχηματισμούς να κατασκευάζει 
οποιοδήποτε γεωμετρικό σχήμα και να το επεξεργάζεται μετρώντας τα 
βασικά μεγέθη του.

LEMA (Learning Environment on Mathematics for Autistic Children): 
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Almeida, Breda και Santos 
συμμετείχαν 7 μαθητές με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ASD). 
Όλα ήταν αγόρια, ηλικίας 8 έως 12 ετών. Το LEMA είναι ένα πρόγραμ-
μα μάθησης που συνδυάζει κειμενο, εικόνα και ήχο. Επικεντρώθηκε στην 
εκμάθηση δισδιάστατων και τρισδιάστατων γεωμετρικών σχημάτων, πε-
ριμέτρων και εμβαδών των επίπεδων σχημάτων. Μόνο 4 στους 7 συμμε-
τέχοντες ολοκλήρωσαν την έρευνα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού βελτίωσαν 
τις δεξιότητές τους σε σύγκριση με τα παιδιά που διδάσκονταν με συμ-
βατικές μεθόδους.

5. Μαθητές με ΔΕΠ-Υ 
Οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ έχουν ελλείψεις στα μαθηματικά που σχετίζονται με 
ελλείμματα στην προσοχή. Οι Kang και Zentall (2011) εξέτασαν τον αντί-
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κτυπο του CAI (Computer Assisted Instruction) και την απόδοση των μα-
θητών με ΔΕΠ-Υ στη Γεωμετρία. Στην έρευνα συμμετείχαν 18 μαθητές με 
ΔΕΠ-Υ από τη Β΄ έως την Δ΄ τάξη Δημοτικού. Οι μαθητές προσπάθησαν 
να μάθουν περισσότερα σχετικά με τα διαφορετικά σχήματα γεωμετρίας 
και να υπολογίσουν την περίμετρο μέσω της οθόνης του υπολογιστή ή 
του μολυβιού και του χαρτιού. Η έρευνα περιελάμβανε δυσδιάστατες ει-
κόνες και προβλήματα αυξανόμενης δυσκολίας και ερωτήσεις σχετικά με 
την περίμετρο τρισδιάστατων στερεών γεωμετρικών σχημάτων. Η έρευνα 
έδειξε ότι οι επιδόσεις των μαθητών βελτιώθηκαν περισσότερο με τη βο-
ήθεια του CAI παρά με τη μέθοδο μολυβιού και χαρτιού. 

6. Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
Οι Civan και Bowlin (2009) προσπάθησαν να διδάξουν τρεις μαθητές 
ηλικίας 15-18 ετών με συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες Μαθηματικά. 
Χρησιμοποίησαν την μέθοδο «video modeling» για να διδάξουν στους 
μαθητές βήμα προς βήμα πώς να υπολογίσουν την περίμετρο των τε-
τραγώνων / ορθογωνίων, τριγώνων / τραπεζοειδών και διαφόρων πολυ-
γώνων. Οι μαθητές παρακολουθούσαν βίντεο καθημερινά πριν από την 
έναρξη της σχολικής ημέρας μέσω ενός προγράμματος διδασκαλίας. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση της έρευνας 
αύξησαν τις δεξιότητές τους στη Γεωμετρία 

7. Μαθητές με Νοητική Υστέρηση
 Ο Creech-Galloway και οι συνάδελφοί του (2013) προέβαλαν βίντεο για 
να διδάξουν σε μαθητές γυμνασίου με νοητική υστέρηση πώς να χρη-
σιμοποιούν το πυθαγόρειο θεώρημα. Χρησιμοποίησαν διαδικασίες με 
παραδείγματα πραγματικών προβλημάτων. Τέσσερις μαθητές με νοητική 
υστέρηση συμμετείχαν στην έρευνα. Η εφαρμογή με την ονομασία «play 
and learn with mouse» λειτουργεί με το Adobe Flash. Μία από τις ενότη-
τες διδασκαλίας στοχεύει στην εισαγωγή βασικών γεωμετρικών μορφών 
και χρωμάτων σε μαθητές με νοητική διαταραχή. Σε μία από τις δύο ενό-
τητες οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν μόνο το σχήμα στόχου και όχι το 
άλλο προβαλλόμενο σχήμα (π.χ. μόνο το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο 
από έναν αριθμό τετραγώνων, ορθογώνιο). Στη συνέχεια, η εφαρμογή 
επανεκκινείται και οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν και πάλι ένα άλλο 
σχήμα στόχου (π.χ. μόνο ορθογώνιο). Στη δεύτερη ενότητα, οι μαθητές 
θα πρέπει να βρουν για άλλη μια φορά το σχήμα στόχο και επιπλέον να 
μετρήσουν τον αριθμό τους (π.χ. 5 κύκλοι μεταξύ ορθογώνιου, τετραγώ-
νου κ.λπ.).
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8. Συμπεράσματα
Ο σκοπός αυτού του άρθρου ήταν να εξετάσει τις έρευνες που πραγμα-
τοποιήθηκαν για τη διδασκαλία της γεωμετρίας με τη χρήση των ΤΠΕ σε 
παιδιά που χρήζουν ειδική διαπαιδαγώγηση. Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά 
μαθαίνουν πιο εύκολα και αποτελεσματικά με αυτόν τον τρόπο και πως 
κανένα παιδί δεν αποκλείεται από τη μαθησιακή διαδικασία παρά τις δυ-
σκολίες του. Πρέπει να τεθεί ως στόχος όλα τα σχολεία να έχουν πρό-
σβαση στις ΤΠΕ και να αξιοποιούνται με τον ορθότερο τρόπο. 
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό τη μελέτη της επιληψίας η οποία εμ-
φανίζεται στην παιδική ηλικία και του ρόλου του σχολικού περιβάλλοντος. 
Αρχικά, γίνεται μια μελέτη των αιτιών της εκδήλωσης της επιληψία και 
ταξινομούνται οι τύποι επιληψίας. Στη συνέχεια, αναφέρονται τα επιλη-
πτικά σύνδρομα της παιδικής επιληψίας, και γίνεται αναφορά στον αντί-
κτυπο που έχει η ασθένεια στη καθημερινή ζωή του παιδιού. Επίσης, γίνε-
ται μια προσπάθεια προσδιορισμού του ρόλου του σχολείου και του/της 
εκπαιδευτικού στην ομαλή ένταξη του παιδιού 
στο σχολείο και τη τάξη. Παρατίθεται η σωστή 
αντίδραση σε περίπτωση επιληπτικής κρίσης στο 
σχολικό περιβάλλον, καθώς επίσης και στρατη-
γικές ενημέρωσης, υποστήριξης του παιδιού και 
αντιμετώπισης προβλημάτων. Η παρούσα εργα-
σία δημιουργήθηκε μέσα από την άντληση υλι-
κού από ελληνική και ξένη βιβλιογραφία καθώς 
επίσης και από έγκυρες διαδικτυακές πηγές.

Abstract
This project aims to study the epilepsy that occurs in childhood, and 
the role of the school environment that plays in it. First of all, there is an 
analysis of the causes and the classification of 
the types of epilepsy. Then, there is a reference 
to syndromes in epilepsy among children and its 
impact on their lives. In addition, there is an ef-
fort to identify the role of school and teachers 
in the child’s smooth integration in the class and 
the school. The right response to a case of an 
epileptic crisis during school time is mentioned 
as well as information and support strategies as 

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
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σχολικό περιβάλλον,  
παιδαγωγικές στρατηγικές
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to how to deal with this kind of everyday problems. This project was cre-
ated with the information extracted from literature (Greek and foreign) 
and reliable online resources.

Εισαγωγή 
Η επιληψία είναι μια πολύ κοινή νευρολογική διαταραχή και μπορεί να 
εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Ωστόσο, σε περισσότερες από τις μι-
σές περιπτώσεις εμφανίζεται για πρώτη φορά πριν την ηλικία των 18. Η 
εκδήλωση των επιληπτικών κρίσεων, καθώς επίσης τα αίτια και η εξέλιξη 
της νόσου διαφέρουν από περίπτωση σε περίπτωση. Η πλειοψηφία των 
ανθρώπων με επιληψία ζουν μια κανονική ζωή. 

Η εμφάνιση της επιληψίας στην παιδική ηλικία, όμως, αποτελεί μια ιδι-
αίτερα δύσκολη κατάσταση, τόσο για το ίδιο το παιδί όσο και για τους 
γονείς του. Η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων καθώς 
επίσης και η φαρμακευτική αγωγή, μπορούν να προσκαλέσουν προβλή-
ματα στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, στη διαδικασία μάθησης ή/
και προβλήματα συμπεριφοράς. Ωστόσο, η ποιότητα ζωής του παιδιού 
με επιληψία μπορεί κάλλιστα να επηρεαστεί από τις κοινωνικές προκα-
ταλήψεις και το στιγματισμό της ασθένειας, του ίδιου του παιδιού και της 
οικογένειάς του. Σύμφωνα με τον διάσημο αμερικανό νευρολόγο William 
Gordon Lennox (1884-190), η επιληψία «είναι η μόνη ασθένεια της οποίας 
οι κοινωνικές προκαταλήψεις και συνέπειες είναι πιο σοβαρές από την 
ίδια την ασθένεια». Θεωρείται, επομένως, πολύ σημαντική η ενημέρωση 
όχι μόνο του οικογενειακού περιβάλλοντος αλλά και του κοινωνικού πε-
ρίγυρου, και κυρίως του σχολικού περιβάλλοντος, για τη φύση της νόσου 
και για τους τρόπους αντιμετώπισής της. Είναι ρόλος και ευθύνη του κα-
θένα, γονιού, ιατρού, εκπαιδευτικού, συνοδού ή ενήλικα, να «ανθίσει» το 
παιδί παρά την ασθένειά του. 

Μέρος Α΄ - Επιληψία

Κεφάλαιο 1 - Η Επιληψία

1.1. Ορισμός 
Η επιληψία είναι χρόνια νευρολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 
επαναλαμβανόμενα επεισόδια επιληπτικής κρίσης, λόγω της αυξημένης 
και συγχρονισμένης ηλεκτρικής διέγερσης των νευρώνων του εγκεφά-
λου. Η επιληπτική κρίση είναι ένα επεισόδιο ανώμαλης ηλεκτρικής δρα-
στηριότητας σε κάποιο σημείο του εγκεφάλου. Αυξημένες ηλεκτρικές 
διεγέρσεις παρουσιάζονται όταν διαταραχθεί το ισοζύγιο ανάμεσα στη 
διέγερση και την αναστολή των νευρώνων η οποία με την σειρά της προ-
καλείται από μια ανισορροπία στο ισοζύγιο των νευροδιαβιβαστών. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει κάποια συμπτώματα όπως απώλεια των αισθήσεων 
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ή σπασμούς. Επιληπτικός σπασμός ονομάζεται μία διαλείπουσα, παροξυ-
σμική, στερεότυπη διαταραχή της συνείδησης, του συναισθήματος, της 
αίσθησης, της κινητικής λειτουργίας ή της συμπεριφοράς που οφείλεται 
σε εκφορτίσεις των φλοιϊκών νευρώνων. (Κανακούδη, Καττός, 2007). 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περίπου 50 
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από επιληψία, γεγονός 
που την κάνει μια πολύ κοινή νευρολογική διαταραχή παγκοσμίως. Ενώ, 
περίπου το 80% των ανθρώπων με επιληψία ζει σε χώρες χαμηλού ή με-
σαίου εισοδήματος. Επίσης, κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται με επιληψία πε-
ρίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Στις ανεπτυγμένες χώ-
ρες, ο αριθμός των ανθρώπων που λαμβάνουν διάγνωση εκτιμάται στους 
49 ανά 100.000 ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες ο αριθμός ανεβαίνει 
στους 139 ανθρώπους. Σύμφωνα με την Ελληνική Εθνική Ένωση κατά της 
Επιληψίας, στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 100.000 άτομα με επιληψία. 

1.2. Ταξινόμηση Επιληψίας 
Είναι γνωστοί πάνω από 40 τύποι επιληψίας. Η επιληψία ταξινομείται αιτι-
ολογικά, τοπογραφικά, αναλόγως της συχνότητας εμφάνισης των κρίσε-
ων, ή βάσει των ηλεκτροφυσιολογικών ευρημάτων.

Βάσει της αιτιολογίας η επιληψία ταξινομείται ως εξής:
•	 Ιδιοπαθής, όταν δεν ανευρίσκεται σαφές οργανικό αίτιο.
•	 Συμπτωματική, όταν υπάρχει σαφές αίτιο (εγκεφαλικές αλλοιώ-

σεις, κακώσεις, τραυματισμοί κλπ).
•	 Κρυπτογενής, όταν υπάρχει σοβαρή υποψία για την ύπαρξη αιτίου 

το οποίο ωστόσο παραμένει μη αναγνωρίσιμο.

Βάσει της εντόπισης της επιληπτογόνου εστίας, η επιληψία και οι επι-
ληπτικές κρίσεις ταξινομούνται ως εξής:

•	 Γενικευμένες 
•	 Εστιακές

Γενικευμένες κρίσεις
Στις γενικευμένες κρίσεις η αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα διαδί-
δεται ταυτόχρονα και στα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου και ο ασθενής 
έχει απώλεια συνείδησης.

1.   Γενικευμένη Τονικο-κλονική Κρίση (Grand-Mal): Ξεκινά με απώλεια 
της συνείδησης και ακολουθεί πτώση στο έδαφος. Στη συνέχεια ο/η 
ασθενής εμφανίζει έντονη σύσπαση όλων των μυών του σώματος 
(τονική φάση της κρίσης) η οποία διαρκεί περίπου 10 με 20 δευτερό-
λεπτα. Ακολουθεί η κλονική φάση της κρίσης η οποία χαρακτηρίζεται 
από βίαια τινάγματα διαφόρων μελών του σώματος χεριών ποδιών 
κλπ. Η διάρκεια της κλονικής φάσης είναι επίσης περίπου 30 δευτε-
ρόλεπτα. Αμέσως μετά αυτές τις δύο φάσεις ακολουθεί υποτονικό 
κώμα του/της ασθενούς από τον οποίο ξυπνά μετά από λίγα λεπτά.

2.  Αφαιρέσεις (Petit-Mal): πρόκειται για απώλειες της συνείδησης 
ελάχιστων δευτερολέπτων, απότομη διακοπή κάθε είδους δραστη-
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ριότητας που πραγματοποιεί εκείνη την στιγμή, αδυναμία επαφής 
με το περιβάλλον και το πρόσωπο του ατόμου έχει χαμένη έκφραση 
και βλέμμα στο κενό. Είναι πολύ πιο συνηθισμένες στα παιδιά και 
είναι τόσο «αθόρυβες» και σύντομες που μπορούν να συμβαίνουν 
πολλές φορές την ημέρα και ούτε οι γονείς ούτε οι δάσκαλοι/ες τις 
αντιλαμβάνονται. Δεν είναι λίγες οι φορές που πίσω από την πα-
ρατήρηση του /της δασκάλου/ας πως το παιδί «συνεχώς χαζεύει» 
κρύβονται τέτοιες αφαιρετικές κρίσεις.

3.  Μυοκλονικές κρίσεις: Χαρακτηρίζονται από σποραδικά, μεμονωμέ-
να «τινάγματα», χεριών, ποδιών ή προσώπου. Μερικές φορές είναι 
τόσο έντονα ώστε να «πετάγονται τα πράγματα» από τα χέρια του/
της ασθενούς, ή ακόμη και να πέφτει ο/η ίδιος/α κάτω. Τα τινάγματα 
αφορούν άκρα και των δύο πλευρών του σώματος.

4.  Κλονικές κρίσεις: Πρόκειται για επαναλαμβανόμενα, ρυθμικά, ταυ-
τόχρονα κι από τις δύο πλευρές του σώματος τινάγματα χεριών ή 
ποδιών.

5.  Τονικές κρίσεις: Χαρακτηρίζονται από ξαφνική έντονη σύσπαση των 
μυών.

6.  Ατονικές κρίσεις: Πρόκειται για ξαφνική απώλεια του μυϊκού τόνου 
που οδηγεί το άτομο να καταρρεύσει στο έδαφος, χωρίς προσπά-
θεια να προστατευθεί, και σχεδόν άμεση ανόρθωση του με τις δικές 
του δυνάμεις.

Εστιακές κρίσεις
Στις εστιακές κρίσεις η αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα περιορίζεται 
σε συγκεκριμένο τμήμα του εγκεφάλου.

1.  Απλές: Κατά την διάρκεια μίας απλής εστιακής κρίσης η ικανότητα 
του ατόμου να επικοινωνεί με το περιβάλλον δεν επηρεάζεται κα-
θόλου, και έχει πλήρη συναίσθηση για το τι συμβαίνει γύρω του και 
μπορεί να το περιγράψει αργότερα με ακρίβεια. 

Κινητικές: Μπορούν να εμφανίζουν τινάγματα, μυϊκή δυσκαμψία, τονι-
κή στροφή του κορμού, της κεφαλής ή του βλέμματος.

Αισθητικές: Παράξενα αισθήματα από διάφορες αισθήσεις που δεν 
αντιστοιχούν σε εξωτερικά ερεθίσματα όπως αίσθημα ηλεκτρισμού, καυ-
σαλγίας, φωτοψίες, θορύβους κλπ.

Ψυχολογικές: Επίμονες μνήμες καταστάσεων ή συναισθημάτων τις 
οποίες ο/η ασθενής βιώνει όχι ευχάριστα κλπ.

2.  Σύνθετες: Το επίπεδο συνείδησης επηρεάζεται σε μικρότερο ή με-
γαλύτερο βαθμό και έτσι ελαττώνεται η ικανότητα του ατόμου να 
αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και έτσι, και δεν μπορεί αργότερα 
να περιγράψει τι του συνέβη. Εκδηλώνονται με αυτοματισμούς, δη-
λαδή, μυζητικές ή μασητικές κινήσεις, κινήσεις αμηχανίας των δα-
κτύλων, άσκοποι μικροβηματισμοί καθώς και άλλες ακούσιες αλλά 
συντονισμένες κινήσεις.

3.  Μερικές με δευτερογενή γενίκευση: Σ’ αυτές τα συμπτώματα ξεκι-
νούν χωρίς απώλεια της συνείδησης, αλλά στη συνέχεια επέρχεται 
απώλεια της συνείδησης. Ο κορμός και τα πόδια παραμένουν σε 
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κάμψη και ακολουθούν σπασμωδικές κινήσεις των άκρων (Danziger, 
Alamowitch, 2018).

Πίνακας 1. Ταξινόμηση κυριότερων επιληπτικών συνδρόμων.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Γενικευμένες επιληψίες

•	 Ιδιοπαθείς

- αφαιρέσεις της παιδικής ηλικίας

- νεανική μυοκλονική επιληψία

- γενικευμένη ιδιοπαθή επιληψία με τονικο-κλονικές κρίσεις 

•	 Συμπτωματικές ή κρυπτογενείς

- σύνδρομο West

- σύνδρομο Lennox-Gastaut (στο παιδί)

- προοδευτικές µυοκλονικές επιληψίες

- άλλες επιληπτικές εγκεφαλοπάθειες

Εστιακές επιληψίες

•	 Ιδιοπαθείς

- ρολάνδειος επιληψία παιδικής ηλικίας

- επιληψία της παιδικής ηλικίας με ινιακούς παροξυσμούς

•	 Συμπτωματικές ή κρυπτογενείς

- Επιληψίες του κροταφικού, μετωπιαίου, ιανικού, βρεγματικού λοβού 
(λόγω όγκου, εγκεφαλικού επεισοδίου, τραυματισμού κλπ)

1.3. Αιτίες Επιληπτικών Κρίσεων 
Δεν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα αίτια τα οποία επηρεάζουν την εμ-
φάνιση της επιληψίας. Όμως μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παρά-
γοντες, όπως:

•	 Μεταβολικές αιτίες. Υπογλυκαιμία, υπερασβεστιαιμία/υποασβε-
στιαιμία, υπερνατριαιμία/υπονατριαιμία, ή προχωρημένη νεφρική/
ηπατική ανεπάρκεια. 

•	 Τοξικές αιτίες. (1) Ο αλκοολισμός αποτελεί συχνή αιτία επιληπτι-
κών κρίσεων (σπασμών λόγω υπέρμετρης κατανάλωσης αλκοόλ, 
κρίσεις στερητικού συνδρόμου, γενικευμένες τονικοκλονικές κρί-
σεις). (2) Η υπερβολική δόση φαρμάκων (τρικυκλικά αντικατα-
θλιπτικά, νευροληπτικά, λίθιo, ιζονιαζίδη, θεοφυλλίνη, ξυλοκαΐνη), 
καθώς και (3) η απότομη διακοπή (βενζοδιαζεπίνη, βαρβιτουρικά) 
μπορούν επίσης να προκαλέσουν κρίσεις. (4) Δηλητηρίαση από 
μονοξείδιο του άνθρακα και ναρκωτικά όπως η κοκαΐνη μπορούν 
να προκαλέσουν επιληπτικές κρίσεις.

•	 Λοιμώξεις. Όπως μηνιγγίτιδα και απόστημα εγκεφάλου. 



320

TΕΥΧΟΣ 10 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

•	 Αιτίες σχετικές με τον εγκέφαλο. Εγκεφαλικό επεισόδιο, εγκεφα-
λική αγγειακή δυσπλασία, οξεία υπερτασική εγκεφαλοπάθεια.

•	 Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 
•	 Όγκοι (αστροκύτωμα, μηνιγγίωμα, γλοιοβλάστωμα, εγκεφαλική 

μετάσταση) (Danziger, Alamowitch, 2018) 

1.4. Θεραπεία 
Η διάγνωση περιπτώσεων επιληψίας στηρίζεται στα χαρακτηριστικά του 
τύπου της επιληπτικής κρίσης, η οποία παρατηρείται στον/στην ασθενή. 
Ο/Η ασθενής, ωστόσο, μετά το πέρας της κρίσης συνήθως δε θυμάται 
τι έγινε και για αυτό τον λόγο η περιγραφή των συμπτωμάτων στον/στην 
ιατρό, γίνεται από τους συγγενείς του/της. Οι μαρτυρίες αυτές είναι πολύ 
σημαντικές για τον προσδιορισμό τα μορφής της επιληπτικής κρίσης και 
την χορήγηση της κατάλληλης φαρμακευτική ή και μη θεραπείας για την 
αντιμετώπισή της.

Σκοπός της αντιεπιληπτικής φαρμακευτικής θεραπείας είναι να ελέγ-
ξει τις επιληπτικές κρίσεις, όλων των μορφών, αλλά και να προφυλάξει 
κατά τη μακροχρόνια χορήγηση από την επανεμφάνιση επιληπτικών κρί-
σεων. Φαρμακευτικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον 
σκοπό είναι, επιγραμματικά: 

•	 Φαινυτοΐνη
•	 Φωσφαινυτοΐνη
•	 Καρβαμαζεπίνη
•	 Οξυκαρβαζεπίνη
•	 Λαμοτριγίνη
•	 Τοπιραμάτη
•	 Βαλπροϊκό νάτριο
•	 Βενζοδιαζεπίνες
•	 Τιαγκαπίνη
•	 Φαινοβαρβιτάλη
•	 Πριμιδόνη
•	 Αιθοσουξιμίδη
•	 Γκαμπαπεντίνη
•	 Λεβετιρακετάμη (Rang et al, 2012).

Σε περίπτωση που η φαρμακευτική θεραπεία δεν είναι αποτελεσματι-
κή ή συνοδεύεται από παρενέργειες, υπάρχουν και οι μη φαρμακευτικές 
θεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω.

Κετονοθεραπεία
Η Κετογενική δίαιτα προτείνεται συνήθως σε παιδιά. Χορηγούνται τροφές 
με αυξημένη περιεκτικότητα σε λίπος, ενώ περιορίζεται η πρόσληψη υδα-
τανθράκων. Έτσι, προκύπτει μεταβολική οξέωση που δρα περιοριστικά 
στην εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων.



321

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διέγερση του Πνευμονογαστρικού νεύρου
Μια συσκευή εισάγεται υποδόρια άνω κι αριστερά στο θώρακα και συν-
δέεται με ένα ηλεκτρόδιο με το πνευμονογαστρικό νεύρο στο λαιμό και η 
οποία παράγει ηλεκτρικά ερεθίσματα τα οποία διεγείρουν το πνευμονο-
γαστρικό νεύρο μέσω καλωδίων, ανάλογα με έναν καρδιακό βηματοδό-
τη. Με την διέγερση αυτή επιτυγχάνεται η μείωση των κρίσεων στο 50%.1

Χειρουργική της επιληψίας
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αιτία της επιληψίας να εντοπίζεται σε μια 
περιοχή του εγκεφάλου που να μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά χωρίς 
να επηρεάζονται βασικές εγκεφαλικές λειτουργιές. Ο συχνότερα διενερ-
γούμενος τύπος επέμβασης εκτομής σε επιληψία ενηλίκων γίνεται στον 
κροταφικό λοβό. 

Εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση
Η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση (DBS) είναι μια χειρουργική διαδι-
κασία με την οποία ηλεκτρόδια που έχουν εμφυτευθεί σε ειδικά στοχευ-
μένες περιοχές του εγκεφάλου χορηγούν ελεγχόμενα ηλεκτρικά ερεθί-
σματα.2 

γ-knife 
Η Ακτινοχειρουργική με γ-knife είναι μία μη επεμβατική και ανώδυνη δια-
δικασία. Οι ακτίνες, με εστιακή ακρίβεια, συγκλίνουν προς ένα ισόκεντρο, 
όπου η ένταση της ακτινοβολίας γίνεται εξαιρετικά υψηλή.3

Κεφάλαιο 2 - Η Επιληψία στη Παιδική Ηλικία

2.1. Εισαγωγή
Το να είσαι παιδί με επιληψία και να μεγαλώνεις με αυτή δεν είναι εύ-
κολο. Από την μία πλευρά, οι απρόβλεπτες κρίσεις που δεν ελέγχονται 
όλες με φαρμακευτική αγωγή, και που είναι δύσκολο να γνωρίζει πότε 
και αν θα παύσουν να συμβαίνουν. Και από την άλλη, οι δυσκολίες που 
πρέπει να αντιμετωπίσει καθημερινά. Δυσκολίες βιολογικές, σωματικές, 
ψυχολογικές, κοινωνικές. Στην Αμερική, 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
επιληψία, εκ των οποίων οι 450.000 είναι παιδιά. Στη Γαλλία, περίπου 
200.000 παιδιά, ενώ στην Ελλάδα κάθε χρόνο παρουσιάζονται 3.000-
5.000 νέα περιστατικά, εκ των οποίων τα 1.500 είναι περιπτώσεις με 
εστιακή επιληψία.

1.   Επιληψία στην παιδική και εφηβική ηλικία. Κέντρο Επιληψίας Freiburg. Ανακτήθη-
κε 25 Οκτωβρίου 2019 από https://www.uniklinik-freiburg.de/epilepsie-gr/epilipsia-
stin-paidiki.html

2.   Τι είναι η χειρουργική της επιληψίας;. e-epilepsy.eu. Ανακτήθηκε 25 Οκτωβρίου 2019 
από https://www.ucl.ac.uk/www.e-pilepsy.eu/greek/what-is-epilepsy-surgery

3.   Ακτινοχειρουργική εγκεφάλου Gamma Knife Perfection. radiation-oncologist.gr. 
Ανακτήθηκε 25 Οκτωβρίου 2019.  http://www.radiation-oncologist.gr/gamma
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2.2. Αίτια 
Κατά τα πρώτα χρόνια ζωής, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ακόμα ανώρι-
μος, σε επίπεδο νευρώνων και συνάψεων. Αυτή η ανωριμότητα του εγκε-
φάλου καθιστά το παιδί ευάλωτο. Μάλιστα, ο μεγάλος αριθμός παρόντων 
συνάψεων και νευρωνικών δικτύων από την αρχή της ζωής «προωθεί» 
την εμφάνιση και τη διάδοση επιληπτικής δραστηριότητας στον παιδικό 
εγκέφαλο. Πολλές επιληψίες της παιδικής ηλικίας, εξαφανίζονται στην 
εφηβεία, καθώς πλέον ο εγκέφαλος ωριμάζει. Αυτό εξηγεί γιατί η επιλη-
ψία είναι μια ασθένεια ιδιαίτερα συχνή κατά την παιδική ηλικία. (Leunen, 
2017). Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους πιο συχνούς παράγοντες 
εμφάνισης επιληπτικής κρίσης κατά την παιδική ηλικία.

Πίνακας 2. Συχνότερες αιτίες επιληπτικών κρίσεων κατά την παιδική ηλικία.

Νεογέννητο Βρέφος και μικρό παιδί

Βακτηριακή Μηνιγγίτιδα Εμπύρετοι σπασμοί

Περιγεννητική ανοξία Βακτηριακή Μηνιγγίτιδα

Yπογλυκαιμία Χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα

Υπασβεστιαιμία Yπογλυκαιμία

Ανεπάρκεια βιταμίνης Β6 Υπασβεστιαιμία

Αφυδάτωση

2.3. Επιληπτικά Σύνδρομα 

Πυρετικοί Σπασμοί

Εκδηλώνονται στη βρεφική και την παιδική ηλικία κατά τη διάρκεια μιας 
εμπύρετης εξωκρανιακής λοίμωξης, ενώ διακρίνονται σε απλούς και σύν-
θετους. Οι απλοί πυρετικοί σπασμοί εκδηλώνονται μεταξύ 6 μηνών και 6 
ετών, και με πυρετό συνήθως άνω των 38.5 ºC. Πρόκειται για γενικευμένους 
τονικοκλονικούς σπασμούς μικρής διάρκειας (< 15 λεπτών). Οι σύνθετοι 
πυρετικοί σπασμοί είναι εστιακοί και διάρκειας μεγαλύτερης ων 15 λεπτών. 
Το 2-4% των παιδιών παρουσιάζει τουλάχιστον έναν πυρετικό σπασμό.

Σύνδρομο West

Πρόκειται για σχετικά σπάνιους βρεφικούς σπασμούς, καθώς αφορά τις 
παιδικές επιληψίες σε ποσοστό 1-5%. Χαρακτηρίζεται από σύντομους το-
νικούς ή κλονικούς σπασμούς. Εμφανίζεται σε βρέφη 3-12 μηνών και πιο 
συχνά σε βρέφη 4-7 μηνών.

Σύνδρομο Lennox-Gastaux

Επίσης σχετικά σπάνιο, καθώς αποτελεί το 1-5% των παιδιών επιληψιών. 
Εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά μεταξύ των 2 και 6 ετών και χαρακτηρί-
ζεται από τονικούς, ατονικούς σπασμούς και άτυπες αφαιρέσεις.
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Τυπικές Αφαιρέσεις της Παιδικής Ηλικίας (Petit-Mal)

Πρόκειται για γενικευμένη ιδιοπαθή επιληψία και εμφανίζεται σε παιδιά 
ηλικίας μεταξύ 3 και 12 ετών. Χαρακτηρίζεται από αφαιρέσεις δευτερο-
λέπτων, οι οποίες μπορούν να επαναλαμβάνονται από 10 εώς 100 φορές 
μέσα στη μέρα.

Ρολάνδειος Επιληψία

Πρόκειται για καλοήθη εστιακή ιδιοπαθή επιληψία με κεντρο-κροταφικές 
εκφορτίσεις και αποτελεί στο το 15-20% των παιδικών επιληψιών. Εμφα-
νίζεται σε παιδιά ηλικίας 3-13 ετών και πιο συχνά σε παιδιά 5-10 ετών, 
και, συνήθως, εμφανίζονται είτε στην αρχή του ύπνου ή λίγο πριν την 
αφύπνιση.

Ιδιοπαθής Επιληψία με Γενικευμένους Τονικοκλονικούς Σπα-
σμούς (Grand-Mal)

Αποτελεί λιγότερο από το 5% των παιδικών επιληψιών και ξεκινά να εμ-
φανίζεται σε παιδιά 3-11 ετών. Χαρακτηρίζεται από απώλεια συνείδησης.

Εφηβική Μυοκλονική Επιληψία

Εμφανίζεται σε παιδιά ηλικίας 10-18 ετών και πρόκειται για τη συχνότε-
ρη επιληψία της εφηβικής ηλικίας. Χαρακτηρίζεται από αφαιρέσεις, που 
αρχίζουν σε ηλικία 5-16 ετών, μυοκλονικές συσπάσεις κατά την αφύπνι-
ση (1-9 χρόνια αργότερα) και τους γενικευμένους τονικοκλονικούς σπα-
σμούς (μετά από μερικούς μήνες). (Danziger, Alamowitch, 2018, Κανα-
κούδη, Κάττος, 2007).

2.4. Οι Επιπτώσεις στη Ζωή του Παιδιού
Οι επιπτώσεις της ασθένειας στη ζωή του παιδιού εξαρτάται από ένα σύ-
νολο παραγόντων. Από τους σημαντικότερους αποτελούν η αιτιολογία 
και ο τύπος της επιληψίας, η συχνότητα των κρίσεων και η ποσότητα της 
απαραίτητης, για τον έλεγχό της ασθένειας, φαρμακευτικής αγωγής. Οι 
ανθεκτικές στα φάρμακα επιληψίες - που εμφανίστηκαν νωρίς, συνδέο-
νται με ορισμένη νευρωνική δυσλειτουργία και όπου οι κρίσεις είναι συ-
χνές ή παρατεταμένες - θεωρούνται οι πιο ολέθριες για τη σωστή προ-
σωπική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. 

Η ευερεθιστότητα, η επιθετικότητα, η πρόκληση αναταραχής και η αστά-
θεια είναι συχνά παράπονα στις επιληψίες. Η διαταραχή ελλειμματικής 
προσοχής/υπερκινητικότητας, παρατηρείται συχνά σε παιδιά με επιληψία. 
Επίσης, όπως και σε άλλες χρόνιες παιδικές και μη ασθένειες, η κατάθλι-
ψη είναι επίσης πολύ συχνή και πολύ υποτιμημένη. Σύμφωνα με πρόσφα-
τες έρευνες 12-36% των παιδιών με επιληψία εκδηλώνει καταθλιπτικά συ-
μπτώματα και παρουσιάζουν ποσοστό αποπειρών αυτοκτονιών υψηλότε-
ρο από αυτό του γενικού πληθυσμού. Κατάθλιψη που δεν προέρχεται απο-
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κλειστικά και μόνο από τις δυσκολίες διαχείρισης της ίδιας της ασθένειας. 
Σημαντικό ρόλο κατέχει και το κοινωνικό στίγμα γύρω από την ασθένεια. 
Οι γνωστικές λειτουργίες, η προσοχή, η γλώσσα, η μνήμη, η αντίληψη και 
τα συναισθήματα, μπορούν επίσης να αλλοιωθούν από την επιληψία κατά 
την παιδική ηλικία. Τα προβλήματα προσοχής, εκτελεστικών λειτουργιών, 
μνήμης και επεξεργασίας πληροφοριών είναι αυτά που καταγράφονται 
πιο συχνά. Οι ελλειμματικές γνωστικές λειτουργίες είναι λογικό πως θα 
επηρεάσουν τις διαδικασίες μάθησης και την ποιότητα της εκπαίδευσης 
του παιδιού.

Μερος Β΄ - Επιληψία στο Σχολείο

Κεφάλαιο 3 - Το Σχολικό Περιβάλλον

3.1. Εισαγωγή
Η πλειοψηφία των παιδιών με επιληψία μπορούν να έχουν μια συνηθι-
σμένη, κανονική εκπαίδευση. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως δεν συνε-
χίζουν τα παιδιά να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Δυσκολίες όπως πολλές 
απουσίες λόγω πολλαπλών και νυχτερινών κρίσεων, ο απρόβλεπτος χα-
ρακτήρας των κρίσεων, το άγχος, οι επιπτώσεις των φαρμάκων ή το κοι-
νωνικό στίγμα. Οι δυσκολίες είναι πολλές και το σχολείο θα πρέπει να εν-
θαρρύνει τη φροντίδα και τη σωστή και κατάλληλη συνοδεία του παιδιού.

3.2. Η Σχολική Ευθύνη – Ενημέρωση 
Από την αρχή, κιόλας, του κάθε έτους, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή 
διευθυντές/ντριες, καθηγητές/τριες, οι γονείς και το παιδί χωρίς να περι-
μένουν να εμφανιστούν τα πρώτα παιδαγωγικά, ψυχολογικά ή κοινωνικά 
προβλήματα. Αυτή η συνεργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική για το παιδί 
ώστε να μπορέσει να κατασκευάσει μια συμμαχία σχολείου- οικογένειας 
που θα καθησυχάζει τις ανασφάλειες και τις αμφιβολίες του, όσον αφορά 
τις διαδικασίες μάθησης αλλά και την ένταξή του στη τάξη.

Πολύ σημαντική κρίνεται η ενημέρωση και η πληροφόρηση της τάξης 
και των συμμαθητών/τριών του παιδιού όσον αφορά την επιληψία, πι-
θανά μέτρα αντιμετώπισης μια επιληπτικής κρίσης κατά τη διάρκεια της 
ημέρας αλλά και το πιθανό αντίκτυπο στη μαθητεία του παιδιού. Βεβαίως, 
η ενημέρωση αυτή και οι πληροφορίες που θα μοιραστούν θα πρέπει να 
συζητηθούν πρώτα με τους γονείς, οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν και τη 
συγκατάθεσή τους και με επίκεντρο το παιδί. Και αυτό για να μην «ξεχα-
στεί» ή «εξαφανιστεί» πίσω από την επιληψία του. Ο σκοπός είναι πάνω 
από όλα να του επιτραπεί να υπάρχει ανάμεσα στους/στις υπόλοιπους/ες 
και να παγιωθούν οι κοινωνικοί δεσμοί του. 

Η ενημέρωση αυτή δεν χρειάζεται να γίνει στην αρχή του κάθε έτους. 
Αντίθετα, είναι χρήσιμο να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα να γνω-
ριστούν τα παιδιά μεταξύ τους και να βρει το καθένα παιδί τη θέση του, 
το ρόλο του μέσα στη τάξη. Χρήσιμη, επίσης, θα μπορούσε να ήταν μια 
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συνεργασία με μια από τις πολλές υπάρχουσες οργανώσεις που θα μπο-
ρούσαν να επισκεφθούν το σχολείο στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης. 

3.3. Η Σωστή Αντίδραση σε Περίπτωση Κρίσης
Σε περίπτωση επιληπτικής κρίσης είναι σημαντικό να προσφερθεί ασφά-
λεια στο παιδί και να αντιμετωπιστεί η κατάσταση ήρεμα και αποτελε-
σματικά. Τα τρία στοιχεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί προσοχή είναι το 
περιβάλλον, η θέση και η πληροφόρηση.

Το περιβάλλον

Από την αρχή της κρίσης, είναι σημαντικό να προστατευθεί το παιδί από 
πιθανούς τραυματισμούς. Ίσως, είναι αναγκαία η υποστήριξη του παι-
διού για την αποφυγή απότομης πτώσης και η απομάκρυνση επικίνδυνων 
αντικειμένων από κοντά του. Εάν είναι εύκολη, ενδείκνυται η τοποθέτηση 
ενός μαξιλαριού ή κάποιου ρούχου κάτω από το κεφάλι του, ώστε να 
αποφευχθεί τραυματισμός από την πρόσκρουση στο έδαφος. Τέλος, εν-
δείκνυται η χαλάρωση των ρούχων, κυρίως γύρω από τον λαιμό. 

Η θέση

Μόλις είναι εύκολο, ενδείκνυται η τοποθέτηση του παιδιού σε πλάγια 
θέση ασφαλείας. Έτσι, επιτρέπεται η σωστή είσοδος του αέρα στους 
πνεύμονες και δεν επιτρέπει την φραγή των αναπνευστικών οδών (από 
σάλιο, εμετό, κλπ).

Η πληροφόρηση

Ο καθησυχασμός του παιδιού κατά τη διάρκεια της κρίσης αλλά και κατά 
την διάρκεια της επαναφοράς από αυτήν είναι σημαντικός, Εξίσου σημα-
ντική είναι και η προσπάθεια σημείωσης της διάρκειας και των χαρακτη-
ριστικών της κρίσης. Οι σημειώσεις αυτές είναι χρήσιμες για τον γιατρό 
του παιδιού.

Κατά τη διάρκεια μιας επιληπτικής κρίσης, το παιδί δεν πρέπει να μετα-
κινηθεί, ούτε να εμποδιστούν οι κινήσεις του, ούτε να τοποθετηθεί οποιο-
δήποτε αντικείμενο στο στόμα του (πχ δάχτυλα) ή να του δοθεί νερό. 

Κεφάλαιο 4 - Ο Ρόλος του/της Εκπαιδευτικού 

4.1. Αποδοχή της Ασθένειας και των Δυσκολιών 
Η ένταξη του παιδιού με επιληψία στη τάξη απαιτεί από τον/την εκπαιδευ-
τικό να συνειδητοποιήσει και να αποδεχτεί τους περιορισμούς και να προ-
σαρμοστεί σε αυτούς. Ο πρώτος περιορισμός έγκειται στο γεγονός πως οι 
κρίσεις δεν συμβαίνουν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αντίθετα, στη 
παιδική επιληψία, οι κρίσεις εκδηλώνονται συχνά κατά τη διάρκεια της 
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νύχτας, διαταράσσοντας την ποιότητα του ύπνου. Έτσι, το παιδί μπορεί να 
είναι κουρασμένο και κουραστικό, λιγότερο προσεχτικό και περισσότερο 
ευερέθιστο από το κανονικό. Η καθημερινή λήψη φαρμάκων σε συνδυα-
σμό με πιθανά γνωστικά προβλήματα, όπως προβλήματα προσοχής, μνή-
μης ή εκτέλεσης αποτελούν τροχοπέδη στη συμμετοχή του παιδιού στη 
τάξη. Επίσης, μπορεί να προκληθούν στον/στην εκπαιδευτικό αισθήματα 
φόβου και ενοχής πως δεν θα καταφέρει να καλύψει τις μαθησιακές ανά-
γκες του παιδιού. Ωστόσο, η διαδικασία ένταξης του παιδιού μπορεί να 
οδηγήσει σε έναν θετικό επαναπροσδιορισμό της παιδαγωγικής από τον 
δάσκαλο ή/και την δασκάλα. Για παράδειγμα, είναι εύλογη η πρόβλεψη 
και η σχεδίαση μιας παιδαγωγικής διαφοροποιημένης/προσωποποιημέ-
νης, κατά την οποία προτείνονται παιδαγωγικές μέθοδοι βασισμένες στις 
ετερογενείς ικανότητες των παιδιών. Μια παιδαγωγική που θα επιτυγχά-
νει τους κοινούς, για όλους, στόχους μέσα από διαφορετικούς δρόμους 
για τον καθένα ή/και την κάθε μία. 

4.2. Κατάργηση Παιδαγωγικών Αυτοματισμών
Πιο πολύ και από τους/τις συμμαθητές/τριές του, η σχολική «άνθηση» 
του παιδιού με επιληψία εξαρτάται σημαντικά από τις προσδοκίες που 
έχουν για αυτό οι ενήλικες. Επομένως, είναι σημαντικό οι διατυπώσεις 
και οι οδηγίες να γίνονται με προσοχή. Για παράδειγμα, «Προσπάθησε 
λίγο!», «Συγκεντρώσου πιο πολύ!», «Δεν είναι και τόσο δύσκολο!», «Κάνε 
πιο γρήγορα!», είναι φράσεις που ασκούν μια δύσκολα αντιμετωπίσιμη 
και εξαντλητική πίεση στο παιδί. Αντίθετα, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να 
εξηγήσει και να δείξει στο παιδί πως η διαδικασία μάθησης περιλαμβάνει 
και αποδέχεται τα λάθη, τα αδιέξοδα και τους ενδοιασμούς. Ο/Η εκπαι-
δευτικός μπορεί να ενθαρρύνει το παιδί, δημιουργώντας του θετικά συ-
ναισθήματα ακόμα και όταν αποτυγχάνει. Απλές στάσεις που μπορούν να 
ωφελήσουν όλη τη τάξη είναι:

•	 Να επικεντρωθεί η συζήτηση σε αυτό που πρέπει το παιδί να κάνει 
και όχι σε αυτό που δεν πρέπει να κάνει. Για παράδειγμα, ο/η εκ-
παιδευτικός μπορεί να πει «Περπάτα πιο σιγά» αντί για «Σταμάτα 
να τρέχεις όλη την ώρα!» ή μπορεί να πει «Μίλα χαμηλόφωνα» αντί 
για «Σταμάτα να φωνάζεις!».

•	 Να αποφεύγονται οι προσωπικές κρίσεις και χαρακτηρισμοί. Για 
παράδειγμα, σε περίπτωση που το παιδί χτυπήσει ένα άλλο, ο/η 
εκπαιδευτικός μπορεί να πει «Χτύπησες τον/την συμμαθητή/τριά 
σου, αυτό είναι κακό» αντί για «Είσαι κακός, χτύπησες τον/την 
συμμαθητή/τριά σου».

•	 Να χρησιμοποιούνται ενθαρρυντικές φράσεις όπως: «Θα τα κατα-
φέρεις, μπορώ να σε βοηθήσω αν το χρειαστείς» αντί για «Δεν τα 
κατάφερες, άρχισε πάλι!». 

4.3. Ανάπτυξη της Αυτοεκτίμησης του Παιδιού
Στη τάξη, το παιδί με επιληψία μπορεί πολλές φορές να έρθει αντιμέτωπο 
με καταστάσεις αποτυχίας. Τα συχνά λάθη, οι κακοί βαθμοί, δυσκολία 
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να ακολουθήσει το ρυθμό της τάξης και ο φόβος της απογοήτευσης γο-
νέων και δασκάλων, μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλή αυτοεκτίμηση 
και αυτοπεποίθηση. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να 
ενθαρρύνει το παιδί, να «διορθώνει» τους στόχους σε πιο εύκολα επιτεύ-
ξιμους και να ενεργοποιεί κάθε θετική συμπεριφορά, κάνοντας κατάχρη-
ση λέξεων και φράσεων όπως: «Μπράβο!», «Τέλεια!», «Ουάου», «Τα πας 
πολύ καλά, θα τα καταφέρεις!» ή «Θα τα καταφέρεις, πιστεύω σε σένα!». 
Επίσης, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να εφαρμόσει κάποιες μεθόδους αξι-
ολόγησης, όπως:

•	 Η μέθοδος του πράσινου στυλό. Πρόκειται για μία μέθοδο κατά 
την οποία, ο/η εκπαιδευτικός δε διορθώνει τα λάθη (και κυρίως με 
κόκκινο στυλό) αλλά υπογραμμίζει και κυκλώνει τις σωστές απα-
ντήσεις με ένα λιγότερο επιθετικό χρώμα (το πράσινο για παρά-
δειγμα). Ο σκοπός είναι να συγκεντρωθεί η προσοχή των παιδιών 
σε αυτό που καταφέρνουν και όχι σε αυτό στο οποίο αποτυγχά-
νουν.

•	 Η μέθοδος αξιολόγησης με εμπιστοσύνη. Η αξιολόγηση γίνεται σε 
3 στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, γίνεται η ανακοίνωση του προ-
γράμματος αξιολόγησης. Το δεύτερο στάδιο, αφορά μια πρώτη 
προ-αξιολόγηση σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων και τέλος, 
κατά το τρίτο στάδιο γίνεται η αξιολόγηση και η διόρθωση των 
απαντήσεων. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει σε κάθε μαθητή/τρια να 
ολοκληρώνει ήρεμα την αξιολόγησή του/της χωρίς να φοβάται 
τους κακούς βαθμούς και τη αποτυχία.

Η χαρά της μάθησης γεννιέται μέσα από τη χαρά της επιτυχίας. 

4.4. Στρατηγικές Αντιμετώπισης Προβλημάτων 
Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, το παιδί με επιληψία μπορεί να παρου-
σιάζει γνωστικές διαταραχές και προβλήματα. Προβλήματα γλώσσας, 
προφορικής έκφρασης, κατανόησης, γραφής, ανάγνωσης, ορθογραφίας, 
λογικο-μαθηματικά, προσοχής, μνήμης κ.α. Σε περίπτωση προβλημάτων 
στην έκφραση, ο/η εκπαιδευτικός είναι καλό να καθησυχάζει το παιδί, 
να ευνοεί τη δημιουργία μιας μη λεκτικής επικοινωνίας, να ενθαρρύνει 
το παιδί να εκφράσει τη γνώμη του, να έχει υπομονή, να ακούει το παιδί 
και να μην το διακόπτει. Επίσης, σημαντικό είναι να λαμβάνει υπόψιν του/
της τη κούραση του παιδιού και προπάντων να μην οριοθετεί το παιδί με 
βάση ποιες πιστεύει ο/η ίδιος/α ότι είναι οι δυνατότητές του. Σε περίπτω-
ση προβλημάτων στην αντίληψη, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να προσπα-
θήσει να προσαρμόσει τη ροή του λόγου του/της, τις οδηγίες καθώς και 
τον τρόπο που μεταφέρει τις οδηγίες αυτές (π.χ μπορεί να προσθέσει 
χειρονομίες, γραφικά, σχέδια κλπ). Είναι επίσης, χρήσιμο να επαληθεύει 
συχνά πως το παιδί κατάλαβε και να δημιουργήσει ένα ήρεμο περιβάλλον 
στη τάξη. 

Σε περίπτωση διαταραχής της προσοχής, είναι χρήσιμο ο/η εκπαιδευ-
τικός να απομονώσει το παιδί από οτιδήποτε μπορεί να του αποσπάσει 
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την προσοχή. Για παράδειγμα, το παιδί μπορεί να καθίσει στα πρώτα θρα-
νία και μακριά από θορύβους (πχ παράθυρο). Επίσης, ο/η εκπαιδευτικός 
θα πρέπει να τραβάει συνεχώς την προσοχή του παιδιού και να συμβάλ-
λει στην εγκαθίδρυση μιας καθημερινής σχολικής ρουτίνας. Τέλος, σε 
περίπτωση προβλημάτων στη μνήμη, είναι απαραίτητο ο/η εκπαιδευτικός 
να «είναι» η μνήμη του παιδιού. Οι επαναλήψεις σε οδηγίες και δραστη-
ριότητες, πρέπει να είναι συχνές για να υποστηριχθεί και να εξασφαλιστεί 
η κατανόηση.

Συμπεράσματα 
Η επιληψία αποτελεί μια ασθένεια η οποία έχει πολλές αιτιολογίες. Οι κα-
ταστάσεις οι οποίες μπορούν να παρουσιάσουν κάποια επιληπτική κρίση 
είναι μια βλάβη στον εγκέφαλο από τραύμα, η αιμορραγία, μια λοίμωξη 
όπως είναι η μηνιγγίτιδα ή κάποια άλλη ασθένεια. Μία επιληπτική κρίση, 
ωστόσο, δε σημαίνει επιληψία. Μέχρι και το 10% των ανθρώπων παγκο-
σμίως εκτιμάται πως έχουν 1 επιληπτική κρίση κατά τη διάρκεια της ζωής 
του.

Η επιληψία αποτελεί κοινό πρόβλημα της παιδικής ηλικίας. Το παιδί 
μπορεί να παρουσιάζει κάποια προβλήματα στο σχολικό του περιβάλλον. 
Το παιδί έχει το άγχος και το φόβο μην παρουσιάσει κάποια επιληπτική 
κρίση στο σχολείο. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι 
φόβοι του. Η μη έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των 
φόβων μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση και σε αυτoαπορριπτική ή 
αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι 
υψίστης σημασίας.
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Περίληψη 
Η αποτελεσματική διδασκαλία είναι ένας από τους σημαντικότερους πα-
ράγοντες διασφάλισης ποιότητας σε μία σχολική μονάδα. Το σύγχρονο 
σχολείο αγωνίζεται συνεχώς για ποιοτικότερη εκπαίδευση, σύσφιξη σχέ-
σεων με μαθητές και γονείς, άνοιγμα στην τοπική κοινωνία. Η συγκεκρι-
μένη εργασία εστιάζει στις πρακτικές διδασκαλίας που θα οδηγήσουν σε 
επιτυχή μαθησιακά αποτελέσματα και θα προάγουν την ποιότητα στην 
εκπαίδευση των μαθητών. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν πέντε πρα-
κτικές αποτελεσματικής διδασκαλίας: (α) στρατηγικές στόχων διδασκα-
λίας, (β) στρατηγικές με έμφαση στα κριτήρια επιτυχίας, (γ) στρατηγικές 
ανατροφοδότησης, (δ) στρατηγικές εμπλοκής του μαθητή στη διδασκα-
λία και (στ)στρατηγικές μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Η εργασία εξηγεί την 
κάθε μία ξεχωριστά, τα θετικά αποτελέσματα που επιφέρουν στη μάθηση 
και την κατάκτηση της γνώσης αλλά και τις προ-
ϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή 
τους σε μία πραγματική αίθουσα διδασκαλίας. 
Οι περισσότερες προϋποθέσεις απαιτούν την 
ευελιξία του σύγχρονου διδάσκοντα, τη σωστή 
προετοιμασία του, την απομάκρυνση από την 
καθέδρας διδασκαλία και την εφαρμογή νέων 
παιδαγωγικών τρόπων προσέγγισης των μαθη-
τών σε μία διαφορετική πια μαθητική κοινότητα 
αλλά και κοινωνία, λόγω εξέλιξης της Τεχνολο-
γίας και πολυπολιτισμικότητας.

Abstract
Effective teaching is one of the most important factors of ensuring qual-
ity in a school unit. The modern school is constantly striving for better 
education, strengthening relationships with students and parents and 
opening up to the local community. This paper focuses on teaching prac-
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tices that will lead to successful learning results and promote quality in 
student education. More specifically, five effective teaching practices will 
be presented: teaching goal strategies, strategies with an emphasis on 
criteria of success, feedback strategies, student involvement, strategies 
in teaching and metacognitive skills strategies. This paper explains each 
one of them, the positive results they bring to learning and acquiring 

knowledge and the conditions required for 
their application in a real classroom. Most 
conditions require the flexibility of the 
modern teacher, his proper preparation, 
the removal from teacher-centered teach-
ing and the implementation of new peda-
gogical approaches to students in a finally 
different student community - but society 
as well - due to the evolution of technology 
and multiculturalism. 

1. Εισαγωγή
Η ποιότητα στην εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα βασικά αιτήματα για 
τη δημιουργία αποτελεσματικών σχολείων, ικανών να ανταπεξέλθουν 
στις συνεχείς προκλήσεις και απαιτήσεις της εποχής μας. Χωρίς ποι-
οτική εκπαίδευση ο ρόλος του σχολείου υποβαθμίζεται και οι μαθη-
τές φοιτούν δίχως να λαμβάνουν τα απαιτούμενα γνωστικά αλλά και 
γενικότερα πνευματικά εφόδια που θα στηρίξουν την προσωπικότητά 
τους και θα ανοίξουν ορίζοντες ώστε να προσαρμοστούν αλλά και να 
εξελιχθούν επαγγελματικά στη σύγχρονη κοινωνία. Εθνικές κυβερνή-
σεις και διεθνείς οργανισμοί διαφημίζουν σήμερα την πρόθεση τους 
να προστατεύσουν, να αναδείξουν και να βελτιώσουν την ποιότητα της 
εκπαιδευσης. Στα κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ (European 
Commission, 2000; Official Journal of EU, 1998 & 2001) και του ΟΟΣΑ 
(OECD, 1989) μπορεί να συναντήσει κανείς πολλές σχετικές αναφορές, 
διακηρύξεις και προτάσεις για τη διασφάλιση της ποιοτικής εκπαίδευ-
σης. 

Η αποτελεσματική διδασκαλία εκ μέρους των εκπαιδευτικών αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την επίτευξη ποιότητας στην εκπαιδευτική δια-
δικασία. Στο μικρο-επίπεδο της σχολικής τάξης η αποτελεσματική διδα-
σκαλία έχει συνδεθεί με τη διαδικασία επίτευξης κατάλληλων στόχων για 
όλους τους μαθητές και την επικοινωνία μαθητή και εκπαιδευτικού που 
οδηγεί στη γνωστική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του μαθητή, καθώς και σε 
συγκεκριμένα αποτελέσματα και επιδόσεις. Σε μακρο-επίπεδο συνδέεται 
με τη διαδικασία βελτίωσης της σχολικής μονάδας και τη διαμόρφωση 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Η διαδικασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει καλ-
λιέργεια δεξιοτήτων διά βίου μάθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων που αφο-
ρούν στο σεβασμό και στην ευθύνη απέναντι στην ανθρώπινη ελευθε-
ρία και αξιοπρέπεια και απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, ενίσχυση της 

Key words: 

quality,  
teaching goals,  

feedback,  
student involvement,  

metacognitive skills
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κριτικής ικανότητας και της ικανότητας λήψης ατομικών και συλλογικών 
αποφάσεων (Π.Ι. Κύπρου, χ.χ.). 

2. Πρακτικές Αποτελεσματικής Διδασκαλίας
Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές για την πραγματοποί-
ηση μιας επιτυχημένης διδασκαλίας. Σύμφωνα με τον Hattie (2009), οι 
πρακτικές διδασκαλίας κατηγοριοποιούνται ως εξής: (α) στρατηγικές 
στόχων διδασκαλίας (β) στρατηγικές με έμφαση στα κριτήρια επιτυχίας 
(γ) στρατηγικές ανατροφοδότησης (δ) στρατηγικές εμπλοκής μαθητή 
στη διδασκαλία και (ε) στρατηγικές μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 

2.1. Στρατηγικές Στόχων Διδασκαλίας
Οι στρατηγικές στόχων διδασκαλίας περιγράφουν τι θέλουμε οι μαθητές 
να μάθουν από πλευράς γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών στα 
πλαίσια συγκεκριμένων μαθημάτων και ενοτήτων. Οι στόχοι των μαθη-
μάτων πρέπει να είναι ξεκάθαροι και να δίνουν καθοδήγηση στον εκ-
παιδευτικό για το τι θα διδάξει. Αυτό καθιστά τους μαθητές ενήμερους 
για το τι θα μάθουν και τι θα αποτελέσει τη βάση της αξιολόγησης τους. 
Οι δραστηριότητες που ανατίθενται στους μαθητές οφείλουν να ακολου-
θούν τους στόχους και όχι το αντίστροφο (Hattie, 2009).

Κατά τον Oρφανό (2010), δεν προχωρούν όλοι οι μαθητές στον ίδιο 
βαθμό οι στόχοι όμως πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλους τους μαθη-
τές. Επιπρόσθετα, ο χρόνος διεκπεραίωσης των στόχων δεν μπορεί να 
είναι για όλους ο ίδιος αλλά είναι ανάλογος με τη σημασία και το βάθος 
κάθε στόχου. Σημαντικό είναι, επίσης, για το διδάσκοντα να θυμάται ότι 
οι μαθητές μπορούν να μάθουν πολλά άλλα πράγματα εκτός στόχων 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ότι κάθε διδασκαλία είναι μοναδική, 
το ίδιο γνωστικό αντικείμενο μπορεί να διδαχθεί διαφορετικά σε διαφο-
ρετικό σχολικό τμήμα. 

Δύο σημαντικές πρακτικές που εμπίπτουν στις στρατηγικές στόχων 
διδασκαλίας είναι η διατύπωση στόχων και οι γραφικές αναπαραστάσεις 
εννοιών.

Κατά τη διατύπωση στόχων ο/η διδάσκων/ουσα οφείλει να θέτει υψη-
λούς στόχους και όχι απλά να οδηγεί τους μαθητές στο καλύτερο που 
μπορούν να κάνουν. Η επιτυχία σχετίζεται κυρίως με τη δυσκολία των 
στόχων και όχι με τη συγκεκριμενοποίησή τους. Πρόσφατη έρευνα έδειξε 
πως η επίδοση των μαθητών/τριών με σχετικά δύσκολους στόχους ξε-
περνούσε την επίδοση αντίστοιχων μαθητών/τριών με εύκολους στόχους 
κατά 250%???. Οι στόχοι ενημερώνουν τους μαθητές/τριες ως προς το 
αποδεκτό επίπεδο επίδοσης και στο ποιες συμπεριφορές, δεξιότητες, 
γνώσεις θα τους βοηθήσουν να φτάσουν στο επίπεδο αυτό. Οι υψηλοί 
στόχοι δεν πρέπει να έχουν ιδιαίτερα μεγάλη δυσκολία με βάση το τι 
πιστεύει ο μαθητής ότι μπορεί να κάνει. Ο δρόμος για την επιτυχία θα 
πρέπει να είναι ορατός και για το μαθητή και τον εκπαιδευτικό. Αν μόνο 
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ο εκπαιδευτικός βλέπει το δρόμο, τότε η διατύπωση στόχων χάνει την 
παιδαγωγική της αξία (Hattie, 2009).

Η γραφική αναπαράσταση εννοιών είναι η μεταφορά σημαντικών 
εννοιών σε εικόνες. Παρουσιάζει τις συνδέσεις ανάμεσα σε βασικές 
έννοιες, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παρουσίαση διδακτικών 
στόχων. Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, αποτελεί μια ιδιαίτερα χρή-
σιμη πρακτική κυρίως για εκείνους τους μαθητές/τριες που δεν μπορούν 
μόνοι/ες τους να κάνουν ιεράρχηση και σύνδεση ανάμεσα σε έννοιες ή 
μαθησιακούς στόχους. Ωστόσο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ανά-
πτυξη της γραφικής αναπαράστασης. Είναι πολύ σημαντικό να εμπλακεί 
ο ίδιος ο μαθητής/τρια στην ανάπτυξή της. Ο σχεδιασμός της γραφικής 
αναπαράστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό 
ή μαθητές/τριες, ωστόσο έχει μεγάλη σημασία να δώσουν οι μαθητές/
τριες τις βασικές έννοιες και τη θέση που αυτές τοποθετούνται. 

Στη γραφική αναπαράσταση εννοιών σημαντικός είναι και ο ρόλος της 
χρονικής τοποθέτησής της σε σχέση με τη διδασκαλία του μαθήματος. Η 
γραφική αναπαράσταση καλό είναι να γίνεται μετά από μία αρχική εισα-
γωγή και έκθεση του μαθητή στο περιεχόμενο της διδασκαλίας και ποτέ 
στο τέλος της. Τότε η ωφέλεια που αποκομίζουν οι μαθητές/τριες είναι 
αισθητά μεγαλύτερη και η διδασκαλία καθίσταται περισσότερο αποτελε-
σματική.

2.2. Στρατηγικές με Έμφαση στα Κριτήρια Επιτυχίας 
Ο/Η μαθητής/τρια οφείλει να γνωρίζει με ποιους τρόπους ο/η εκπαι-
δευτικός θα κρίνει την επίδοσή του. Η παιδαγωγική πρόθεση, για παρά-
δειγμα, να μάθουν οι μαθητές τους «επιρρηματικούς προσδιορισμούς», 
δεν δίνει τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθούν. Στην περίπτωση αυτή 
μπορεί να έχουμε μαθητές/τριες που προσπαθούν και κοπιάζουν, αλλά 
δεν αποδίδουν στην αξιολόγηση. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρα και συγκεκριμένα και να βοηθούν 
τους μαθητές/τριες να κρίνουν την πορεία τους κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος. Πολύ σημαντική είναι και η επίδειξη παραδειγμάτων προκει-
μένου οι μαθητές/τριες να γνωρίζουν εμπράκτως τους τρόπους αξιολό-
γησής τους (Ορφανός, 2010). Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη διδακτική 
ενότητα/θέμα καθώς και τα κατάλληλα βήματα προς επίλυση του θέμα-
τος. Η επίδειξη επιτρέπει στους μαθητές/τριες να συγκεντρωθούν στη 
διαδικασία επίλυσης και να οδηγηθούν στην κατανόηση. Τα βασικά στά-
δια εφαρμογής αυτής της στρατηγικής είναι τρία: (α) εισαγωγική φάση 
(έκθεση των μαθητών στο παράδειγμα), (β) φάση προετοιμασίας και (γ) 
φάση ελέγχου (αξιολόγηση της αφομοίωσης από τους μαθητές) (Hattie, 
2009).

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο αριθμός των γραπτών αξιολογήσεων. 
Αρκετοί εκπαιδευτικοί υιοθετούν μια παραδοσιακή τακτική με λίγα διαγω-
νίσματα σε μεγάλη έκταση ύλης, συνήθως επαναληπτικά. Η συχνή, ωστό-
σο, αξιολόγηση με τη μορφή ενός σύντομου διαγνωστικού δοκιμίου με το 
πέρας μιας μικρής θεματικής επιφέρει πολύ θετικότερα αποτελέσματα. 
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Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να γνωρίζει αν οι μαθητές/
τριες έχουν κατακτήσει τη μάθηση και αν έχουν αφομοιώσει την ύλη. 

Η κατάκτηση, επίσης, της μάθησης αποτελεί σημαντικό στόχο που 
οδηγεί σε μια επιτυχημένη διδασκαλία. Αν η ενότητα δεν έχει αφομοι-
ωθεί πλήρως από τους μαθητές, θεωρείται ανώφελο να προχωρήσει ο 
διδάσκων/ουσα στη διδασκαλία της επόμενης. Η κατάκτηση της μάθησης 
είναι μια ιδιαίτερα αποτελεσματική πρακτική σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης και απαιτεί πολλούς κύκλους ανατροφοδότησης οι οποίοι 
είναι βασισμένοι σε μικρές ενότητες πολύ καλά καθορισμένων αναμε-
νόμενων αποτελεσμάτων. Στην παραδοσιακή διδασκαλία τα πάντα καθο-
ρίζονται από το χρόνο. Στη σύγχρονη όμως διδακτική, ο εκπαιδευτικός 
καθορίζει ο ίδιος το ρυθμό της διδασκαλίας. Χωρίζει το υλικό σε σχετικά 
μικρές θεματικές ενότητες, κάθε μία με τους δικούς της στόχους και δια-
δικασίες αξιολόγησης. Κάθε επόμενης ενότητας προηγείται ένα σύντομο 
διαγνωστικό δοκίμιο, το οποίο αναγνωρίζει πιθανές περιοχές που οι μα-
θητές δεν εμπέδωσαν ή δεν αφομοίωσαν. Με τον τρόπο αυτό κανένας 
μαθητής/τρια δεν προχωράει στην επόμενη διδακτική ενότητα, αν δεν 
έχει κατακτήσει την υπάρχουσα.

2.3. Στρατηγικές Ανατροφοδότησης
Ο όρος «ανατροφοδότηση» αναφέρεται στην παροχή πληροφοριών σε 
κάποιον για τις πτυχές της επίδοσής του. Η ανατροφοδότηση, και κυρίως 
αυτή που γίνεται από το μαθητή στο δάσκαλο, βοηθάει τον εκπαιδευτικό 
να γνωρίζει τι έχουν μάθει οι μαθητές, τι έχουν καταλάβει και τι όχι, πού 
έχουν κάνει λάθη, πού έχουν παρανοήσεις, για ποια θέματα δεν ενδια-
φέρονται και κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται συγχρονισμός ανάμεσα 
σε διδασκαλία και μάθηση (Oρφανός, 2010).

Με τον τρόπο αυτό συλλέγονται δεδομένα και προσαρμόζεται η διδα-
σκαλία στην κάλυψη των μαθησιακών κενών αλλά και των ενδιαφερό-
ντων των μαθητών. Από όλους τους παράγοντες που κάνουν τη διαφο-
ρά για τα αποτελέσματα των μαθητών η δύναμη της ανατροφοδοτησης 
ειναι υψίστης σημασίας. Το συνολικό μέγεθος επίδρασης (effect-size) 
της ανατροφοδότησης με βάση περισσότερες από 1000 μελέτες που βα-
σίζονται σε περισσότερους από 50000 μαθητές, αποκαλύπτει ότι η ανα-
τροφοδοτηση ειναι μεταξύ των υψηλότερων μεμονωμενων παραγοντων 
(Hattie, 2009).

Η αποτελεσματική ανατροφοδότηση απαντά σε τρεις βασικές ερω-
τήσεις (α) Πού πάω; (β) Πώς τα πάω; (γ) Πού πάω μετά;

Η στάση των μαθητών προς τη μάθηση διαμορφώνεται ανάλογα με 
την ανατροφοδότηση που λαμβάνουν από μικρή ηλικία (Tunstall & Gipps, 
1996). Διακρίνουμε διάφορες μορφές ανατροφοδότησης:

•	 Ανατροφοδοτηση που ανταμείβει ή τιμωρείς (αποχωρηση για 
γεύμα νωρίτερα). 

•	 Ανατροφοδότηση που δείχνει το επίπεδο έγκρισης του/της εκπαι-
δευτικού (ειμαι πολυ ευχαριστημενος/η απο εσενα, πολυ απογοη-
τευμένος/η με σένα σήμερα). 
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•	 Περιγραφική αξιολόγηση για την επάρκεια εργασίας στη βάση των 
κριτηρίων του/της εκπαιδευτικού - η εργασία ως προϊόν. 

•	 Περιγραφική αξιολόγηση με τα βήματα που πρέπει να κάνει ο μα-
θητής για να βελτιώσει την εργασία (να ελέγξεις όλες τις ασκήσεις 
σου και να βάλεις σε όλες το σύμβολο = ίσον) - η εργασία σε εξέ-
λιξη, αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το τι είχε αναλη-
φθεί και αναστοχασμός σχετικά με αυτό (Σταύρου, 2018).

Υπάρχει ωστόσο, μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά την επίδραση 
της ανατροφοδότησης στα μαθησιακά αποτελέσματα. Κάποια είδη ανα-
τροφοδότησης είναι ισχυρότερα από άλλα. Τα πιο αποτελεσματικά μέσα 
ανατροφοδότησης είναι σε μορφή εικόνας, βίντεο ή με τη βοήθεια υπο-
λογιστή και σχετίζονται με τους στόχους του μαθηματος. Ο έπαινος η 
τιμωρία και οι εξωτερικές αμοιβές είναι πολύ φτωχά μέσα ανατροφο-
δότησης, διότι δεν παρέχουν σχεδόν καθόλου πληροφορίες για τη δρα-
στηριότητα στην οποία έχει εμπλακεί ο μαθητής (Ορφανός, 2010).

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να βρει το σωστό επίπεδο ανατροφοδοτησης 
στο σημείο ακριβώς που βρίσκεται ο μαθητής. Πρέπει να αποφεύγεται 
η ανατροφοδότηση σε προσωπικό επίπεδο αφού όταν αυτό γίνεται οι 
μαθητές αποφεύγουν να δοκιμάζουν καινούρια πράγματα δεν παίρνουν 
ρίσκα και θέλουν να αποφύγουν ενδεχόμενη αποτυχία τους (Oρφανός, 
2010).

•	 Μια σημαντική μορφή ανατροφοδοτησης είναι η συχνή αξιολογη-
ση των μαθητών και μάλιστα σε μικρές ενότητες της ύλης. Οι ερευ-
νητές έχουν καταλήξει πως τα πολλά μικρά διαγνωστικά τεστ λει-
τουργούν πολύ θετικότερα στη μάθηση από τις λίγες και μεγάλες 
γραπτές δοκιμασίες (Hattie, 2009). Η στρατηγική της συχνής αξι-
ολόγησης γίνεται περισσότερο αποτελεσματική όταν συνδυάζεται 
με τη χρήση των πληροφοριών που λαμβάνει ο/η εκπαιδευτικός 
από την αξιολόγηση για σκοπούς βελτιώσεις της διδασκαλίας. Η 
συχνότερη επαφή του μαθητή/τριας με την αξιολόγηση τον/την 
καθιστά πιο ενήμερο/η για τους παιδαγωγικούς στόχους και τα 
κριτήρια επιτυχίας του μαθήματος, ενώ παράλληλα γίνεται και πιο 
έμπειρος/η στη χρήση αξιολόγησης που επαναλαμβάνεται. 

2.4. Στρατηγικές Εμπλοκής Μαθητή 
Η εμπλοκή του μαθητή συνάδει με την απόκτηση των βασικών δεξιοτή-
των που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής/τρια τον 21ο αιώνα:

•	 Επικοινωνία 
•	 Συνεργασία 
•	 Κριτική Σκέψη 
•	 Επίλυση Προβλήματος 
•	 Οικοδόμηση Γνώσης 
•	 Δημιουργία / Καινοτομία 
•	 Αυτο-καθοδηγούμενη Μάθηση 
•	 Παγκόσμια Πολιτότητα (Global Citizenhsip) 
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•	 Τεχνολογικός & Ψηφιακός Γραμματισμός (European Commission, 
2000).

Ο μαθητής/τρια εμπλέκεται στη γνώση, όταν αναζητά ο ίδιος/α γνω-
στικό υλικό και δεν περιμένει να το λάβει έτοιμο από τον/την διδάσκο-
ντα/ουσα. Σε αυτή την περίπτωση, ο μαθητής ως ενεργούν υποκείμενο 
οικοδομεί τη γνώση, μετατρέπεται σε αναγνώστη - δημιουργό, ενώ η 
εμπλοκή του διδάσκοντα από άμεση γίνεται διακριτική. Ο ρόλος του δι-
δάσκοντα/ουσας περιορίζεται σε καθοδήγηση, συντονισμό, εμψύχωση. 
Ο διδάσκων/ουσα είναι υποχρεωμένος/η να μετατοπιστεί από τη θέση 
του παντογνώστη αφηγητή στη θέση του απλού συντονιστή της ερμηνεί-
ας κειμένου (Κάλφας A., 1994).

Η χρήση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και διερευνητικής μεθό-
δου συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή και στην απομάκρυν-
ση από την παραδοσιακή διδασκαλία. Κατά τη συνεργασία των μαθητών 
σε ομάδες για την επίλυση των ασκήσεων και τη συγγραφή ομαδικού 
κειμένου ή σημειώσεων έχουμε ερευνητικά αποτελέσματα και παραγω-
γή λόγου μέσα σε συνθήκες ανάδρασης: η σκέψη κάθε μαθητή ανατρο-
φοδοτεί τη σκέψη των υπολοίπων μαθητών της ομάδας. Με τον τρόπο 
αυτό, το συλλογικό κείμενο ή οι σημειώσεις που παράγουν οι μαθητές 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και αποτέλεσμα συζήτησης με-
ταξύ των μελών της ομάδας. Η ομαδική εργασία επιτρέπει στους μαθητές 
την αυτόνομη επεξεργασία του υλικού και μεταθέτει την πρωτοβουλία 
της μάθησης από το δάσκαλο στο μαθητή (Ρουσσάκη 2010, Ματσαγγού-
ρας 2004). Κατά τον Αθανασιάδη (2012), η μάθηση δε σημαίνει απλώς 
απόκτηση πληροφοριών αλλά αποτελεί μια συνεχή διαδικασία επίλυσης 
εσωτερικών γνωστικών συγκρούσεων. Οι συγκρούσεις αυτές δημιουρ-
γούνται αλλά και επιλύονται μέσα στο πλαίσιο της επικοινωνίας και αλλη-
λεπίδρασης του μαθητή με το περιβάλλον του (φυσικό και κοινωνικό). Οι 
παραπάνω διαδικασίες εντάσσονται στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής 
διδασκαλίας, μεθόδου που με τη σειρά της εδράζεται στις θεωρήσεις του 
L. Vygotsky.

Πιθανά εμπόδια που μπορεί να εμφανιστούν είναι η παραδοσιακή από 
καθέδρας διδασκαλία με κύρια μέθοδο τη διάλεξη την οποία, δυστυχώς, 
αρκετοί εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να ακολουθούν, αλλά και η έλλειψη 
επιμόρφωσης πάνω στις νέες σύγχρονες στρατηγικές διδασκαλίας.

2.5. Στρατηγικές Μεταγνωστικών Δεξιοτήτων
Η μεταγνώση αφορά τη σκέψη του μαθητή για το δικό του τρόπο σκέψης 
και τις δικές του γνωστικές λειτουργίες. Όσον αφορά τις μεταγνωστι-
κές εμπειρίες, μερικές από αυτές είναι η οικειότητα ή το αίσθημα του 
πρόσφατου (το άτομο νιώθει πως έχει ξανασυναντήσει το πρόβλημα), 
η ικανοποίηση (ολοκλήρωση του στόχου), η δυσκολία, η βεβαιότητα, οι 
χρονικές απαιτήσεις και τα αισθήματα αρέσκειας (Κανδρούδη, 2014). 
Πορίσματα ερευνών δείχνουν ότι τα ευφυή παιδιά κάνουν χρήση των με-
ταγνωστικών στρατηγικών σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι τα παιδιά 
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μέσων νοητικών ικανοτήτων (Παντελιάδου, 2000). Η σχέση νοημοσύνης 
και μεταγνώσης φαίνεται και από την επίλυση προβλημάτων. Το άτομο 
μέσα από τις μεταγνωστικές δεξιότητες καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα 
πρόβλημα και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες στρατηγικές φτάνει στη 
λύση του.

Διακρίνουμε τέσσερις στρατηγικές μεταγνώσης:
α)  Καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων: Ο μαθητής/τρια προγραμ-

ματίζει την προσέγγιση μιας μαθησιακής δραστηριότητας, αξιολο-
γεί την πρόοδό του/της, εξετάζει τι τον/την έχει βοηθήσει, τι δε 
λειτουργεί για εκείνον/η, τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα.

β)  Καλλιέργεια δεξιοτήτων μάθησης: Αφορά στην περίληψη, τη λήψη 
σημειώσεων, την οργάνωση πληροφοριών για μάθηση, την επίγνω-
ση συνεπειών, την αυτοανάλυση των βημάτων για επίλυση προβλή-
ματος και την ικανότητα εξεύρεσης βοήθειας.

γ)  Καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοαξιολόγησης: Αυξάνει θεαματικά τις 
πιθανότητες εντοπισμού κενών σκέψης.

δ)  Εξατομικευμένη διδασκαλία: Σύμφωνα με τη λογική, ο εκπαιδευ-
τικός οφείλει να λάβει υπόψιν τις ατομικές διαφορές. Ωστόσο, η 
έρευνα δεν επιβεβαιώνει την παραπάνω λογική. Η διαφορά της πα-
ραδοσιακής διδασκαλίας από την εξατομικευμένη είναι πολύ μικρή 
ποσοτικά (Ηattie, 2009; Metallidou & Efklides, 2000). 

3. Επίλογος 
Η αποτελεσματική διδασκαλία είναι εφικτή αν οι διδάσκοντες/ουσες χρη-
σιμοποιήσουν τις παραπάνω στρατηγικές. Ο καθορισμός υψηλών κατά το 
δυνατόν στόχων, η διευκρίνηση των κριτηρίων επιτυχίας μέσα από πα-
ραδείγματα, η παροχή ανατροφοδότησης, η ενεργός εμπλοκή των μαθη-
τών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και η ανάπτυξη μεταγνωστι-
κών ικανοτήτων μπορούν να επιφέρουν εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα 
στη σχολική διδασκαλία. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επιδρούν 
στην ποιότητα μίας διδασκαλίας, οι οποίοι σχετίζονται με την υλικοτεχνική 
υποδομή, τη σχολική κουλτούρα και το κλίμα που επικρατεί στην εκάστοτε 
σχολική μονάδα. Η καλή διάθεση εκ μέρους των εκπαιδευτικών, η συνε-
χής ενημέρωση πάνω στα νέα δεδομένα της Παιδαγωγικής επιστήμης 
και στις νέες διδακτικές πρακτικές, η συμπόρευση με την τεχνολογία που 
εξελίσσεται συνεχώς, συντελούν στην ποιοτικότερη διδασκαλία και κατά 
συνέπεια στην παροχή ποιοτικότερης εκπαίδευσης. Πολύ σημαντικός εί-
ναι και ο ρόλος του σχολικού ηγέτη, ο οποίος μπορεί να μεγιστοποιήσει 
τις ικανότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού και να δημιουργήσει ένα 
σύγχρονο, ευέλικτο και ποιοτικό σχολείο.
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Περίληψη 
Το ενδιαφέρον της παρούσας έρευνας εστιάζεται στη πρακτική εφαρ-
μογή της συναισθηματικής νοημοσύνης στη προσχολική εκπαίδευση 
μέσα από τα προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας εμ-
φανίζουν υψηλές δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης. Παράλληλα, 
δηλώνουν ότι είναι αρκετά αυτο-αποτελεσματικοί κατά την εκπαιδευτική 
τους διαδικασία. Ωστόσο, θεωρούν ότι η αυτο-αποτελεσματικότητα τους 
μπορεί να ενισχυθεί με τη διδασκαλία της συναισθηματικής νοημοσύνης 
μέσα από τα προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης. 
Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι 
δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης στο 
σύνολο, μπορεί να προβλέψει την απόδοση του 
εκπαιδευτικού κατά την εκπαιδευτική διαδικα-
σία, καθώς και την επαγγελματική του ανάπτυξη. 
Συνεπώς, η ενσωμάτωση της κρίνεται επιτακτική 
από την πρώιμη παιδική ηλικία, καθώς με αυτό 
τον τρόπο τα παιδιά αναπτύσσουν θεμελιώδεις 
ικανότητες, στάσεις και αξίες προκειμένου να 
αποκτήσουν το ύψιστο αγαθό, τη κοινωνική και 
συναισθηματική επάρκεια, η οποία θα συμβάλ-
λει στην ακαδημαϊκή τους επιτυχία και μετέπειτα 
στην επαγγελματική τους επιτυχία.
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ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Λέξεις κλειδιά: 

συναισθηματική νοημοσύνη,  
προγράμματα κοινωνικής  
και συναισθηματικής  
μάθησης,  
προσχολική εκπαιδευτική  
διαδικασία,  
επαγγελματική ανάπτυξη

Χριστίνα Καραγιάμπα
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60/M.Sc. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ευαγγελία Παπαλόη
Δρ. Επιστημών της Εκπαίδευσης/Κοινωνικής Ψυχολογίας/ 

Μέλος ΣΕΠ/ΕΑΠ



342

TΕΥΧΟΣ 10 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

Key words: 

emotional intelligence,  
social and emotional  

learning programs,  
preschool education process,  

professional development

Abstract
The interest of the present research focuses on the practical applica-
tion of emotional intelligence in preschool education through social and 
emotional learning programs. The results showed that preschool teach-
ers exhibit high emotional intelligence skills. At the same time, they state 
that they are quite self-effective in their educational process. However, 
they believe that their self-efficacy can be enhanced by teaching emo-
tional intelligence through social and emotional learning programs. The 
research findings show that emotional intelligence skills as a whole, can 

predict the performance of the teacher during 
the educational process, as well as his profes-
sional development. Therefore, its integration 
is considered imperative from early childhood, 
as in this way children develop fundamental 
skills, attitudes and values in order to acquire 
the highest good, social and emotional compe-
tence, which will contribute to their academic 
success and beyond. to their professional suc-
cess.

1. Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες για τη συμ-
βολή της συναισθηματικής αγωγής και την αναγκαιότητα της καλλιέρ-
γειας των συναισθημάτων στο σχολικό πλαίσιο που θα αποσκοπεί στην 
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Η αναγκαιότητα 
αυτή προκύπτει από τη συνειδητοποίηση που έχει στη σημερινή κοινω-
νία η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού κατά την προσχολική ηλικία, 
παράλληλα με τη νοητική του ανάπτυξη και την απόκτηση γνώσεων που 
συνεπάγεται με την περάτωση των σπουδών του (Paavola, Lilla Evelin, 
2017). Tη τελευταία δεκαετία, η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύ-
νης έχει αποτελέσει κεντρικό ζήτημα της ψυχολογικής έρευνας, καθώς 
η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) μπορεί να επηρεάσει την ατομική και 
επαγγελματική επιτυχία του ατόμου στη ζωή του (Goleman, 1995).

Από το 1995 που κυκλοφόρησε το βιβλίο του Goleman (1995) «Συναι-
σθηματική Νοημοσύνη» και που η έννοια της συναισθηματικής νοημο-
σύνης διαδόθηκε ευρύτατα, έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες μελέ-
τες σχετικά με το ρόλο της εν λόγω έννοιας στην προσωπική βελτίωση, 
στη διαχείριση της ψυχικής διάθεσης, στη παρακίνηση του εαυτού του 
και των άλλων αλλά και στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων με 
τους άλλους (Goleman, 1995 & 1998. Πλατσίδου, 2010).Η συναισθηματική 
νοημοσύνη βοηθά το άτομο να διαχειριστεί τα συναισθήματα του, δημι-
ουργώντας το αίσθημα της αυτοεκτίμησης που το καθοδηγεί σε ένα πιο 
ποιοτικό τρόπο ζωής. Επιπλέον, συντελεί στη βελτίωση των διαπροσωπι-
κών σχέσεων και προωθεί τη συνεργασία. Δεν αφορά μόνο την απελευ-
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θέρωση συναισθημάτων, αλλά έχει να κάνει με την ικανότητα κάποιου να 
δείχνει κατανόηση και να διαχειρίζεται τα πράγματα με έναν πιο αποδο-
τικό τρόπο. Η συναισθηματική νοημοσύνη αυξάνει τα κίνητρα, τη χαρά, 
την αισιοδοξία και την αίσθηση του σκοπού, ενώ περιορίζει παραβατικές 
συμπεριφορές όπως η βία και συμβάλλει στη μείωση της κατάθλιψης και 
της κοινωνικής απομόνωσης (Goleman 2011· Gottman 2009· Steiner & 
Perry 1997· Στάινερ 2006· Παππά, 2013). 

Η ανάπτυξη και η εκπαίδευση στη συναισθηματική περιοχή, παίζει ση-
μαντικό ρόλο από τη πρώιμη παιδική ηλικία του ανθρώπου, καθώς η κα-
τάλληλη επεξεργασία και αποκάλυψη σκέψεων και βασικών συναισθημά-
των (όπως χαρά, λύπη, θυμός, φόβος και άγχος) διευκολύνουν τόσο την 
ατομική όσο και την ομαδική τους ανάπτυξη και συνεχίζει να διαμορφώ-
νεται κατά την σχολική τους ηλικία. Αξίζει να αναφερθεί, ότι το παιδί στο 
νηπιαγωγείο έχει την ικανότητα να κατανοεί τα συναισθήματα του, που 
τον βοηθούν να κατευθύνει τις συμπεριφορές του, αλλά η συγκεκριμένη 
περιοχή ανάπτυξης παιδιών χρήζει προσοχή και απαιτείται υποστήριξη 
από τους ενήλικες (Paavola, Lilla Evelin, 2017).

Το σχολείο και η οικογένεια, ως σημαντικοί φορείς, οφείλουν να εκ-
παιδεύσουν τα παιδιά σε κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, 
ώστε να αναπτυχθούν τα ίδια σε υγιείς ενήλικες, που θα τους βοηθήσει 
να συμπεριφέρονται μελλοντικά, ως υπεύθυνοι πολίτες στην κοινωνία.

Οι πρόσφατες αλλαγές στην κοινωνία, στην οικονομία και στην πολι-
τική είχαν τεράστια επίδραση στην εκπαίδευση και αποτέλεσε πρόκληση 
για τον εκπαιδευτικό του 21ου αιώνα. Οι μεταβαλλόμενοι ρόλοι των εκπαι-
δευτικών, οι αυξανόμενες απαιτήσεις, οι προσδοκίες της κοινωνίας και οι 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής απαιτούν υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών και προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης.

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θεωρείται ως απάντη-
ση πάνω στις τρέχουσες απαιτήσεις και αλλαγές, καθώς εστιάζει στην 
καλλιέργεια όλων αυτών των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που στοχεύουν 
στη προσωπική και επαγγελματική τους επιτυχία. Πρόκειται για μια διαδι-
κασία κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί είτε ατομικά, είτε συλλογικά επανα-
προσδιορίζουν το ρόλο τους, προσαρμόζονται στο συνεχώς μεταβαλλό-
μενο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, αποκτούν και αναπτύσσουν 
κριτικά γνώσεις, δεξιότητες και συναισθηματική νοημοσύνη,απαραίτητη 
για την αλληλεπίδραση με τους μαθητές τους (Day, 1999). Σε αυτό το ση-
μείο, η κατάρτιση παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η επιμόρφωση μέσα 
από τα προγράμματα σε δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης βοηθά 
τους εκπαιδευτικούς στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, ιδιαίτερα στο 
νηπιαγωγείο όπου τα συναισθήματα παίζουν κυρίαρχο ρόλο, καθώς η φυ-
σική και επαγγελματική εγγύτητα της νηπιαγωγού ευνοεί τη συναισθημα-
τική κατανόηση και την έκφραση του συναισθήματος ως παράμετρο της 
ποιότητας διδασκαλίας και μάθησης (Hargraves, 2000).Ο εκπαιδευτικός 
θα πρέπει λοιπόν, να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η απόκτηση 
κοινωνικo-συναισθηματικών δεξιοτήτων μέσα από τα προγράμματα «συ-
ναισθηματικής εκπαίδευσης» τόσο για τον ίδιο όσο και για την απόδοση 
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των μαθητών του και ότι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρ-
φωση του χαρακτήρα τους στη μετέπειτα πορεία τους και στη μελλοντική 
τους εξέλιξη ως ενήλικες (Elias, 1993· Maag, 1990· Goleman, 1995· Μπα-
ντή, 2010). 

Στον ελλαδικό χώρο, στην εκπαίδευση, έχουν πραγματοποιηθεί πολ-
λές προσπάθειες ανάπτυξης προγραμμάτων συναισθηματικής νοημοσύ-
νης για παιδιά και εφήβους στο σχολικό πλαίσιο, καθώς συμβάλλει στη 
δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, στο να καλλιεργηθούν βασικές δεξιό-
τητες της ΣΝ, που θα επηρεάσουν θετικά τη σχολική επίδοση σε παιδιά 
με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (βλ. Δημητροπούλου & Χατζηχρήστου, 
2003· Πλωμαρίτου, 2004). Ωστόσο, παρατηρείται έλλειψη μεθοδολογίας 
και θεωρητικού υπόβαθρου για την υποστήριξη των προγραμμάτων αυ-
τών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες εκπαιδευτικών που εφάρμοσαν προγράμματα 
συναισθηματικής νοημοσύνης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων ΣΝ είχε θετικές 
επιδράσεις όσον αφορά την ωρίμανση της συμπεριφοράς μεμονωμένων 
μαθητών, την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη 
του ομαδικού κλίματος μέσα στην τάξη ανάμεσα στα παιδιά και στους 
ενήλικες (Βλ. Hoffman, Hutchinson & Reiss, 2009, Πλατσίδου, 2010), 
καθώς και σε θέματα που αφορούσαν την επικοινωνία, τις κοινωνικές 
δεξιότητες, την επίλυση συγκρούσεων, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, 
το οποίο με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει θετικά τα ακαδημαϊκά 
επιτεύγματα των μαθητών (βλ: Brackett, Rivers, Reyes & Salovey, 2012, 
Hagelskamp, Brackett, Rivers & Salovey, 2013· Rivers, Brackett, Reyes, 
Elbertson, & Salovey, 2013· Greenberg κ.ά., 2003· Osher, Spier, Kendziora 
& Cai, 2009· Durlak, Weissberg, Dumnicki, Taylor & Schellinger, 2011).

Σημειώνεται ότι, τα προγράμματα αυτά είναι σημαντικό να τεθούν σε 
εφαρμογή από την προσχολική ηλικία και να προσδιορίσουν με ευστοχία 
τη σχολική ετοιμότητα των μαθητών, καθώς και την άμβλυνση παραβατικής 
συμπεριφοράς1 (Πλωμαρίτου 2004· Denham & Brown, 2010).

Βάσει των προαναφερθέντων, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης επι-
χειρείται η προσέγγιση της έννοιας της συναισθηματικής νοημοσύνης σε 
σχέση με την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού καθώς και η 
ανάδειξη της σημασίας των επιμορφωτικών προγραμμάτων κοινωνικής 
και συναισθηματικής μάθησης στη διαμόρφωση του παιδαγωγικού, επι-

1.   Σε αυτό το σημείο όμως, υπάρχει μία αμφιταλάντευση, κατά πόσο τελικά η συναι-
σθηματική νοημοσύνη επηρεάζει την εξέλιξη ενός ατόμου; Δηλαδή, αν και σε ποιο 
βαθμό ασκεί επιρροή στη νόηση του, στη σχολική του επίδοση, στην επαγγελματική 
του εξέλιξη και σε ζητήματα που σχετίζονται με τον ιδιωτικό του βίο και την καθη-
μερινή του αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Τα αποδεικτικά στοιχεία, που θα 
επιβεβαίωναν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη συσχετίζεται με την ανθρώπινη πο-
ρεία και επαγγελματική εξέλιξη, θα αποτελούσε αναμφίβολα, μία νέα «τροφή» για 
την επιστήμη, προσφέροντας καινούργια δεδομένα για την επιστημονική έρευνα. 
Όμως, τα πρόσφατα αποτελέσματα των ερευνών, παρά τις ευοίωνες προβλέψεις 
δεν έχουν καταλήξει προς ένα κοινό συμπέρασμα. Κάποιες έρευνες καταλήγουν 
στο συμπέρασμα, που θέλει τη συναισθηματική νοημοσύνη να σχετίζεται άμεσα με 
τη νοητική και την επαγγελματική πορεία του ατόμου, σε σύγκριση με άλλες έρευνες 
που δεν το έχουν ακόμη επιβεβαιώσει (Nettelbeck & Wilson, 2004).
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στημονικού, διδακτικού προφίλ και της επαγγελματικής ταυτότητας του 
σύγχρονου εκπαιδευτικού. 

Οι μέχρι πρότινος έρευνες δεν έχουν μελετήσει διεξοδικά την ανα-
γκαιότητα του συγκεκριμένου θέματος και ιδιαίτερα στη προσχολική εκ-
παίδευση του Ελλαδικού χώρου. Στόχος αυτής της παρούσας έρευνας 
είναι καλύψει αυτό το κενό, δίνοντας έμφαση στη σημασία της συμμε-
τοχής σε προγράμματα συναισθηματικής νοημοσύνης από την ηλικιακή 
ομάδα της προσχολικής ηλικίας ως μια αντισταθμιστική πρακτική για την 
επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού αλλά και για τις μαθησιακές 
επιδιώξεις του σχολικού προγράμματος, χωρίς να θυσιάζεται η προσωπι-
κότητα του μαθητή στο βωμό των «αντικειμενικών» στόχων. 

2. Μεθοδολογία
Για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, χρησιμο-
ποιήθηκε η ποσοτική προσέγγιση και ως εργαλείο έρευνας ορίστηκε το 
ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς που περιείχε ερωτήσεις κλειστού τύπου 
(Likert). Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε σχολεία Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε νηπιαγωγεία (κλασικά-ολοήμερα)
του Ν. Τρικάλων και Ν. Λάρισας κατά το διάστημα 18/09/2019-7/12/2019. 
Το συνολικό δείγμα ήταν 107 εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας που 
υλοποιούσαν διδακτικό ωράριο, ποσοστό 89,2%. Ο σχεδιασμός του ερω-
τηματολογίου βασίστηκε στη κλίμακα συναισθηματικής νοημοσύνης 
των Wong and Law (Emotional Intelligence Scale: WLEIS,2002), των 
Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES) που μετράει την αυτο-αποτε-
λεσματικότητα του εκπαιδευτικού και σε προτάσεις που στηρίχθηκαν σε 
διάφορες έρευνες (π.χ., Βλάχου Ολ. & Νικολάου Ε. Μπατσούτα Μ., 2017.

Θωμά Μ., 2018. Κυρίμη Β., 2018.Griva, 2005 κ.ά), στο θεωρητικό πλαίσιο, 
στα ερευνητικά ερωτήματα, προσαρμόζοντας στις ανάγκες της παρού-
σας έρευνας. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη 
χρήση του λογισμικού IBM SPSS Statistics 23.

3. Ερμηνεία Αποτελεσμάτων
Η διατύπωση των συμπερασμάτων από τα αποτελέσματα διατυπώθηκε 
με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν και παρουσιάζονται ως 
εξής.

Αρχικά, απαντώντας στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, δηλ. σε ποιο 
βαθμό οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν ΣΝ, επιβεβαιώνονται προηγούμενες 
έρευνες, που θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής διαθέ-
τουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη που τους βοηθάει στην αλληλε-
πίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών,σε σχέση με άλλους συνα-
δέλφους που βρίσκονται σε ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης (Brown, 
Jones, LaRusso & Aber, 2010· Poulou, 2015 & 2017).
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Μέσα από την εμπειρική έρευνα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκ-
παιδευτικοί προσχολικής ηλικίας εμφανίζουν υψηλά επίπεδα συναισθη-
ματικής νοημοσύνης, συμφωνία με πολλούς ερευνητές (Brown, Jones, 
LaRusso & Aber, 2010· Poulou, 2015 & 2017· Bar-On, 2000· Petrides & 
Furnham, 2000· Shutte et al., 1998). Παράλληλα, δηλώνουν ότι είναι αρ-
κετά αυτο-αποτελεσματικοί κατά την εκπαιδευτική τους διαδικασία (Πί-
νακας 1). Ωστόσο, θεωρούν ότι η αυτο-αποτελεσματικότητα τους μπορεί 
να ενισχυθεί μέσα από τα προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής 
μάθησης, κατά την εκπαιδευτική τους διαδικασία, ως προσωπικότητες και 
στην επαγγελματική τους ανέλιξη, τάσσοντας υπέρ της εθελοντικής συμ-
μετοχής στα αντίστοιχα προγράμματα (Χριστοφορίδου 2012: 4).

Απαντώντας στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, δηλ. ποιες βασικές 
διαστάσεις ΣΝ αναδεικνύονται κατά την εκτέλεση του έργου τους, επιβε-
βαιώνεται από τη θεωρητική προσέγγιση, ότι τα προγράμματα συναισθη-
ματικής νοημοσύνης μπορούν να διδάξουν τρόπους για το πώς να χρησι-
μοποιούν και να καλλιεργούν κατάλληλα τις κοινωνικο-συναισθηματικές 
δεξιότητες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με την εμπειρική 
έρευνα, μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας 
για τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 
υποκρύπτονται και οι βασικές διαστάσεις ΣΝ, καθώς τα παιδιά ανταπο-
κρίνονται περισσότερο σε στρατηγικές που υποστηρίζουν τις θετικές συ-
μπεριφορές (Εlias et al., 1997· Goleman, 2011· Greenberg et al., 2003· Zins 
et al., 2004· Elias, 2006· CASEL, 2008). 

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά την κοινωνική και συ-
ναισθηματική μάθηση και τα προγράμματα συναισθηματικής νοημοσύνης 
στη προσχολική ηλικία είναι ότι «το σχολείο σήμερα προσφέρει ισόρρο-
πη ανάπτυξη γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων), 
εκφράζοντας ουδέτερη στάση με ποσοστό 36,4%, «η κοινωνική και συ-
ναισθηματική μάθηση λειτουργεί σε σημαντικό βαθμό ως προβλεπτικός 
παράγοντας για τη κοινωνική και ακαδημαϊκή επάρκεια στη μετέπειτα 
πορεία της ζωής του παιδιού), εκφράζοντας τη θετική τους άποψη ξεπερ-
νώντας το 45,8%, «η εκπαίδευση κοινωνικών και συναισθηματικών είναι 
προτιμότερο να πραγματοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος» 
εκφράζοντας την αρνητική τους άποψη με ποσοστό 35,5%. 

Τέταρτον, η παρούσα εργασία επιχείρησε να μελετήσει, σε ποιο βαθμό 
εκτιμούν ότι τα προγράμματα συναισθηματικής νοημοσύνης μπορούν να 
συμβάλουν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου τους, καθώς σύμφω-
να με το θεωρητικό πλαίσιο, που αναφέρθηκε στην έρευνα των Gursimek 
et.al. (2008), και αφορά εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, φάνηκε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτι-
κών παίζει σημαντικό ρόλο στις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, οι οποί-
ες αποτελούν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του παιδαγωγικού-δι-
δακτικού τους προφίλ. Αναγνωρίζεται η ανάγκη να εφαρμόζονται εξειδι-
κευμένα προγράμματα συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο 
χώρο του σχολείου, καθώς καταγράφεται ισχυρή έλλειψη στην ισόρροπη 
ανάπτυξη γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στο 
σύγχρονο σχολείο (Raver et al., 2008· Pianta 2009· Barnett et al., 2010). 
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Ως συμπέρασμα, οι δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης στο σύνο-
λο, θεωρείται προβλεπτικός παράγοντας κατά R2 = 67% για την απόδοση 
τους κατά την εκπαιδευτική (Πίνακας 1).

Αναφορικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, δηλ. σε ποιο βαθμό συμ-
μετέχουν σε προγράμματα συναισθηματικής νοημοσύνης, από την έρευ-
να και την πλειονότητα των απόψεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, 
συμπεραίνουμε, ότι αντιλαμβάνονται την ενσωμάτωση των κοινωνικο-συ-
ναισθηματικών ικανοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία ως μείζων ση-
μασία με τη νοητική νοημοσύνη, για να του αποδοθεί η ταυτότητα του «κα-
λού» εκπαιδευτικού (Lin, 2013· Villegas-Reimers, 2003· Smith, 2003:203· 
Παπαναούμ, 2005:86). Κατανοώντας το οικογενειακό περιβάλλον ως 
κυρίαρχο στη διαμόρφωση της συναισθηματικής νοημοσύνης, κρατάνε 
μία ουδέτερη στάση στο ότι η τυπική εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει 
δυνητικά κατάλληλο περιβάλλον για την καλλιέργεια συναισθηματικών 
και κοινωνικών ικανοτήτων, καθώς μερικοί αμφιβάλλουν για την καταλ-
ληλότητα της τυπικής εκπαίδευσης εξαιτίας της κουλτούρας του σχολείου 
και του συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος. Για αυτό το λόγο, κα-
ταγράφεται και τεκμηριώνεται από εμπειρικά δεδομένα η κοινωνική και 
συναισθηματική διάσταση της μάθησης (Χατζηχρήστου, 2011, Π. Ι., 2011).
Τα αποτελέσματα αυτά συγκλίνουν με τα ερευνητικά δεδομένα καθώς το 
κατάλληλο σημείο έναρξης παρεμβάσεων συναισθηματικής ανάπτυξης 
σημειώνεται στην προσχολική ηλικία, ως προβλεπτικός παράγοντας για 
τη μετέπειτα πορεία τους(Παππά, 2013).

Πίνακας 1: Δεξιότητες ΣΝ εκπαιδευτικών και μέτρηση αποτελεσματικότητας

Ν Statistic Mean 
Statistic 

Mean 
Statistic 

Ενσυναίσθηση 107 4,209 Aποτελεσματικότητα 
στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

4,338 

Αυτοεπίγνωση 107 3,995 Aποτελεσματικότητα 
στην επαγγελματική 
ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού 

4,058 

Αυτορρύθμιση 107 3,988 

Κινητοποίηση 
του εαυτού 

107 4,274 

Συνολική ΣΝ 107 4,116 

Αναφορικά με το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα, δηλ. του πώς αντιλαμ-
βάνονται οι εκπαιδευτικοί την επαγγελματική τους ανάπτυξη, βρίσκεται 
σε αντιστοιχία με τη θεωρητική (Hargreaves & Fullan, 1995:14)και την 
εμπειρική έρευνα. Στο πρώτο στάδιο, οι νηπιαγωγοί αναφέρονται στην 
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απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων με ατομική πρωτοβουλία για το χει-
ρισμό προβληματικών συμπεριφορών και κατά συνέπεια την επαγγελμα-
τική τους ανάπτυξη, δίνοντας μέση τιμή m=4,12. Στο επόμενο στάδιο, ο 
αναστοχασμός που προκύπτει από την επαγγελματική εμπειρία του ίδιου 
του εκπαιδευτικού,τον βοηθάει να κατανοήσει τον εαυτό του ως άτομο 
που σκέφτεται, δίνοντας μέση τιμή m=4,06. Στο τελευταίο στάδιο, συ-
γκεκριμένα, τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης θα πρέπει έγκαιρα 
να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, όπως η παροχή βοήθειας τόσο στους 
νέους όσο και τους ενεργείας εκπαιδευτικούς, ώστε να αναπτύξουν τις 
κατάλληλες δεξιότητες, για την προετοιμασία τους και την προσαρμογή 
τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, 
δίνοντας μέση τιμή m=3,84.

Επίσης, αναφορικά με το έκτο ερευνητικό ερώτημα, δηλ. με ποιους 
τρόπους επιχειρούν να αναπτυχθούν επαγγελματικά, οι παιδαγωγοί προ-
σχολικής εκπαίδευσης φαίνεται να δείχνουν προτίμηση στη παραδοσιακή 
μέθοδο που είναι η παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων, 
εργαστηρίων και ακολουθούν οι λιγότερο διαδεδομένες μεθόδους στη 
προσχολική εκπαίδευση του Ελλαδικού χώρου (Πίνακας 2). 

Πίνακας 2: Μέθοδοι επαγγελματικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης

Mean Statistic 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ εκπαίδευση 3,26 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΟΜΟΤΙΜΟΥΣ 3,54 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 3,86 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ 4,06 

EΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 4,34 

Στη παρούσα εργασία, επιχειρήθηκε να εξεταστεί στο τελευταίο ερευ-
νητικό ερώτημα, σε ποιο βαθμό θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι τα προ-
γράμματα συναισθηματικής νοημοσύνης συνδέονται και μπορούν να 
συμβάλουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, καθώς σύμφωνα με τη 
θεωρητική προσέγγιση κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής κατάρτισης 
των εκπαιδευτικών εκτός από τη βασική εκπαίδευση συμβάλει και η δια-
βίου κατάρτιση των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία (Παπακωνσταντίνου 
& Αναστασίου, 2013). Ως συμπέρασμα από την εμπειρική έρευνα οι δεξι-
ότητες συναισθηματικής νοημοσύνης στο σύνολο, θεωρείται προβλεπτι-
κός παράγοντας κατά R 2 = 32% για την επαγγελματική τους ανάπτυξη 
(Πίνακας 1). Ωστόσο, η επιμόρφωση δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε 
βραχύχρονα σεμινάρια, καθώς δεν παρατηρούνται τα αναμενόμενα απο-
τελέσματα (Hargreaves, 1994).Σημαντικό ρόλο όπως αποδεικνύεται από 
τα ευρήματα παίζει η θεσμοθέτηση ενός συγκροτημένου συστήματος 
επιμόρφωσης σε θέματα συναισθηματικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 
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του Υπουργείου Παιδείας, όπου θα συνδέεται η βασική εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών και η ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση ή επιμόρφωση, αποτε-
λώντας τα δυο σκέλη μιας συνεχόμενης διαδικασίας, που ξεκινάει με την 
έναρξη της θητείας του εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση και θα ολοκλη-
ρώνεται με την αφυπηρέτηση του (Παπαναούμ, 2005).

Διαστάσεις τις Συναισθηματικής Νοημοσύνης σε Συσχέτιση 
με τις Διαστάσεις Επαγγελματικής Ανάπτυξης
Συγκεκριμένα όσον αφορά τη προσωπική ανάπτυξη του προσωπικού φαί-
νεται ότι η αυτορρύθμιση, να παρουσιάζει τη πιο ισχυρή θετική συσχέτι-
ση (r=0,359<0,001) και η πιο μέτρια θετική συσχέτιση (r=0, 201<0,05) 
η κινητοποίηση του εαυτού. Όσον αφορά τη βελτίωση στην άσκηση του 
εκπαιδευτικού έργου φαίνεται ότι η ενσυναίσθηση, να παρουσιάζει τη πιο 
ισχυρή θετική συσχέτιση (r=0, 379<0,001) και η πιο μέτρια θετική συσχέ-
τιση (r=0, 219<0,05) κινητοποίηση του εαυτού. Όσον αφορά τη βελτίωση 
της επίδοσης των μαθητών φαίνεται ότι η ενσυναίσθηση, να παρουσιάζει 
τη πιο ισχυρή θετική συσχέτιση (r=0, 270<0,001).

Συσχετίσεις Δημογραφικών Χαρακτηριστικών 
Αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μόνο ο παράγοντας της 
εργασιακής σχέσης (μόνιμοι-αναπληρωτές) βρέθηκε στατιστικά να τους 
παρουσιάζει αρνητικά όσον αφορά τα επίπεδα συναισθηματικής νοημο-
σύνης που διαθέτουν [t(106)= -8, 415 p<0,005].

Επίσης, βρέθηκε στατιστικά θετική συσχέτιση με την ηλικία και την 
εκπαιδευτική προϋπηρεσία όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τους 
στις διδακτικές στρατηγικές r=0,191, p<0,01. Εν κατακλείδι, ο παράγο-
ντας εργασιακή σχέση (μόνιμοι-αναπληρωτές) τους επηρεάζει στατι-
στικά αρνητικά στη προτίμηση της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης (σε-
μινάρια/workshops, κύκλοι μαθημάτων, συμβουλευτικές συναντήσεις)  
r=-0,239,p<0,05 και γενικότερα των καινοτόμων μεθόδων.

4. Συμπεράσματα 
Συνεπώς, η ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, συσχε-
τιζόμενη και με την υπάρχουσα θεματική βιβλιογραφία συνεισφέρει ως 
εξής

•	 Στην αναγνώριση του κοινωνικοποιητικού ρόλου του σχολείου και 
στην ενσωμάτωση της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης 
από την πρώιμη παιδική ηλικία, καθώς με αυτό τον τρόπο τα παιδιά 
αναπτύσσουν θεμελιώδεις ικανότητες, στάσεις και αξίες προκει-
μένου να αποκτήσουν το ύψιστο αγαθό, τη κοινωνική και συναι-
σθηματική επάρκεια, η οποία θα συμβάλλει στην ακαδημαϊκή τους 
επιτυχία και μετέπειτα στην επαγγελματική τους επιτυχία
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•	 Επιπρόσθετα στην αναγνώριση του ρόλου τους ως εκπαιδευτικοί 
(προσωπικότητες & επαγγελματίες), χρησιμοποιώντας τα ισχυρά 
μεθοδολογικά εργαλεία και διδακτικές προσεγγίσεις που διαθέτει 
το ΑΠΣ

•	 Εν κατακλείδι, επισημαίνεται η θετική διάθεση των εκπαιδευτικών 
και αναδεικνύεται η πρακτική εφαρμογή της συναισθηματικής νο-
ημοσύνης στη προσχολική εκπαίδευση μέσα από τα προγράμματα 
ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης στο εσωτερικό του σχο-
λείου, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες πραγματοποιούνται προ-
σπάθειες εφαρμογής συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο χώρο της 
εκπαίδευσης, χωρίς να παρατηρούνται τα αναμενόμενα αποτελέ-
σματα 
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Περίληψη 
Βασικός στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η κατανόηση της 
διαφορετικότητας των ατόμων, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και 
από τους μαθητές έτσι ώστε όλοι μαζί να συνυπάρξουν ειρηνικά και να 
αναπτυχθούν οι κατάλληλες κοινωνικές – εκπαιδευτικές δεξιότητες. Συν-
δέεται με την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστα-
σία και κατανόηση της διαφορετικότητας. Προκειμένου να εξετασθεί ο 
αποτελεσματικότερος τρόπος ένταξης του ατόμου στο περιβάλλον του 
σχολείου και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, χρησιμοποιήθηκε η προ-
σέγγιση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, η οποία είναι η διαδικα-
σία κινητοποίησης μικρών ομάδων μαθητών για τη διεξαγωγή μέρους 
ή όλων των διδακτικών δραστηριοτήτων μέσα από ομάδες και σύναψη 
συνεργατικών σχέσεων. Μέσω ενός βιωματικού εργαστηρίου μαγειρικής 
και μιας Ελληνο-Αραβικής γιορτής εξετάστηκε ο βαθμός ένταξης ενός 
Σύριου μαθητή ηλικίας 8 ετών. Ενθαρρύνθηκε η εμπλοκή όλων των μα-
θητών, ενισχύθηκε η συνεργασία και η συλλογι-
κότητα μέσω της αυθεντικής επικοινωνίας, ανα-
πτύχθηκε το αίσθημα της επίτευξης ενός κοινού 
στόχου. Σημαντική κρίθηκε και η συμμετοχή της 
δασκάλας της τάξης όπως και της δασκάλας πα-
ράλληλης στήριξης. Τα αποτελέσματα της έρευ-
νας αναδεικνύουν τη σημαντικότητα ενσωμάτω-
σης συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας στην 
εκπαιδευτική πράξη, ενώ παράλληλα καταγρά-
φονται ιδέες για μελλοντική έρευνα στον τομέα 
αυτό. 

Abstract
The main goal of intercultural education is to understand the hetero-
geneity and diversity of individuals, both by teachers and students, so 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΕΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ 
ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ»
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that all together can coexist peacefully and 
develop appropriate social-educational skills. 
Intercultural education is linked to the promo-
tion of human rights and the protection and 
understanding of diversity. Inorder to exam-
ine the most effective way for the individual 
to integrate into the school environment and 
the wider social context, a collaborative teach-
ing approach was used, which is the process 
of mobilizing small groups of students to con-

duct part or all of their teaching activities through groups and collabora-
tive relationships.

Through an experiential cooking workshop and a Greek-Arab celebra-
tion, the degree of integration of an 8-year-old Syrian student was exam-
ined. Encouraging the involvement of all students, strengthening cooper-
ation and collectivity through authentic communication, and developing 
a sense of achievement of a common goal. The participation of the class 
teacher as well as the teacher of parallel support was also considered im-
portant. The results of the research highlight the importance of integrat-
ing collaborative teaching methods in educational practice, while at the 
same time recording ideas for future research in this field.

Εισαγωγή 
Οι έννοιες της πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικότητας αποτε-
λούν κυρίαρχες στη διαμόρφωση του κοινωνικού συνόλου, και η εισαγω-
γή τους ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα στον τομέα της εκπαίδευσης 
δηλώνουν ακόμη περισσότερο την σημαντικότητα τους. Η διαδικασία της 
ατομικής κοινωνικοποίησης σε μια καινούρια πολυπολιτισμική πραγματι-
κότητα ονομάζεται διαπολιτισμός. Αντίστοιχα η διαπολιτισμικότητα δηλώ-
νει την ανάπτυξη των αναγκαίων κοινωνικών, πολιτισμικών και παιδαγω-
γικών μέτρων έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικά και πολιτισμικά 
προβλήματα (Δαμανάκης, 1997). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση συνιστά 
ένα ευρύτερο φάσμα κοινωνικών - πολιτικών, οι οποίες προϋποθέτουν 
την ύπαρξη μιας εκπαιδευτικής ατζέντας αντιπροκατάληψης, την ανάγκη 
δημιουργίας συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας καθώς και την ανά-
πτυξη δικτύων συνεργασίας σχολείου και οικογένειας. Η διαπολιτισμική 
εκπαίδευσης εμπερικλείει το μακροεπίπεδο του κράτους και των θεσμι-
κών δομών του, το μεσο-επίπεδο του σχολείου και το μικρο-επίπεδο της 
σχολικής τάξης (Gundara, 2000). Βασική αρχή αποτελεί η σημασία του 
πολιτισμού για την ανάπτυξη του διαπολιτισμικά κοινωνικοποιούμενου 
ατόμου. Το κάθε άτομο έρχεται στο σχολείο με βιώματα, εμπειρίες και 
παραστάσεις από δύο ή και περισσότερα πολιτισμικά συστήματα και το 
κοινωνικό ή εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να του παράσχει την ευκαιρία 
να τα αναπτύξει απρόσκοπτα (Δαμανάκης, 2002). Η διαφορετικότητα στις 
εμπειρίες και παραστάσεις, το φέρνουν αντιμέτωπο με έναν νέο τρόπο 

Key words: 

Interculturalism,  
Collaborative Teaching,  

Heterogeneity,  
Teacher



357

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΡΌΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Η ΔΙΑΠΌΛΙΤΙΣΜΙΚΗ  
ΕΝΤΑΞΗ ΕΝΌΣ ΠΑΙΔΙΌΥ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΡΙΑ ΣΤΌ ΣΧΌΛΙΚΌ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝ ΚΑΙ ΤΌ ΕΥΡΥΤΕΡΌ  
ΚΌΙΝΩΝΙΚΌ ΠΛΑΙΣΙΌ

ζωής τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, με τον οποίο 
προηγουμένως δεν έχει εξοικειωθεί (Ryan & Twibell, 2000). Το άτομο βι-
ώνει «πολιτισμικό σοκ» το οποίο δηλώνει μια κατάσταση άγχους και αβε-
βαιότητας και προσδιορίζει τη διαδικασία της αρχικής προσαρμογής σε 
ένα άγνωστο πολιτισμικό περιβάλλον. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι 
σε θέση να δέχεται τη διαφορετικότητα, να σέβεται την ετερότητα και να 
παρέχει ίσες μορφωτικές ευκαιρίες σε όλα τα άτομα που απαρτίζουν την 
σχολική τάξη. Στόχος της εργασίας είναι να μέσω της αποσαφήνισης της 
έννοιας της διαπολιτισμικότητας και της διαχείρισης της ετερότητας, να 
εξετασθεί η αποτελεσματικήτητα της ένταξης ατόμου από άλλη χώρα στο 
σχολικό περιβάλλον και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Τα δευτερογενή 
δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για να παρουσιαστεί το θεωρητικό υπόβα-
θρο, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας προήλθαν από τη διεξαγωγή και 
εφαρμογή πρακτικών μεθόδων ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.

1.  Ετερότητα, Διαπολιτισμικότητα, Εκπαιδευτικοί 
και Σχολείο

1.1. Αποσαφήνιση της Έννοιας Ετερότητα
Η έννοια της ετερότητας έχει διαφορετικές μορφές καθεμία από την 
οποία ανταποκρίνεται σε διαφορετικά γνωρίσματα. Η έννοια της εθνικής 
ετερότητας αφορά την διαφορετική εθνική ταυτότητα που νιώθουν τα 
άτομα που ζουν σε μια διαφορετική κοινωνία, η θρησκευτική ετερότητα 
αναφέρεται στη διαφορετική θρησκεία που έχουν τα άτομα σε σχέση με 
την κυρίαρχη της χώρας υποδοχής, η γλωσσική ετερότητα αναφέρεται 
στη διαφορετική γλώσσα που χρησιμοποιούν τα άτομα σε σχέση με την 
επικρατούσα και τέλος η έννοια της πολιτισμικής ετερότητας αναφέρεται 
στη διαφορετικότητα στις στάσεις, αξίες, αντιλήψεις και πεποιθήσεις των 
ατόμων που προέρχονται από άλλη χώρα (Elyand Thomas, 2001; Earley 
and Ang, 2003). Δεν υπάρχει επομένως ένας συγκεκριμένος ορισμός για 
την έννοια της ετερότητας καθώς περιέχει μια μεγάλη ομάδα διαφορετι-
κών παραγόντων που την επηρεάζουν. Το Social Work Dictionary αναφέ-
ρει την ετερότητα ως το αντίθετο της ομοιογένειας και δηλώνει τα άτομα 
τα οποία αποτελούν εθνική και πολιτισμική μειονότητα σε ένα κοινωνικό 
σύνολο (Barker, 2003). Επισημαίνει επίσης ότι η πολιτισμική ετερότητα 
δηλώνει την συνύπαρξη πολλών διαφορετικών θρησκευτικών και φυλε-
τικών ομάδων οι οποίες έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής και αξίες αλλά 
συνυπάρχουν μέσα σε ένα γενικότερο κοινωνικό σύνολο (Barker, 2003).

1.2. Γενικές Πολιτικές Διαχείρισης Ετερότητας
Κάθε χώρα ανάλογα με την κουλτούρα της, την πολιτική της κατάστασης, 
τον πολιτισμό της και τις οικονομικές της δυνατότητες υιοθετεί και εφαρ-
μόζει διάφορες πολιτικές διαχείρισης της ετερότητας. Παρόλο αυτά, οι 
πιο συνηθισμένες πολιτικές διαχείρισης της ετερότητας και πιο ειδικά της 
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πολιτισμικής ετερότητας είναι η ομογενοποίηση και η συντήρηση/διατή-
ρηση. 

Στην περίπτωση της ομογενοποίησης στόχος είναι να καταπολεμηθεί 
ο πολιτισμικός πλουραλισμός και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες πο-
λιτικές όπου οι διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες ενσωματώνονται 
στην πολιτισμική κουλτούρα της χώρας υποδοχής. Εμφανίζονται φαινό-
μενα ρατσισμού και διακρίσεων ενώ το κράτος δεν αναγνωρίζει τις διά-
φορες πολιτισμικές ομάδες και τις αξίες τους και εξαναγκάζει τα άτομα 
να προσηλυτιστούν στην επίσημη γλώσσα, θρησκεία και κοινωνία. Βασικό 
χαρακτηριστικό της προσέγγισης αυτής ωστόσο αποτελεί η καταστρατή-
γηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προσβολή της ελεύθερης και 
ισάξιας συμμετοχής των ατόμων στην εκπαίδευση και στις δομές της κοι-
νωνίας γενικότερα (Horn, 2009). 

Από την άλλη πλευρά η έννοιας της συντήρησης/διατήρησης αφορά 
την υιοθέτηση πρακτικών μέσα από τις οποίες αναγνωρίζεται και κατο-
χυρώνεται η πολιτισμική ετερότητα και προστατεύονται τα θεμελιώδη δι-
καιώματα των ατόμων αυτών, μέσα από την αποδοχή της διαφορετικής 
τους υπόστασης, την εκμάθηση και ένταξη τους στην νέα κουλτούρα και 
κοινωνία, χωρίς ωστόσο να χάνεται η ατομική τους θρησκευτική, γλωσσι-
κή και πολιτισμική διαφορετικότητα (Horn, 2009).

1.3. Αποσαφήνιση της Έννοιας Διαπολιτισμικότητα
Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης του ατόμου και της ένταξης τους σε 
μια καινούρια πολυπολιτισμική κοινωνία, στην οποία επιδιώκεται η ανα-
γνώριση των ξένων συνηθειών και νοοτροπιών και η επιδίωξη της αλ-
ληλεπίδρασης και επαφής των διαφορετικών ατόμων, αναφέρεται στην 
έννοια του «διαπολιτισμικός» (BorelliandHoff, 1988). Η ισότιμη αλληλε-
πίδραση, επικοινωνία και αντιμετώπιση των διαφορετικών πολιτισμών 
ονομάζεται διαπολιτισμικότητα (Δαμανάκης, 2010). Επιδίωξη της διαπο-
λιτισμικότητας είναι οι πολίτες μιας κοινωνίας να μπορούν και να είναι σε 
θέση να λαμβάνουν ελεύθερα τα διάφορα ερεθίσματα του περιβάλλο-
ντος, έτσι ώστε να κατανοήσουν τα διάφορα στοιχεία τα οποία το απο-
τελούν, μέσω της προαγωγής των ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων (Κα-
νακίδου&Παπαγιάννη, 1998). Η διαπολιτισμικότητα λοιπόν θεωρείται μια 
έννοια κανονιστική η οποία εκφράζει τις μεθόδους και τις παραμέτρους 
αλληλεπίδρασης των διαφόρων πολιτισμών μεταξύ τους, μέσα σε μια κοι-
νωνία (Coelhoet.al., 2007) και προσδιορίζει την διαδικασία καθώς και τις 
δράσεις για ανάπτυξη στρατηγικών μεθόδων για την ισότιμη προσέγγιση, 
αλληλεπίδραση και επικοινωνία των διαφορετικών ατόμων μεταξύ τους.

1.4. Τα Διαπολιτισμικά Μοντέλα Εκπαίδευσης
Καθώς οι κοινωνίες είναι έντονα πολυπολιτισμικές τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται η υιοθέτηση διάφορων διαπολιτισμικών προσεγγίσεων και 
η προώθηση εκπαιδευτικών διαδικασιών που στόχο έχουν τη δημιουργία 
πολιτών απαλλαγμένων από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Ιστορικά τα 
πρώτα μοντέλα εφαρμόστηκαν ήδη από τις αρχές του 1960 και συνολικά 
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έχουν αναπτυχθεί πέντε διαφορετικά διαπολιτισμικά μοντέλα εκπαίδευ-
σης (Παπάς, 2001; Γκόβαρης κ.α. 2007):

1.   Αφομοιωτικό μοντέλο: Αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 και είχε 
στόχο την απορρόφηση των διαφορετικά εθνικών και πολιτισμικών 
ομάδων από τη χώρα αναφοράς (Samovar&Porter, 1994). Υιοθετή-
θηκε η μονογλωσσική και μονοπολιτισμική διαδικασία εκπαίδευσης 
με αποτέλεσμα τα παιδιά σταδιακά να αποκόπτονται από την προ-
σωπική τους πολιτισμική ταυτότητα (Husén&Postlethwaite, 1985).

2.  Μοντέλο ενσωμάτωσης: Στο μοντέλο αυτό γίνεται αποδεκτή η πο-
λυπολιτισμικότητα και δέχεται την συνύπαρξη ομάδων με διαφορε-
τικές εθνικές και πολιτισμικές ταυτότητες με την χώρα υποδοχής, 
και αναφέρεται στην αλληλένδετη άσκηση επιρροής από τις ομά-
δες αυτές στη χώρα υποδοχής και το αντίστροφο (Γεωργογιάννης, 
1997).

3.  Πολυπολιτισμικό μοντέλο: Καθώς τα δυο προηγούμενα μοντέλα δεν 
συνεισέφεραν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του εθνικού δια-
χωρισμού, στα μέσα της δεκαετίας του 1970 δημιουργήθηκε το συ-
γκεκριμένο μοντέλο, επιδίωξη του οποίου είναι η χώρα υποδοχής 
να προωθήσει την κοινωνική συνοχή και τη διαφορετικότητα των 
πολιτισμών, με την θεώρηση ότι όλοι είναι ίσοι (Παλαιολόγου και 
Ευαγγέλου, 2003). 

4.  Αντιρατσιστικό μοντέλο: Μέσω του μοντέλου αυτού το οποίο εμφα-
νίστηκε στα μέσα του 1980, στόχος ήταν η παροχή ίσων κοινωνικών 
ευκαιριών και η δυνατότητα συμμετοχής όλων στα κοινά, λαμβάνο-
νται υπόψη τις διάφορες κοινωνικές δυνάμεις και όχι τις ατομικές 
στάσεις (Brandt, 1986).

5.  Διαπολιτισμικό μοντέλο: Είναι σε εφαρμογή από τα τέλη του 1980 
μέχρι σήμερα και έχει στόχο την προώθηση της συνεργασίας και 
της αναγνωσιμότητας της πολιτιστικής διαφορετικότητας των ατό-
μων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό ο στόχος έχει αναπτυχθεί η 
στρατηγική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Στη διαπολιτισμική εκπαίδευση βασικό μέλημα είναι η δημιουργία και 
παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης, μέσα από την ισάξια μεταχείριση των 
ατόμων, χωρίς να επηρεάζεται από τη διαφορετικότητα στα κοινωνικά και 
πολιτισμικά υπόβαθρα (Ασκούνη, 2001). Εμφανίστηκε στα τέλη του 1980 
και εφαρμόστηκε κυρίως από χώρες της Ευρώπης και μέσω του δομημέ-
νου διαπολιτισμικού μοντέλου εκπαίδευσης στοχεύει στην αποτελεσμα-
τική συνύπαρξη των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, τόσο μέσα στον χώρο 
του σχολείου όσο και γενικότερα. Βασικά χαρακτηριστικά του αποτελούν 
η αναθεώρηση του εθνοκεντρισμού και τον μονοπολιτισμικά προσανατο-
λισμένων στόχων του σχολείου, η δημιουργία των δομών και δράσεων για 
την υποδοχή και αποδοχή των διαφόρων πολιτισμικών κοινωνιών, καθώς 
και η αποτελεσματική κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των παιδιών 
που προέρχονται από άλλες χώρες στη χώρα αναφοράς (Μάρκου, 1997). 
Ορίζεται από κάποιες βασικές αρχές οι οποίες είναι η ενσυναίσθηση, δη-
λαδή η πραγματική κατανόηση της διαφορετικότητας και των προβλημά-
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των των ατόμων, η αλληλεγγύη, μέσω της οποίας αποτρέπεται η κοινωνι-
κή ανισότητα, ο σεβασμός, που στόχο έχει την πραγματική αποδοχή των 
ετεροτήτων και αποβολή εθνικιστικών αντιλήψεων, προκειμένου να μειω-
θούν και να εξαλειφθούν οι διάφορες προκαταλήψεις και τα στερεότυπα 
(Μάρκου, 1996). Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης είναι η στόχευση της σε όλα τα άτομα με γνώμονα την δη-
μιουργία δεσμών για ειρηνική και αποτελεσματική συνύπαρξη των διά-
φορων εθνικών και πολιτισμικών ομάδων (Θεοδοσιάδου, 2015). Από την 
άλλη πλευρά η πολυπολιτισμική εκπαίδευση στοχεύει να προωθήσει την 
γενική αποδοχή και ανεκτικότητα των διαφορετικών πολιτισμικών μέσω 
της παθητικής συνύπαρξης τους, εστιάζοντας σε προβλήματα όπως στη 
διαφορετικότητα του μαθησιακού ύφους, του προφίλ των μαθητών και 
της γλώσσας (UNESCO, 2015). Σύμφωνα με αρκετές μελέτες (Rolandi-
Ricci, 1986; Luchtenberg, 2009) η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να 
προωθήσει αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχύσει 
την αποδοχή της διαφορετικότητας, ενώ από την άλλη η πολυπολιτισμική 
εκπαίδευση απλά προετοιμάζει τα άτομα των διάφορων εθνικοτήτων να 
ζήσουν κατάλληλα και σωστά μέσα στην πολυπολιτισμική κοινωνία.

1.5. Εκπαιδευτικοί και διαπολιτισμική εκπαίδευση
Σύμφωνα με έρευνες αρκετά μεγάλο ποσοστό δασκάλων παλαιότερης 
γενιάς δυσκολεύεται να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε 
αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές (Butler et. al., 2006), ωστόσο δά-
σκαλοι οι οποίοι έχουν λάβει υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης σε θέματα 
διαπολιτισμικότητας φαίνονται να είναι περισσότερο δεκτικοί και εξοπλι-
σμένοι στην ετερότητα, χωρίς προκαταλήψεις και με καλύτερη αντίληψη 
της έννοιας του σεβασμού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των εκπαιδευτικών 
αναφορικά με την διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι η πρακτική εφαρμογή 
καινοτομικών μεθόδων διδασκαλίας και η αποτελεσματική διαχείριση της 
ετερότητας σε μεικτά περιβάλλοντα (Ντίνας & Γρίβα, 2017). Στην Ελλάδα 
με τον νόμο 2413 (ΦΕΚ Α’ 124/14-6-96), ο εκπαιδευτικός αναγνωρίστηκε 
επισήμως φορέας της διαπολιτισμικής αγωγής, ενώ μέχρι πρωτίστως το 
Ελληνικό σχολείο στόχευε στην ανάπτυξη της εθνικής κουλτούρας και 
του εθνικού εγωκεντρισμού (Μαυρογιώργος, 2008). Ο εκπαιδευτικός 
κλήθηκε λοιπόν να συμμορφωθεί με τις νέες αποφάσεις και να αναλά-
βει έναν ρόλο ο οποίος περιλαμβάνει όχι μόνο ένα σύνολο καθηκόντων, 
αλλά και ένα σύνολο δεξιοτήτων έτσι ώστε να αναπτύξει διαπολιτισμι-
κή ευαισθητοποίηση. Η ευαισθητοποίηση περιλαμβάνει το σύνολο των 
κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από τις οποίες ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 
να κατανοεί, να αποδέχεται και να χειρίζεται αποτελεσματικά τα διάφο-
ρα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ετερότητας, και τις ιδιομορφίες της, 
προκειμένου να αναπτύσσει τις κατάλληλες στρατηγικές έτσι ώστε να 
αναπροσαρμοστούν προηγούμενες στάσεις, απόψεις και αντιλήψεις του. 
Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο εκπαιδευτικός αποκτάει την απαιτούμενη 
διαπολιτισμική ικανότητα, η οποία ωστόσο χρήζει συνεχούς βελτίωσης, 
μακροχρόνιας εξάσκησης και ανάπτυξης ειδικών διδακτικών γνώσεων. 
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Τα μεγαλύτερα εμπόδια που συνδέονται με την αποτελεσματική εκτέλεση 
του διαπολιτισμικού έργου σχετίζονται από την μια πλευρά με την ευρύ-
τερη εκπαιδευτική – διαπολιτισμική πολιτική και από την άλλη με τις ανά-
γκες του εκπαιδευτικού (Μαυρογιώργος, 2008). Θα πρέπει να υπάρχει 
σύνδεση μεταξύ της εκπαιδευτικής πολιτικής και πράξης έτσι ώστε να 
εξαλείφονται οποιαδήποτε σημάδια κοινωνικής αναντιστοιχίας (να μην 
ακολουθείται η λογική της αφομοίωσης αλλά η στρατηγική της καλλιέρ-
γειας της ετερότητας και της λειτουργικής διατήρησης). Από την άλλη 
πλευρά ο εκπαιδευτικός είναι φορέας προσωπικών προκαταλήψεων, πο-
λιτισμικών απόψεων, στερεοτύπων κτλ, που ακόμη και εάν έχει εκπαι-
δευτεί έτσι ώστε να είναι δεκτικός προς την διαπολιτισμική προσέγγιση, 
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις επιρροές αυτές (Παλαιολόγου και 
Ευαγγέλου, 2003). Αναδεικνύεται επομένως η ανάγκη τόσο της επιμόρ-
φωσης τους στη διαμόρφωση πολυπολιτισμικής κουλτούρας όσο και της 
αναδιαμόρφωσης προσωπικών θεωρήσεων μέσα από εκπαιδευτικές δι-
αδικασίες. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει λοιπόν να είναι κατάλληλα προε-
τοιμασμένοι έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες των πολυπολι-
τισμικών τάξεων, προκειμένου να είναι σε θέση όχι μόνο να μεταδώσει 
τις απαιτούμενες γνώσεις αλλά και να καλλιεργήσει αποτελεσματικά την 
κοινωνικοποίηση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών (Καψω-
μένος, 2004). Ο εκπαιδευτικός αποτελεί ένα πρότυπο συμπεριφοράς και 
μίμησης και μπορεί να δημιουργήσει θετικές ή αρνητικές στάσεις απένα-
ντι στο διαφορετικό και τις προκαταλήψεις (Ντίνας και Γρίβα, 2017).

1.6.  Ο Ρόλος του Σχολείου στα Πολύ/Διαπολιτισμικά Περι-
βάλλοντα

Τα σχολεία μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα, είχαν δασκαλοκεντρικό 
χαρακτήρα, στο οποίο οι μαθητές είχαν παθητική στάση και ο δάσκαλος 
θεωρούνταν αυθεντία. Το εκπαιδευτικό σύστημα ωστόσο αναβαθμίζεται 
συνεχόμενα, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις νέες κοινωνικές ανάγκες 
και τα σχολεία πλέον έχουν μαθητοκεντρικό χαρακτήρα, με τους μαθητές 
να κατέχουν σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διδασκαλία. Οι τάξεις 
πλέον είναι μεικτές και όλοι μαθητές πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση και 
ίσες ευκαιρίες χωρίς το σχολείο να τους αποξενώνει ή να τους περιθωρι-
οποιεί. Θα πρέπει λοιπόν να δίνει την ευελιξία και τη δυνατότητα τους εκ-
παιδευτικούς να εφαρμόσουν μεθόδους διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
προκειμένου να μπορούν και να έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και 
να πραγματοποιούν εκπαιδευτικές προσεγγίσεις οι οποίες σέβονται και 
περιλαμβάνουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, απευθύνονται στα 
ενδιαφέροντα τους και ενισχύουν το αίσθημα της αποδοχής της διαφο-
ρετικότητας (Λαζαρίδου, 2015). Καθοριστικοί φορείς κοινωνικοποίησης 
αποτελούν τόσο το σχολείο όσο και η οικογένεια, και για τον λόγο αυτό 
οποιοσδήποτε σχεδιασμός εκπαιδευτικών πολιτικών και στρατηγικών, θα 
πρέπει να εξυπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες μέσα από την κατάλληλη 
ανάπτυξη και δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεθοδολογι-
ών (Κωνσταντίνου, 2015). Διάφορες θεωρίες έχουν αναπτυχθεί οι οποίες 
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στοχεύουν στην αποσαφήνιση του ρόλου, του σκοπού και των λειτουργιών 
των σχολικών δομών και γενικότερα του σχολείου. Οι κοινωνιοκεντρικές 
θεωρίες θεωρούν το σχολείο ότι οφείλει να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν 
πιο αποτελεσματικά τις απαιτήσεις των κοινωνικών υστημάτων μέσα από 
την επίτευξη των κοινωνικών αναγκών και την παροχή των απαιτούμενων 
γνώσεων – δεξιοτήτων στους μαθητές (Κωνσταντίνου, 2015). Οι ατομοκε-
ντρικές θεωρίες έχουν στο επίκεντρο το άτομο και στόχος του σχολείου 
είναι η ολοκλήρωση των διαφόρων γνωστικών και συναισθηματικών ανα-
γκών του ατόμου μέσα από την αποτελεσματική κάλυψη των απαιτήσεων 
αυτών (Κωνσταντίνου, 2015). Οποιαδήποτε και εάν είναι η θεώρηση, το 
σχολείο έχει κάποιες κοινά αποδεκτές λειτουργίες οι οποίες συνοπτικά 
είναι οι εξής (Ματσαγγούρας, 2001):

•	 Παιδαγωγική και κοινωνικοποιητική: Στόχος είναι η κοινωνικοποίη-
ση του ατόμου μέσα από την ανάπτυξη μιας κοινωνικά αποδεκτής 
προσωπικότητας και συμπεριφοράς που θα οδηγήσει στην απορ-
ρόφηση του ατόμου από την ίδια την κοινωνία. 

•	 Διδακτική και μαθησιακή: Στόχος είναι η παροχή των απαιτούμε-
νων γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου να έχει τα κατάλληλα 
εφόδια για ένταξη του ατόμου στο σύστημα της απασχόλησης. 

•	 Αξιολογική – Επιλεκτική: Στόχος είναι η αξιολόγηση και βελτίωση 
των μαθητών με στόχο τον καλύτερο προσανατολισμό στην επαγ-
γελματική τους μελλοντική πορεία.

•	 Εποπτική: Στόχος είναι η παροχή ασφάλειας και αξιοπρεπής διαβί-
ωσης τον ατόμων μέσα στο περιβάλλον του σχολείου.

Το σχολείο οφείλει να περιέχει διδακτικές πρακτικές οι οποίες να 
προωθούν την διαπολιτισμικότητα, θα λαμβάνουν υπόψη την πολιτισμική 
ετερότητα των ατόμων και θα προστατεύουν την πολιτιστική κληρονομιά 
της χώρας υποδοχής, καθώς αποτελεί βασικό εργαλείο παροχής γνώ-
σης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και δημιουργίας κατάλληλων τρόπων συμπε-
ριφοράς (Γεωργογιάννης, 2009). Οποιασδήποτε συγκρούσεις λόγω της 
πολυπολιτισμικής σύνθεσης των τάξεων θα πρέπει να αποφεύγονται και 
να διαχειρίζονται αποτελεσματικά από το σχολείο, το οποίο ταυτόχρονα 
οφείλει να αναπτύξει την ενσυναίσθηση και την αντιρατσιστική αγωγή 
σε όλα τα μέλη τα οποία το αποτελούν (γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, 
εξωτερικοί σχολικοί σύμβουλοι). Προκειμένου όμως να αναπτυχθεί ένα 
θετικό περιβάλλον δεκτικό στον διαπολιτισμικό προσανατολισμό, το σχο-
λείο θα πρέπει να εξετασθεί και να μετασχηματισθεί μέσα από νέα δι-
δακτική ύλη, νέες μορφές διδασκαλίας και νέων μεθόδων αξιολόγησης, 
έτσι ώστε το σχολείο να μην εξαλείφει την συνύπαρξη διαφορετικών 
πολιτισμικών ομάδων, αλλά και να προωθεί ενεργά την ετερογένεια και 
την πολυπολιτισμικότητα των μαθητών (Δράγωνα κ.α., 2001). Ο εθνοκε-
ντρικός και τα προγράμματα που ενισχύουν την μονόγλωσση προσέγγιση 
των μαθημάτων πρέπει να αντιμετωπισθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελε-
σματικά, μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες στις οποίες 
προωθείται η έννοια της συνεργατικότητας και της ομαδοσυνεργατικής 
διδασκαλίας και οι οποίες διαφυλάγουν την συνύπαρξη των διαφορετι-
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κών πολιτιστικών στοιχείων (Δράγωνα κ.α, 2001). Η ηγεσία του σχολεί-
ου θα πρέπει να διέπεται από όραμα και εφαρμόζει πρακτικές οι οποίες 
συμβάλλουν στη διατήρηση του δημοκρατικού και αποτελεσματικού χα-
ρακτήρα του σχολείου, μέσω της ταυτόχρονης εφαρμογής πρακτικών και 
προσεγγίσεων που αναγνωρίζουν τις ανάγκες των παιδιών που είναι από 
διαφορετική χώρα αλλά στρατηγικών που πραγματώνουν το εκπαιδευτι-
κό όραμα που έχει τεθεί. Θα πρέπει να υιοθετείται ποιοτική διδασκαλία 
μέσω της οποίας η παρακολούθηση της επίδοσης των παιδιών θα έχει 
ως στόχο την ενίσχυση και διατήρηση των ίσων ευκαιριών και προσδοκι-
ών. Τα σχολεία τα οποία προωθούν το κλίμα σεβασμού και τη συμμετοχή 
των γονέων στην εκπαιδευτική κοινότητα, αντιμετωπίζουν αποτελεσμα-
τικά ρατσιστικές καταστάσεις ή καταστάσεις εκφοβισμού, ενισχύοντας 
παράλληλα την ανάγκη για ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων των μα-
θητών μέσα από την βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων και δια-
προσωπικών τους σχέσεων (Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014). Η 
σημαντικότητα επομένως του σχολείου στην υιοθέτηση και εφαρμογή 
προτύπων συμπεριφοράς που αποδέχονται την ετερότητα, που σέβονται 
την πολυπολιτισμικότητα και που προωθούν την αμοιβαία κατανόηση και 
συνεργασία είναι καθοριστικής σημασίας, έτσι ώστε με την επιτυχημένη 
εφαρμογή της πολυγλωσσίας και την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ευ-
αισθητοποίησης των ατόμων (εκπαιδευτικοί, παιδιά, γονείς), να μπορέ-
σουν οι μαθητές να λάβουν ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες οι οποίες 
θα τους οδηγήσουν στην απόκτηση ισάξιας πρόσβασης στην μάθηση η 
οποία έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοτική πολιτιστική ανάπτυξη τους και 
την επιτυχημένη ένταξη τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης πολυπολιτι-
σμικής κοινωνίας. 

Η διαπολιτισμικότητα αναφέρεται στην αποδοχή και ανακάλυψη της 
διαφορετικότητας και την εγκατάλειψη εθνοκεντρικών προτύπων, η 
οποία οδηγεί στην ανταλλαγή και συνεργασία των διαφορετικών πολιτι-
σμικών ομάδων. Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση έχει ως στόχο την απο-
δοχή ή την ανεκτικότητα των διαφορετικών πολιτισμών, ενώ η διαπολιτι-
σμική στοχεύει στην ανάπτυξη ενός τρόπου ζωής ο οποίος προωθεί το 
διάλογο, τον σεβασμό και την κατανόηση (Unesco, 2015). Η εστίαση σε 
προβλήματα σχετικά με μαθησιακό ύφος και προφίλ μαθητών είναι βασι-
κή παράμετρος της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, ενώ η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση υποστηρίζει ότι απαραίτητος παράγοντας για την αρμονική 
συνύπαρξη και συνεργασία των ατόμων είναι η πραγματική κατανόηση 
των πολιτισμικών διαφορών και ομοιοτήτων των ατόμων. Βασικός στό-
χος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η κατανόηση της ετερότητας 
και της διαφορετικότητας των ατόμων, τόσο από τους εκπαιδευτικούς 
όσο και από τους μαθητές έτσι ώστε όλοι μαζί να συνυπάρξουν ειρηνι-
κά και να αναπτυχθούν οι κατάλληλες κοινωνικές – εκπαιδευτικές δε-
ξιότητες (Rolandi-Ricci, 1986). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση συνδέεται 
με την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία και 
κατανόηση της διαφορετικότητας (Rolandi-Ricci, 1986), ενώ η πολυπολι-
τισμική εκπαίδευση στοχεύει κυρίως στην προετοιμασία των μαθητών για 
τη διαβίωση τους σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία (Luchtenberg, 2009). 
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Ωστόσο και οι δυο έννοιες διέπονται από μια κοινή συνισταμένη η οποία 
έχει ως γνώμονα την κατανόηση της πολιτισμικής ετερότητας και τον σε-
βασμό των ελευθεριών και δικαιωμάτων όλων των ατόμων της κοινωνίας 
(Ντίνας και Γρίβα, 2017). Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν αναπτύξει τις κα-
τάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και νοοτροπίες προκειμένου να πετύχουν 
την πραγματική και αποτελεσματική συνεργασία με τους διαφορετικούς 
πολιτισμούς.

2. Μελέτη Περίπτωσης

2.1. Μεθοδολογία Έρευνας
Στόχος της έρευνας ήταν να εξετασθεί η αποτελεσματικότητα της ομα-
δοσυνεργατικής διδασκαλίας στην ένταξη παιδιού με διαφορετικό πο-
λιτισμικό και θρησκευτικό υπόβαθρο στην σχολική τάξη. Παράλληλα, 
εξετάσθηκε και η επίδραση του και στην καλύτερη ενσωμάτωση της οι-
κογένειας με το σχολικό περιβάλλον. Η μελέτη περίπτωσης διεξάχθηκε 
στο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Περάμου, στη Δυτική Αττική (στη συγκε-
κριμένη περιοχή, η οποία θεωρείται βιομηχανική ζώνη, ο αριθμός των 
οικογενειών που προέρχονται από ξένες χώρες είναι αρκετά αυξημένος, 
και τα σχολεία εμφανίζουν μεγάλο βαθμό ετερότητας) με συμμετοχή 20 
μαθητών, 10 κορίτσια και 10 αγόρια. Διοργανώθηκε μια ΕλληνοΑραβική 
γιορτή, στην οποία τα παιδιά ετοίμασαν τις προσκλήσεις (Εικόνα 1) για 
τους καλεσμένους, και μέσα από τη συμμετοχή σε διάφορα παιχνίδια, 
τόσο τα ίδια όσο και οι γονείς τους, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν 
καλύτερα την Ελληνική και Αραβική κουλτούρα. Η γιορτή περιλάμβανε 

Εικόνα 1. Πρόσκληση για συμμετοχή 
στην Ελληνοαραβική γιορτή
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ένα εργαστήρι μαγειρικής, στο οποίο τα παιδιά μαγείρεψαν Συριακά φα-
γητά και στη συνέχεια έπαιξαν κλασσικά Συριακά παιχνίδια. Τέλος όλοι 
μαζί τραγούδησαν παραδοσιακά αραβο/συριακά παιχνίδια. Για την κατα-
γραφή των συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της παρατή-
ρησης, της συνέντευξης και του κοινωνιογράμματος. 

2.2. Αποτελέσματα 
Οι οικογένειες οι οποίες είναι από άλλες χώρες, και ως απόρροια τα παι-
διά τους, αντιπροσωπεύουν όχι μόνο μια διαφορετική γλώσσα αλλά έχουν 
ένα εντελώς διαφορετικό υπόβαθρο, θρησκευτικό, πολιτισμικό, από της 
χώρας υποδοχής. Η διαφορετικότητα αυτή οδηγεί στην εμφάνιση της έν-
νοιας του «πολιτισμικού σοκ», όπου το άτομο βρίσκεται αντιμέτωπο με 
νέα και πρωτόγνωρες καταστάσεις. Η απότομη είσοδος ενός ατόμου σε 
ένα διαφορετικό και άγνωστο πολιτισμικό πλαίσιο, μπορεί να προκαλέσει 
στρες προσαρμογής, μια κατάσταση ιδιαίτερα γνώριμη στους κοινωνι-
κούς ανθρωπολόγους. Οι ανθρωπολόγοι Cora Dubois (1951) και Kalervo 
Oberg (1954) χρησιμοποίησαν πρώτοι τον όρο πολιτισμικό σοκ για να 
περιγράψουν αυτό το φαινόμενο (DeWalt & DeWalt, 2011). Ο Oberg δι-
έκρινε τα τέσσερα στάδια του φαινομένου (DeWalt & DeWalt, 2011). Το 
πρώτο στάδιο είναι ο μήνας του μέλιτος (honeymoon) κατά τη διάρκεια 
του οποίου το άτομο εντυπωσιάζεται από το νέο περιβάλλον. Το δεύτερο 
στάδιο είναι η κρίση κατά την οποία το άτομο γίνεται επικριτικό για το νέο 
πολιτισμικό πλαίσιο και εμφανίζει εχθρική και επιθετική συμπεριφορά. Σε 
αυτό το στάδιο το άτομο μπορεί να κατασκευάσει πολιτισμικά στερεότυ-
πα. Το τρίτο στάδιο είναι η ανασυγκρότηση (recovery) κατά την οποία το 
άτομο αρχίζει να εξοικειώνεται με τη νέα κουλτούρα. Το τελευταίο στάδιο 
είναι η διευθέτηση (adjustment) κατά την οποία το άτομο προσαρμόζεται 
πλέον ικανοποιητικά στο νέο πολιτισμικό περιβάλλον.

Η είσοδος ενός νέου ατόμου στο περιβάλλον της Β’ τάξης του Δημο-
τικού, το οποίο προέρχεται από έναν διαφορετικό πολιτισμό (Συρία) είχε 
ανάμεικτα συναισθήματα. Από την μία το παιδί ένιωθε φοβισμένο, απο-
μονωμένο και τρομαγμένο καθώς το περιβάλλον ήταν πρωτόγνωρο για 
αυτό, ενώ από την άλλη οι συμμαθητές του βλέποντας τη διαφορετικότη-
τα στο χρώμα της επιδερμίδας και στη γλώσσα είχαν αναπτύξει αμυντική 
στάση με αποτέλεσμα να μην παίζουν μαζί του. Μια μικρή ομάδα παιδιών, 
τον προσέγγιζαν, κυρίως για να τον εξερευνήσουν και να μάθουν πράγ-
ματα για αυτόν, ωστόσο μετά από τον αρχικό ενθουσιασμό τους στη δι-
αφορετικότητα απομακρύνονταν μαζί με τους υπόλοιπους συμμαθητές 
τους. Θα πρέπει να τονισθεί ότι στη παρούσα μελέτη, δεν λήφθηκαν υπό-
ψη οι συμπεριφορές ατόμων μεγαλύτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας προς 
τις μικρότερες ηλικίες, καθώς η διεξαγωγή της έρευνας επικεντρώθηκε 
στα δεδομένα που προήλθαν από τα άτομα που ήταν στην ίδια σχολική 
τάξη. Στόχος του σχολείου και της εκπαιδευτικού ήταν η όσο το δυνατόν 
αποτελεσματικότερη ένταξη του παιδιού από τη Συρία στο σχολικό περι-
βάλλον, αλλά και η αποδοχή της διαφορετικότητας από τους συμμαθη-
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τές, αναπτύσσοντας στάσεις και αντιλήψεις θετικές προς την ετερότητα. 
Σε όλη τη διαδικασία αυτή, χρησιμοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν οι αρ-
χές της συνεργατικής μάθησης (Cooperative Learning).

Πριν από τη διεξαγωγή της γιορτής, τα παιδιά έπρεπε να απαντήσουν 
σε έναν μικρό αριθμό ερωτήσεων οι οποίες απαρτίζουν το κοινωνιόγραμ-
μα (Εικόνα 2). Στόχος ήταν να γίνουν καλύτερα αντιληπτές οι προτιμή-
σεις των παιδιών αναφορικά με τα άτομα που δέχονται και θεωρούν ως 
φίλους καθώς και των παιδιών εκείνων που έχουν λιγότερη θετική στάση 
απέναντι τους. Από τις απαντήσεις των παιδιών φαίνεται ότι το παιδί από 
τη Συρία είναι αποξενωμένο και χωρίς φίλους, ενώ δεν γίνεται αποδε-
κτό σε κάποια παρέα με αποτέλεσμα να εντείνεται ακόμη περισσότερο 
η κοινωνική του απομόνωση. Σημαντική ήταν και η συμβολή της δασκά-
λας της τάξης για την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης που βιώνει 
το παιδί στο σχολείο καθώς και της συμπεριφοράς του στα πλαίσια της 
σχολικής τάξης, μέσα από τη συγκέντρωση ποιοτικών δεδομένων από το 
ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε (Εικόνα 3). Και σε αυτή την περίπτωση 
φάνηκε η έντονη αποξένωση του παιδιού από τη Συρία, ενώ παράλληλα 
εμφανίζει δυσκολίες προσαρμογής και ένταξης στην ομάδα της τάξης. 
Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα το παιδί να κλείνεται ακόμη περισσότερο 
στον εαυτό του και να μειώνεται η προθυμία και το ενδιαφέρον του για 
διεκπεραίωση των σχολικών υποχρεώσεων (μελέτη, ασκήσεις κτλ).

Εικόνα 2. Κοινωνιόγραμμα
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Εικόνα 3. Ερωτηματολόγιο συνέντευξης για τη δασκάλα της τάξης

Η γιορτή ξεκίνησε με το εργαστήρι μαγειρικής, στο οποίο τα παιδιά 
έπρεπε μέσα από ένα παιχνίδι, mix&match, να βρουν σε ποια ομάδα ανή-
κουν ενώνοντας κομμάτια από διάφορα πάζλ. Κάθε παζλ ήταν χωρισμέ-
νο ανάλογα με τις εποχές (χειμώνας, φθινόπωρο, άνοιξη, καλοκαίρι) (4 
ομάδες εργασίας) και τα παιδιά έπρεπε να τοποθετήσουν τα κομμάτια 
(φαγητού) που λείπανε, προκειμένου να μάθουν την ομάδα στην οποία 
ανήκουν (5 παιδιά σε κάθε ομάδα) (Εικόνα 4). Η διαδικασία είχε θετική 
αποδοχή από τα παιδιά, ενώ με φωνές, υποδείξεις και πολύ γέλιο, βοη-
θούσαν τους συμμαθητές οι οποίοι δυσκολεύονταν να ενώσουν τα κομ-
μάτια. Κάθε φορά που ένα παιδί ολοκλήρωνε το παζλ, γίνονταν άμεσα 
αποδεκτό με φωνές, αγκαλιές και χαρά από την ομάδα στην οποία θα πή-
γαινε. Το παιχνίδι αποτέλεσε μια μικρογραφία της διαδικασίας της κοινω-
νικής ένταξης, όπου ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλά εμπόδια 
που επηρεάζουν αρνητικά την επίτευξη της, στην περίπτωση αυτή όλα τα 
παιδιά έγιναν άμεσα αποδεκτά χωρίς ίχνος αρνητικότητας ή προκατάλη-
ψης. 
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Εικόνα 4. Συμπλήρωση Παζλ για τοποθέτηση σε ομάδα

Στη συνέχεια σε κάθε ομάδα διανεμήθηκαν φωτογραφίες με Αραβικά 
φαγητά, και τα παιδιά θα έπρεπε να γράψουν με τη σειρά τους τη δική 
τους συνταγή ενός αντίστοιχου φαγητού. Η διαδικασία αποδείχθηκε ότι 
βοήθησε πάρα πολύ στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντα-
σίας των παιδιών, ενώ όλες οι ομάδες ρωτούσαν το παιδί από τη Συρία 
να τους δώσει πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με τα φαγητά που 
βλέπανε στις φωτογραφίες. Το παιδί από τη Συρία, είχε την ευκαιρία να 
μιλήσει για τα τοπικά φαγητά και ήταν η πρώτη φορά που ένιωθε όλη την 
προσοχή και το ενδιαφέρον πάνω του. Στα επόμενα λεπτά, αναπτύχθη-
κε αίσθημα ανταγωνιστικότητας μεταξύ των ομάδων, με την ομάδα στην 
οποία ανήκε το παιδί από τη Συρία να τον αναδεικνύει αρχηγό και να ακο-
λουθούν πιστά τις οδηγίες του. Με τη λήξη της μαγειρικής διαδικασίας 
όλες οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα φαγητά τους, τα 
υλικά και τον τρόπο μαγειρικής, ενώ όλες ανεξαιρέτως βραβεύτηκαν κα-
θεμιά λαμβάνοντας διαφορετικό βραβείο (βραβείο καλύτερης εικόνας, 
καλύτερης γεύσης, καλύτερου αρώματος κτλ) (Εικόνα 5).
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Εικόνα 5. Φαγητά ομάδων εργασίας

Η γιορτή έκλεισε με Συριακή παιχνίδια και Συριακά τραγούδια (Εικόνα 
5). Μέσα από τη ομαδοσυνεργατική διδασκαλία επιτεύχθηκε η καλύτερη 
κοινωνικοποίηση των παιδιών τόσο μεταξύ τους όσο και με το παιδί από 
τη Συρία. Οποιαδήποτε εμπόδια και προκαταλήψεις έπαψαν να υφίστα-
νται, ενώ ενισχύθηκε σημαντικά ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και 
επιτεύχθηκε η αρμονική συνεργασία και ομαδικότητα όλων των μελών 
της τάξης. 

Εικόνα 5. Συριακά παιχνίδια και τραγούδια

Συμπεράσματα 
Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσει στους κόλπους της τους μετανάστες, 
τους πρόσφυγες και τη διγλωσσία στην εκπαίδευση. Θέμα της εισήγησης 
αποτελεί η διαπολιτισμική ένταξη ενός παιδιού από τη Συρία τόσο στο 
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σχολικό περιβάλλον όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, ενώ παίρ-
νει σάρκα και οστά μέσα από ένα εργαστήριο μαγειρικής και μια ελληνο-
αραβική γιορτή, η οποία διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε στο προ-
αύλιο του σχολείου. Είναι γεγονός ότι ο εν λόγω μαθητής δεν αντιπρο-
σωπεύει αποκλειστικά και μόνο μια διαφορετική γλώσσα αλλά είναι ένας 
φορέας ενός ολόκληρου διαφορετικού πολιτισμού και τρόπου σκέψης, 
μιας και αυτόν εγκολπώνει μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, όπου 
ζει και μεγαλώνει. Η εμπειρία μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτω-
σης ήταν καταλυτική,ενώ παρατίθενται συνοπτικά τα συμπεράσματα της 
εργασίας, η συμβολή της στην κοινωνιολογική μελέτη της εκπαίδευσης 
και πιθανές εφαρμογές των ευρημάτων της στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία και εκπαιδευτικές και πολιτικές συνεπαγωγές. Επίσης, καταγράφονται 
προτάσεις και ιδέες για πιθανή μελλοντική έρευνα. Ξεκινώντας λοιπόν 
με τα συμπεράσματα, οφείλουμε να τονίσουμε τις βασικές αρχές που 
αναδύθηκαν μέσα από όλο αυτό το πρότζεκτ και δεν είναι άλλες από 
τον σεβασμό της διαφορετικότητας του ατόμου και την αξία της ανθρώ-
πινης υπόστασης. Μόνον έτσι μπορεί να αναδειχθεί και να κυριαρχήσει 
εν τέλει η βασική έννοια της αυτοεκτίμησης, καθώς η ίδια η ύπαρξη της 
διαπολιτισμικής ταυτότητας αποτελεί εν προκειμένω τη βασικότερη μορ-
φή άμυνας. Για τα δεδομένα του σχολείου, τα συμπεράσματά μας ήταν 
πιο συγκεκριμένα. Έτσι, τα «κανονικά» παιδιά έπαψαν να αντιλαμβάνο-
νται διαφορετικά τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ 
ταυτόχρονα κατέστη ευκρινές και σαφές ότι η κοινωνικοποίηση μπορεί 
να υλοποιηθεί στο περιβάλλον ενός σχολείου «ανοιχτού» στην κοινωνία. 
Τελικά, μέσα από το βιωματικό πλαίσιο και την εμπειρία μας, τα αποτε-
λέσματα της έρευνάς μας κατέδειξαν ότι η συμβίωση και η συνύπαρξη 
ετερογενών στοιχείων μπορούν να αποβούν γόνιμες, δημιουργικές και 
αναγκαίες μέσα σε ένα κοινωνικό φάσμα που διαρκώς αλλάζει, μεταμορ-
φώνεται κι έτσι τελικά εξελίσσεται.

Κλείνοντας την παρούσα εργασία, επιθυμία μας αποτελεί να παραθέ-
σουμε λίγα λόγια για τα όνειρα και τις ελπίδες που έχουμε σε ό,τι αφορά 
το μέλλον του Μ. Είναι προφανές ότι η προαναφερθείσα διαδικασία απο-
τελεί μόνο την αρχή στην πορεία της ένταξης του παιδιού τόσο στο σχο-
λικό όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Αναμφισβήτητα, ο δρόμος 
είναι ακόμα πολύ μακρύς, ενώ συνεχίζει να επιφυλάσσει εμπόδια, δυσκο-
λίες και απογοητεύσεις. Ωστόσο, δική μας ελπίδα αποτελεί το γεγονός 
ο Μ. να οικοδομήσει τη δική του μελλοντική ζωή κάνοντας πραγματικό-
τητα τα όνειρά του. Εφόδιά του αποτελούν η αυτοεκτίμησή του που τον 
καθιστά αυτόνομο και ανεξάρτητο, μέσα σε μια χώρα, όπου τελικά δεν 
είναι«ξένος» αλλά ούτε και έχει αφομοιωθεί, παρά διατηρεί τα δικά του 
στοιχεία που τον κάνουν ξεχωριστό και μοναδικό. Τέλος, μην ξεχνάμε ότι 
ο Μ. είναι ένα παιδί όπως τόσα, όπως άλλωστε εγώ ή εσύ και μην ξεχνάμε 
ότι από αυτή την παιδική ηλικία περάσαμε όλοι, με τα ίδια και ταυτόχρονα 
διαφορετικά όνειρα, φόβους και προσδοκίες.
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Περίληψη 
Ο νούμερο ένα εχθρός των εφήβων –και όχι μόνο– είναι ο καθρέφτης 
τους. Πώς όμως φτάσαμε στο σημείο ένας καθρέφτης να μπορεί να έχει 
τις «μαγικές» αυτές ιδιότητες της θέασης του εαυτού ως ένας άλλος; 
Πόσοι από εμάς βλέπουν στον καθρέφτη το σώμα και το πρόσωπό τους 
όπως είναι; Πόσοι από εμάς βλέπουμε τον καθρέφτη μας θετικά διακεί-
μενοι, αγαπώντας τα σώματά και τις ρυτίδες του προσώπου μας και πόσοι 
βλέπουμε τον καθρέφτη μισώντας τον εαυτό μας και ό,τι αυτός έχει γίνει, 
έχοντας στο νου μας την τέλεια εικόνα του «φιλτραρισμένου» ανθρώπου 
που φιγουράρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Αφορμή για τη συγγραφή του άρθρου υπήρξε η περίπτωση μαθήτρι-
ας που είχε καταφύγει στην Ωμοφαγία καθώς και η ολοένα αυξανόμενη 
τάση των νέων να στρέφονται προς την ακραία 
χορτοφαγία “Vegan”. Μια αύξηση που φαίνε-
ται σαφώς να επηρεάζεται από την παθολογική  
–πια– χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
Στόχος είναι η κατάδειξη του φαινομένου, η 
ανάλυση του τρόπου με τον οποίο επηρεάζονται 
οι έφηβοι από τα social media και τα αρνητικά 
επακόλουθα που παρατηρούνται, καταλήγοντας 
σε πιθανούς τρόπους συμβουλευτικής παρέμ-
βασης.

ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 
ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ: Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ  
ΩΣ ΕΧΘΡΟΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  
ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ
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Abstract
Τeenagers –and not only them– fierce of their mirror. How did we reach 
the point where a mirror acquired the magical abilities to see yourself 
as someone else? How many of us see their body and facial character-
istics in their mirror as they truly are? How many of us look into a mirror 
positively, loving our body and wrinkles and how many loath ourselves 
and what we have become, thinking of the perfect image of the artificial 
person who is so abundant in the social media?

The idea for writing this article was the case 
of a student that had resorted to eating raw 
food, as well as the geometrically increasing 
tendency of young people to become vegans, 
which is an extreme form of plant-based nutri-
tion. These tendencies seem to be affected by 
a misuse of social media. Our target is to illu-
minate the phenomenon, to analyse the way 
teenagers are affected by social media and its 
noticeable negative effects, resulting in possible 
ways of constructive consultation.

Εισαγωγή 
Πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά 
με την εικόνα του εαυτού που έχουν οι έφηβοι και όλες καταδεικνύουν 
το μεγάλο ποσοστό των εφήβων που έχουν αρνητική εικόνα για τον 
εαυτό τους, με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την 
ψυχολογία τους. (Cash & Henry, 1995. Garner 1997. Grogan, 1999. Cash & 
Pruzinsky 2002, et.al). Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο φαίνεται να ανοί-
γει η ψαλίδα ανάμεσα στις αναλογίες της μέσης πραγματικής γυναί-
κας και σε αυτές του ιδανικού προτύπου (Tiggemann M. & McGill B., 
2004). Εντύπωση προκαλεί, ωστόσο, το γεγονός πως ενώ οι γυναίκες 
αναγνωρίζουν ότι το ιδανικό πρότυπο είναι ανέφικτος στόχος, ακολου-
θούν οποιαδήποτε μαγική συνταγή τους υπόσχεται θαύματα (Halliwell 
& Dittmarr, 2003).
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Εικόνα 1

1. Εικόνα του Εαυτού μας 

1.1. Ποιοι Παράγοντες τη Διαμορφώνουν; 

«Έχω μπροστά μου συνεχώς έναν καθρέφτη
που με εμποδίζει ότι είναι πίσω του να δω»

(…)

«Ξέρω πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες
σε οθόνες σε φωτοτυπίες και προβολείς»

(…)

«Ο καθρέφτης»: Μουσική/Στίχοι: Δεληβοριάς Φοίβος

Ο αντικατοπτρισμός του ειδώλου που υπάρχει σε έναν καθρέφτη καθορί-
ζει και την εικόνα του εαυτού και άρα και την εικόνα που έχει ο καθένας 
για το σώμα του. Είναι όμως η εικόνα αυτή υποκειμενική ή είναι ένα κοι-
νωνικό κατασκεύασμα με ψυχοσωματικό αντίκτυπο; Η αρνητική εικόνα 
που σχηματίζουμε για το σώμα μας εξαρτάται πολλές φορές και από τη 
διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στην υποκειμενική εικόνα του σώματος, 
την εικόνα δηλαδή που έχει το ίδιο το άτομο για τον εαυτό του (συχνά 
αρνητική) και στην ιδανική, ανεξάρτητα με το ποιος την ορίζει ως ιδανική: 
εσωτερικό ιδανικό ή κοινωνικό ιδανικό; (Thompson, 1990). 

Η εικόνα αυτή είναι καταρχάς υποκειμενική άποψη, ωστόσο είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένη με:

•	 ατομικούς παράγοντες (π.χ. προσωπικότητα, αυτοεκτίμηση),
•	 διαπροσωπικούς και κοινωνικούς παράγοντες (π.χ. την εικόνα που 

«έχτισαν» οι γονείς και οι δάσκαλοι κατά τα πρώτα χρόνια της 
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ζωής του ατόμου, η συμπεριφορά/στάση των (σημαντικών) «άλ-
λων» απέναντί του, οικογένεια, φίλοι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης),

•	 βιολογικούς γενετικούς παράγοντες (π.χ. γενετικά προσδιορισμέ-
να εξωτερικά γνωρίσματα, δείκτης μάζας σώματος) και

•	 πολιτισμικούς παράγοντες (π.χ. κοινωνική νόρμα, κοινωνικές αξί-
ες).

Όσον αφορά την προσωπικότητα του ατόμου και την αυτοεκτίμηση 
του, αυτές χτίζονται σιγά σιγά από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει 
κανείς (οικογένεια, σχολείο, φίλοι). Επίσης, η σχέση προσωπικότητας-ει-
κόνας σώματος, είναι αμφίδρομη: αφενός η προσωπικότητα καθορίζει 
την εικόνα που έχει κανείς για το σώμα του, αφετέρου η εικόνα αυτή κα-
θορίζει και το χαρακτήρα του. Έτσι, ένα άτομο με χαμηλή αυτοεκτίμηση, η 
οποία πολλές φορές καλλιεργείται στο περιβάλλον του ατόμου, δίνει με-
γάλη βαρύτητα στο πώς τον βλέπουν οι άλλοι και είναι συνήθως αυστη-
ρός με τον εαυτό του, εστιάζοντας σε αρνητικά χαρακτηριστικά του σώ-
ματος του, θεωρώντας πως δεν υπάρχουν θετικά στοιχεία. Το χαρακτηρι-
στικό αυτό παρατηρείται κυρίως στις γυναίκες, μιας και οι περισσότερες 
δεν έχουν μια αντικειμενική εικόνα για το σώμα τους. Η πλειοψηφία των 
γυναικών, κοιτώντας σε ένα καθρέφτη, εστιάζει στις ατέλειες και έτσι 
αντιλαμβάνεται το σώμα διαφορετικό απ’ ότι είναι στην πραγματικότητα 
δίνοντας του συχνά αρνητικό πρόσημο. Σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν 
αντικειμενική εικόνα. Ένα άτομο με χαμηλή αυτοεκτίμηση και έντονη αυ-
τοκριτική διακατέχεται από αισθήματα φόβου, ανασφάλειας και θυμού τα 
οποία καθρεφτίζονται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωή του, αλλά και στις 
σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους και τον εαυτό του.

Η αρνητική εικόνα για το σώμα φαίνεται να καλλιεργείται από τη δι-
αρκή περιπαικτική και αρνητική κριτική των φίλων, όπως τα “πειράγμα-
τα” των συμμαθητών, ο ανταγωνισμός και η σύγκριση με άλλα μέλη της 
οικογένειας, καθώς και η πίεση για την απόκτηση κοινωνικά αποδεκτού 
σώματος (Holsen και συνεργάτες, 2012).

Το κοινωνικά ιδανικό σώμα, το σώμα-πρότυπο των δυτικών κοινωνι-
ών, θέλει τις γυναίκες υπερβολικά αδύνατες, νέες, κομψές, πετυχημένες 
τόσο στην επαγγελματική τους πορεία όσο και στην προσωπική τους ζωή 
(Wade & DiMaria, 2003). Χαρακτηριστικά, δηλαδή, κοινωνικώς εξιδανι-
κευμένα, τα οποία τις περισσότερες φορές αποτελούν καθαρά θέμα τύ-
χης, καθώς ο γεωγραφικός τόπος ο οποίος σχετίζεται με τις κοινωνικές 
νόρμες βάσει των οποίων μεγαλώνουμε, τα εξωτερικά μας χαρακτηρι-
στικά, μία ευτυχισμένη οικογένεια, δεν είναι τίποτα άλλο παρά καθαρά 
θέματα τύχης.

Ειδικά για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από βιολογικούς 
και γενετικούς παράγοντες. Τα χρωμοσωμικά, γονιδιακά χαρακτηριστικά 
του ατόμου, που είναι «γραμμένα» στο γενετικό του υλικό είναι και αυτά 
που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν και τα ανατομικά χαρακτηριστικά του 
ατόμου. Το ανθρώπινο τυπικό κύτταρο περιέχει DNA συνολικού μήκους 
περίπου 2m (3x109 ζεύγη βάσεων) το οποίο αποτελείται από απλούστε-
ρες επαναλαμβανόμενες μονάδες, τα νουκλεοτίδια. Τα νουκλεοτίδια που 
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δομούν το DNA ονομάζονται δεοξυριβονουκλεοτίδια και ενώνονται με-
ταξύ τους με ισχυρούς χημικούς δεσμούς, σχηματίζοντας μία αλυσίδα.

Η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων στην αλυσίδα του DNA είναι αυτή 
που καθορίζει και τη γενετική πληροφορία. Επομένως, οι τιμές του Δείκτη 
Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) όπως και ο σωματότυπος του κάθε ατόμου εξαρ-
τάται από την κληρονομικότητα. Ωστόσο, για την έκφραση ενός γονιδίου 
σημαντικό ρόλο παίζει και η επίδραση του περιβάλλοντος. Κατά συνέ-
πεια, ένα γνώρισμα ή μία παθολογική κατάσταση σε συγκεκριμένες συν-
θήκες και κάτω από την επίδραση συγκεκριμένων ερεθισμάτων μπορεί 
να εκδηλώνεται και σε άλλες να αποσιωπείται. Όλοι οι άνθρωποι ανήκου-
με στο είδος Homo sapiens και επομένως εμφανίζουμε κοινά ανατομικά 
χαρακτηριστικά μιας και έχουμε κοινή γονιδιακή κληρονομιά. Ωστόσο, 
αυτό δε σημαίνει πως όλοι οι άνθρωποι είναι μορφολογικά και ανατομικά 
όμοιοι μεταξύ τους. Αρκεί μια και μόνο ματιά για να διαπιστώσει κανείς 
την τεράστια ποικιλομορφία που διακρίνει το ανθρώπινο είδος. Μια ποικι-
λότητα που οφείλεται στις πολύπλοκες σχέσεις ανάμεσα στα γονίδια και 
το περιβάλλον τους, αλλά και σε ποικίλους επιγενετικούς μηχανισμούς.

Και ενώ η κοινή γνώμη ήθελε την γυναίκα να επηρεάζεται περισσό-
τερο από την κοινωνικά στερεοτυπική εικόνα της παραπάνω υπερ-γυναί-
κας, τα τελευταία χρόνια τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Απ’ ό,τι φαίνεται, 
οι άντρες νοιάζονται εξίσου για την εικόνα τους –κυρίως την διαδικτυα-
κή– και εμφανίζουν το αίσθημα του ανικανοποίητου από το σώμα τους, 
αφού το ιδανικό προβαλλόμενο σώμα έχει μεσομορφικό σχήμα (φαρδείς 
ώμοι, γυμνασμένο στήθος και μπράτσα, επίπεδο στομάχι, στενοί γοφοί) 
(Leit et al., 2001. Pope, Phillips, & Olivardia, 2000) και ταυτίζεται με τη 
δύναμη και την αρρενωπότητα, σε αντίθεση με το ενδομορφικό σχήμα 
σώματος (σχετικό λίπος, ικανοποιητικούς μυς, όχι όμως υπέρβαρος) ή 
με το εκτομορφικό (ψηλόλιγνος, λιποβαρής, ανύπαρκτοι μυς). Όμως, οι 
κοινωνικές νόρμες που υπαγορεύουν την αρρενωπότητα, απαγορεύουν 
στους άντρες να μιλούν ανοιχτά για τις ανησυχίες τους ως προς την εξω-
τερική εμφάνιση. (Μακρυνιώτη, 2004. Olivardia, 2002, όπ. αν. στη Λεο-
νταρή Α., 2011).

Εικόνα 2
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Γενικότερα, αυτή η «κανονικοποίηση» του σώματος από την σύγχρο-
νη διαδικτυακή –και όχι μόνο– εξουσία, οδηγεί το άτομο να πειθαρχεί 
στα κριτήρια με τα οποία η κοινωνία αξιολογεί την εξωτερική εμφάνι-
ση. Το σώμα περνάει συνεχώς από κοινωνικό έλεγχο (τις περισσότερες 
φορές μέσω του επίμονου και διαπεραστικού βλέμματος) και καταλήγει 
να πειθαρχεί σε οποιαδήποτε κοινωνική νόρμα, ενώ αυτοτιμωρείται όταν 
παρεκκλίνει από αυτές, γιατί δεν εξυπηρετεί τα κοινωνικά κριτήρια της 
αυτοβελτίωσης και της μεταμόρφωσης, τα οποία τις περισσότερες φορές 
καταλήγουν να γίνονται αυτοσκοπός (Bordo, 1993a, Û. 186, όπ. αν. στη 
Λεονταρή Α., 2011). Αυτό επιβεβαιώνουν και οι πρακτικές βελτίωσης του 
σώματος και της εικόνας: από την υπερβολική εκγύμναση και τα πρωτεϊ-
νούχα συμπληρώματα διατροφής έως τις διαφόρου τύπου και αμφίβολης 
ποιότητας δίαιτες και τη κοσμική ιατρική. Το άτομο όμως, ελάχιστα μπορεί 
να καταλάβει ότι όλα τα γνωρίσματα του «τέλειου» σώματος ουσιαστικά 
τα έχει επιβάλλει ο πολιτισμικός έλεγχος, που σαφώς θα διαφέρει αναλό-
γως τη φυλή, το θρήσκευμα, το φύλο (εθνικό και κοινωνικό) και το έθνος 
(Λεονταρή Α., 2011).

Στα παραπάνω μπορούμε να προσθέσουμε και την βιομηχανία της 
μόδας, που δημιουργεί ψεύτικες ανάγκες και προβάλλει το σώμα ως 
αντικείμενο. Πολύ πριν την έξαρση της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης, οι εικόνες της λεπτό-εξιδανικευμένης γυναικείας ομορφιάς 
προβαλλόταν μέσω των διαφημίσεων σε ΜΜΕ και περιοδικά. Η έκθεση 
στις εικόνες αυτές οδηγούσε τους χρήστες σε μία αυξημένη αρνητική 
διάθεση και δυσαρέσκεια για το σώμα τους, θεωρώντας ότι αυτό ξεφεύ-
γει από το κοινωνικά αποδεκτό και επιθυμητό, που θα έπρεπε να οδηγεί 
στην επιθυμητή ομοιογένεια. Και μάλιστα ήταν εντονότερες οι αρνητικές 
συνέπειες όταν οι εικόνες αυτές επεξεργάζονταν υπό το πρίσμα της θε-
ωρίας της κοινωνικής σύγκρισης (Tiggemann M. & McGill B., 2004).

H “κοινωνική θεωρία σύγκρισης” υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι αξιολο-
γούν τις ικανότητές τους και τις στάσεις τους σε σχέση με εκείνες των 
άλλων σε μια διαδικασία που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αυτο-
εικόνα και την υποκειμενική ευημερία. Στην θεωρία προτείνονται τρεις 
τύποι κοινωνικής σύγκρισης: (α) ανοδική κοινωνική σύγκριση ή σύγκριση 
με κάποιον που κρίνεται ότι είναι καλύτερος από τον εαυτό του (π.χ. έχο-
ντας περισσότερο πλούτο ή υλικά αγαθά, υψηλότερη κοινωνική θέση, με-
γαλύτερη φυσική ελκυστικότητα). (β) κοινωνική σύγκριση προς τα κάτω 
ή σύγκριση με κάποιον που κρίνεται ότι δεν είναι τόσο καλός όσο ο ίδιος. 
και (γ) πλευρική κοινωνική σύγκριση ή σύγκριση με κάποιον άλλον ο οποί-
ος θεωρείται ότι είναι κατά το μάλλον ή ήττον ίσος. Παραδοσιακά, η θεω-
ρία της κοινωνικής σύγκρισης έχει θεωρήσει ότι οι ανοδικές συγκρίσεις 
προάγουν την αίσθηση της κατωτερότητας και συνεπώς συνδέονται με 
αρνητικές αλλαγές στην έννοια του εαυτού (αντίθεση), αλλά πρόσφατες 
έρευνες υποδηλώνουν ότι ανάλογα με τις περιστάσεις, οι συγκρίσεις 
προς τα πάνω μπορούν να προωθήσουν έμπνευση και να συσχετίζονται 
με θετικές αλλαγές στην αυτο-ιδέα (το αποτέλεσμα αφομοίωσης). Για πα-
ράδειγμα, οι άνθρωποι τείνουν να βαθμολογούν τις ικανότητές τους υψη-
λότερα όταν διατηρούν μια στενή σχέση με έναν στόχο σύγκρισης προς 
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τα πάνω αλλά χαμηλότερα όταν ο στόχος είναι απομακρυσμένος ή αντι-
φατικός. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συγκρίνουν τους εαυτούς 
τους (ομάδα σύγκρισης ή ομάδα αναφοράς) περιγράφηκε αρχικά από 
τον Leon Festinger το 1954 (VandenBos, G. R., & American Psychological 
Association, 2007.

Τα τελευταία χρόνια, με την εισβολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
στη ζωή μας (Facebook και Instagram), αλλά και η συνεχώς αυξανόμενη 
δημοτικότητα των Reality Show μόδας κάνουν την εικόνα να κυριαρχεί 
σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής μας, να καταγράφει και να μαρτυρεί 
απροκάλυπτα την καθημερινότητά μας, αλλά κυρίως καταλήγουν στο να 
προβάλλουν μία λανθασμένη, ωραιοποιημένη εικόνα, η οποία σαφώς και 
αντιτίθεται στην πραγματικότητα.

Εικόνα 3

Εικόνα 4
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Φυσικά, η δύναμη της εικόνας και η δύναμη της μάζας είναι αντιστρό-
φως ανάλογα ποσά. Όσο αυξάνεται η δύναμη της εικόνας, τόσο αυξάνε-
ται και η μαζοποίηση και η συνακόλουθη κατάργηση της ατομικής βού-
λησης, η παθητικοποίηση, η αγελαία νοοτροπία και όσο αυξάνονται οι 
συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από έλλειμμα κριτικής επεξεργασίας 
και η εξομοίωση του ατόμου με το σύνολο που παίρνει τη μορφή της 
μάζας, τόσο δυναμώνει και η σημαντικότητα της εικόνας στο μυαλό του 
ατόμου. Και η ψυχολογία της μάζας είναι τόσο ισχυρή όσο και η εικόνα 
που προβάλλεται και επικυρώνεται ως επικρατούσα από την ίδια τη μάζα. 
Πλέον η εικόνα έχει κυριαρχήσει και μας οδηγεί σε λανθασμένους τρό-
πους επιβεβαίωσης του ναρκισσιστικού μας εγώ.

Ειδικά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν θα ήταν θεμιτό να κατη-
γορήσουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά τον λανθασμένο τρόπο με 
τον οποίο χρησιμοποιούμε τα μέσα. Η συστηματική έκθεση των εφήβων 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να αυξήσει το αίσθημα δυσαρέ-
σκειας για την εικόνα του σώματος, μπορεί όμως απ’ την άλλη να ωθήσει 
και στην ενασχόληση τους με υγιείς δραστηριότητες, όπως η σωστή δια-
τροφή και η άθληση. Και φυσικά ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του 
ατόμου φαίνεται να παίζουν σε αυτό πρωτεύοντα ρόλο.

1.2. Ποιες Είναι οι Συνέπειες; 
Έρευνες υποδεικνύουν ότι, υπό κάποιες συνθήκες, οι εικόνες που δεν 
έχουν υποστεί επεξεργασία και αναρτώνται σε μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης όπως το Instagram, δεν δημιουργούν στους χρήστες ανησυχίες / 
προβληματισμούς σχετικά με τη δική τους εμφάνιση (Tiggemann Μ. & 
Zinoviev Κ., 2019).

Η άποψη αυτή ενισχύεται και από πρόσφατες μελέτες που στοχεύουν 
στην πειραματική διερεύνηση της επίδρασης εικόνων του Instagram στην 
ιδέα που έχουμε για το σώμα μας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως η 
προβολή εικόνων του “Instagram vs reality” και εικόνων “reality”, σε αντί-
θεση με την προβολή αποκλειστικά “ideal” εικόνων, είχε ως αποτέλεσμα 
οι χρήστες να εμφανίζουν μειωμένη δυσαρέσκεια για το σώμα τους και 
πολύ λιγότερο σημαντικές αρνητικές επιδράσεις από τη σύγκριση της εμ-
φάνισης τους (Tiggemann Μ. & Anderberg Ι., 2019).

Η δυσαρέσκεια στην εικόνα του εαυτού έχει οδηγήσει σε μια αυξα-
νόμενη τάση περαιτέρω διερεύνησης του φαινομένου αυτού, μιας και 
πέραν του ότι έχει πολλές αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογία και την 
σωματική υγεία του ατόμου, σχετίζεται και με την ανάπτυξη παθολογικών 
προβλημάτων διατροφής. Περισσότερο από το 50% των έφηβων κορι-
τσιών και το 30% των έφηβων αγοριών καταφεύγουν σε μη υγιείς συμπε-
ριφορές προκειμένου να ελέγξουν το σωματικό τους βάρος. Έτσι κάποιοι 
είτε συστηματικά παραλείπουν γεύματα ή ακολουθούν τη διαλειμματική 
νηστεία είτε σε πιο ακραίες καταστάσεις προκαλούν εμετό έπειτα από 
κάθε γεύμα ή κάνουν χρήση καθαρτικών.

Κατά καιρούς εμφανίζονται διάφορες διατροφές/δίαιτες που υπό-
σχονται τη μαγική απώλεια κιλών και γράμμωση στο σώμα των ατόμων 
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που τις ακολουθούν. Έτσι, παλαιότερα υπήρχε η “δίαιτα Atkins”, έπειτα 
εμφανίστηκε η “δίαιτα Dukan” και στις μέρες μας πρώτη στις προτιμή-
σεις έρχεται η “διατροφή Paleo” και η “Κετογονική Δίαιτα”. Και οι τρεις 
αυτές δίαιτες στηρίζονται κυρίως στον περιορισμό της ποσότητας των 
υδατανθράκων και στην αύξηση της κατανάλωσης πρωτεΐνης. Όμως, οι 
υδατάνθρακες είναι η κύρια πηγή ενέργειας του σώματος, επομένως ο 
περιορισμός τους μπορεί να οδηγήσει σε έντονο αίσθημα κόπωσης και 
πονοκεφάλους, ομιχλώδη νου και κακή διάθεση. Η μειωμένη πρόσλη-
ψη φυτικών ινών από τα φρούτα και τα λαχανικά μπορεί να οδηγήσει 
σε δυσκοιλιότητα, ενώ η αυξημένη πρόσληψη λιπαρών και πρωτεΐνης 
σε προβλήματα χοληστερίνης και κατ’ επέκταση μπορεί να προκληθούν 
προβλήματα στην καρδιά, στο ήπαρ και στα νεφρά. Ο αποκλεισμός ομά-
δων τροφίμων οδηγεί σε σοβαρές ελλείψεις στην πρόσληψη θρεπτικών 
συστατικών, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην σωματική ανά-
πτυξη των εφήβων.

Εικόνα 5

Το βέβαιο είναι πως με όποιον τρόπο και αν καθορίζεται / προσδι-
ορίζεται η εικόνα του εαυτού, η λανθασμένη εικόνα οδηγεί σε αρνητι-
κές συνέπειες τόσο στην ψυχολογία όσο και στη σωματική ανάπτυξη των 
εφήβων. Όμως, η εφηβεία είναι μία περίοδος κατά την οποία το άτομο 
αναζητά την ταυτότητά του, θέλει να είναι αποδεκτό και να νιώθει ότι 
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ανήκει κάπου. Οι έφηβοι αναζητούν επιβεβαίωση μέσα από τις “selfies”, 
τις αναρτήσεις και από την έγκριση των συνομηλίκων τους, η οποία δη-
λώνεται μέσω των “likes” και όπως φαίνεται η εικόνα τους και οι γνώμες 
των άλλων γι’ αυτή τους επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα 
να παρατηρούνται πολλές ψυχολογικές διαταραχές (άγχος, ιδεοψυχανα-
γκασμός, διαταραχή δυσμορφίας σώματος, νευρική ανορεξία). 

Συγκεκριμένα, αναμένεται να εντοπιστούν προβλήματα:
•	 από την υπερβολική άσκηση (σκόνες, συμπληρώματα διατροφής, 

πρωτεΐνες)
•	 από αμφίβολες διατροφές (Keto, Vegan)
•	 στον ψυχισμό τους (νεύρα, κατάθλιψη, έλλειψη αυτοπεποίθησης, 

άγχος, ματαίωση)
•	 στην σωματική ανάπτυξη (λόγω έλλειψης θρεπτικών συστατικών)
•	 στην κοινωνικότητά τους (μειωμένες κοινωνικές επαφές, μειωμέ-

νη ή αρνητική αλληλεπίδραση με συνομηλίκους ή με το αντίθετο 
φύλο, κοινωνικό άγχος).

Αλλά δεν είναι μόνο η κατασκευασμένη εικόνα του εαυτού που εκτί-
θεται στα μέσα, είναι και το ότι οι έφηβοι μαθαίνουν να εκφράζονται μόνο 
διαδικτυακά, πίσω από την ασφάλεια που τους παρέχει η οθόνη, γεγονός 
που τις περισσότερες φορές τους οδηγεί σε απομόνωση και αντικοινω-
νικότητα.

Συμπεράσματα 
Εικόνα του σώματος και επιρροή από την εικόνα: Φαινόμενο της εποχής; 
Φαινόμενο που πάντα υπήρχε αλλά πλέον στις μέρες μας είναι τόσες οι 
προσλαμβάνουσες που οξύνεται επικίνδυνα; Το σίγουρο είναι πως αποτε-
λεί ένα φαινόμενο υπαρκτό και μια μάστιγα της εποχής καθώς ο καθρέ-
φτης αποτελεί εχθρό στη βιολογική και ψυχολογική μας εξέλιξη. Απαραί-
τητη πέρα από την κατάδειξη του φαινομένου είναι και η κατανόηση του 
γεγονότος πως η εικόνα του σώματος επηρεάζεται και διαμορφώνεται 
τόσο από προσωπικούς και βιολογικούς/γενετικούς παράγοντες όσο και 
από κοινωνικούς και πολιτισμικούς και στο σημείο αυτό σημαντικό ρόλο 
παίζουν και τα social media.

Η επιρροή των εφήβων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από 
την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας κρίνεται συνυπεύθυνη για τη δι-
αμόρφωση της τελικής εικόνας που έχει κάποιος για το σώμα του. Χτίζει 
γύρω από τα social μία εικόνα που κάθε άλλο παρά αληθινή είναι και 
τρέφεται μέσα από αυτή, ενώ στην ουσία ξεχνάει να θρέψει σωματικά και 
πνευματικά το σώμα του. Οι επιρροές μπορούν να είναι πολλές, τόσο σε 
κοινωνικο-συναισθηματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υγείας και σωμα-
τικής ευρωστίας. Τα επακόλουθα δε που παρατηρούνται είναι κυρίως αρ-
νητικά και εντοπίζονται είτε ως σωματικές αναπτυξιακές διαταραχές είτε 
ως παθογένειες ψυχολογικές και κοινωνικές. Τελευταίο παράδειγμα αρ-
νητικής επιρροής αποτελεί η εκτεταμένη χρήση της εφαρμογής “tik tok”.
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Η οποιαδήποτε απόπειρα μελέτης του φαινομένου θα παρέμενε ελλι-
πής εάν δεν κατέληγε σε πιθανούς τρόπους συμβουλευτικής παρέμβα-
σης. Διότι δεν αρκεί να εντοπίζουμε ένα πρόβλημα και να ερευνούμε τις 
πιθανές αιτίες αλλά θα πρέπει να προβληματιζόμαστε και να επιχειρούμε 
πιθανές παρεμβάσεις που ίσως καταφέρουν να αντιστρέψουν ή έστω να 
μετριάσουν τις αρνητικές του επιπτώσεις. Η κατάργηση της χρήσης του 
μέσου δεν αποτελεί σίγουρα λύση, όμως η εκμάθηση του σωστού τρόπου 
χρήσης των μέσων, η ενημέρωση για τους κινδύνους κατάχρησης αυτού, 
καθώς και η ανάπτυξη κουλτούρας και κρίσης για το τι είναι ποιοτικό και 
τι όχι, σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν στο να μειωθούν τα φαινόμενα 
ύπαρξης ακραίων περιστατικών λόγω εσφαλμένης εντύπωσης, αξιολό-
γησης και αφομοίωσης της προβαλλόμενης και επικροτούμενης εικόνας.

Συμβουλευτικές παρεμβάσεις – Προτάσεις 
Η εικόνα που έχει δημιουργήσει το άτομο για το σώμα του μπορεί να 
βελτιωθεί σημαντικά με τη χρήση τεχνικών ψυχοθεραπείας όπως η κατα-
γραφή συναισθημάτων και η γνωστική αναδόμηση (Geraghty, Wood, και 
Hyland, 2010).

Η πρόληψη όμως πάντα είναι η καλύτερη θεραπεία! Έτσι, οι οποιεσ-
δήποτε συμβουλευτικές παρεμβάσεις καλό θα ήταν να γίνουν σε όσο το 
δυνατόν μικρότερη ηλικία, πριν τα παιδιά διαμορφωθούν από τις κοινω-
νικές νόρμες και το Internet. Η συμβουλευτική προτείνεται να γίνεται σε 
ομάδες συνομηλίκων, καθώς οι ανησυχίες και οι ψυχολογικές αντιφάσεις 
θα είναι κοινές και μέσω διάφορων τεχνικών: ομαδικές συζητήσεις, ανά-
γνωση βιβλίων, προβολή ταινιών, παρακολούθηση ομιλιών και σεμιναρί-
ων, εκμάθηση τεχνικών χαλάρωσης και ελέγχου του άγχους.

Επίσης, η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και η κριτική αντιμετώπιση των 
social media είναι μία καίριας σημασίας παρέμβαση για την καλλιέργεια 
της αποδοχής της εικόνας και του εαυτού μας. Όταν οι έφηβοι μαθαίνουν 
τους μηχανισμούς λειτουργίας, τον βαθμό επιρροής των social media 
αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτά εμπλέκονται στη διαμόρφωση της 
εικόνας μιας ανεκπλήρωτης τελειότητας και των συνακόλουθων αρνη-
τικών συναισθημάτων που αυτή η ματαίωση γεννά, τότε μαθαίνουν να 
αποδέχονται πιο εύκολα τον εαυτό τους και την εικόνας τους (Thompson 
& Stice, 2001).

Μάλιστα, τα ευρήματα της έρευνας των Prefit, Cândea & Szentagotai-
Tătar (2019) υπογραμμίζουν τα θετικά αποτελέσματα της «αποδοχής» και 
της «επανεκτίμησης» ως στρατηγικούς παράγοντες ρύθμισης των συναι-
σθημάτων στην δυσαρέσκεια του σώματος. Η αποδοχή και η επανεκτί-
μηση, φυσικά, μπορούν να επιτευχθούν με την παρέμβαση ειδικών σε 
θέματα ψυχικής υγείας, η ενσωμάτωση των οποίων στα σχολεία κρίνεται 
απαραίτητη τα τελευταία χρόνια, καθώς το παρόν θέμα είναι μόνο ένα 
από τα πολλά που απασχολούν τους εφήβους και κατ’ επέκταση την σχο-
λική κοινότητα. Μέσα από τα προγράμματα ψυχικής υγείας οι έφηβοι θα 
καλλιεργήσουν την κριτική στάση απέναντι στα κατασκευασμένα ιδεώδη 
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ομορφιάς, θα επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον 
εαυτό τους και τους άλλους, αλλά και θα αναλογιστούν το βαθμό εσωτε-
ρίκευσης των κοινωνικών προτύπων. Για τα παραπάνω προτείνονται τόσο 
οι βιωματικές τεχνικές, τα ψυχο-εκπαιδευτικά προγράμματα, όσο και η 
κοινωνική μάθηση και η γνωστικο-συμπεριφορική προσέγγιση (Λεονταρή 
Α. 2011).

Παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν και από τους ίδιους τους εκπαιδευ-
τικούς στα σχολεία, στα πλαίσια μαθημάτων όπως η Φυσική Αγωγή, η 
Βιολογία, η Κοινωνιολογία και η Έκθεση. Ειδικά με την εξάπλωση της 
δύναμης της εικόνας, ο οπτικός γραμματισμός, η ικανότητα δηλαδή όχι 
μόνο ανάγνωσης, ερμηνείας και χρήσης οπτικών μορφών που αφορούν 
την οπτική επικοινωνία, αλλά και κριτικής αποτίμησης και δημιουργίας 
οπτικών εννοιών και παραγωγής οπτικών μηνυμάτων όπως ορίζεται από 
τους Krees, G. & Th. Van Leeuwen (οπ.αν. στο Γρόσδος, Σ., 2009) θα πρέ-
πει να χρησιμοποιείται και κυρίως να καλλιεργείται στους μαθητές. Για 
παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κριτικά ένα βίντεο ή φωτογραφί-
ες του Instagram και διαφημίσεις, ώστε να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη, 
να επιτευχθεί η βιωματική μάθηση, αλλά και να γίνουν κατανοητές οι ηθι-
κές, κοινωνικοπολιτισμικές και ψυχολογικές διαστάσεις του θέματος. Οι 
μαθητές θα μάθουν τον τρόπο σωστής χρήσης μιας εικόνας, το μήνυμα 
που αυτή μπορεί να περνάει και κυρίως τη δύναμή της.

Τέλος, σημαντική κρίνεται η ενασχόληση των εφήβων με τις φυσικές 
δραστηριότητες. Οποιαδήποτε μορφή άθλησης –σε οποιαδήποτε ηλικία– 
βοηθάει όχι μόνο στη βελτίωση της εικόνας του σώματος, αλλά προάγει 
την συναισθηματική, διανοητική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου, ενώ 
αυξάνει τα επίπεδα της ενδορφίνης, της ορμόνης της ευτυχίας! Το άτομο 
μαθαίνει όχι μόνο να αγαπά το σώμα του, αλλά να το αποδέχεται, να το 
σέβεται και κυρίως να το ακούει. 

Εικόνα 6
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται μία μελέτη περίπτωσης, μαθήτριας 
Β΄ Γενικού Δημόσιου Λυκείου με δυσκολίες και αμφιταλαντεύσεις στην 
επιλογή επιστημονικού πεδίου και κατ’ επέκταση επαγγελματικής σταδι-
οδρομίας και τη συνδρομή του συμβούλου επαγγελματικού προσανατο-
λισμού για τη λήψη απόφασης. Ο σύμβουλος με τα ερευνητικά εργαλεία 
που διαθέτει και χρησιμοποιεί βοηθά κυρίως 
τους νέους, μέσα από διαδικασίες πληροφόρη-
σης και διερεύνησης του εαυτού τους, να επιλέ-
ξουν σπουδές ή επάγγελμα τους. Ανάλογα με τις 
ανάγκες του πελάτη, έργο του Συμβούλου Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού μπορεί να είναι η 
ενίσχυση της αυτοαντίληψης και αυτογνωσίας 
του ατόμου, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για 
την επίλυση προβλημάτων, η μετάδοση έγκαι-
ρης και έγκυρης πληροφόρησης πάνω σε εκπαι-
δευτικά και επαγγελματικά θέματα.

Abstract 
The present work deals with a case study of a 
student of BD General Public Lyceum with dif-
ficulties and hesitations in choosing a scientific 
field and consequently a professional career 
αnd the assistance of a career counselor for de-
cision making. The counselor with the research 
tools he has and uses mainly helps young peo-
ple, through information and self-exploration 
processes, to choose their studies or profession. 
Depending on the needs of the client, the task 
of the Vocational Guidance Counselor can be 
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to enhance the self-perception and self-knowledge of the individual, to 
develop critical thinking to solve problems, to transmit timely and valid 
information on educational and professional issues.

1. Εισαγωγή
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί μια βασική ανάγκη τόσο 
για τους εφήβους κατά την περίοδο που αναζητούν να χαράξουν την 
επαγγελματική τους πορεία όσο και για τους νέους ενήλικες που επιθυ-
μούν να επαναπροσδιορίσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού βοηθά κυρίως τους 
νέους που αποφασίζουν για σπουδές, άτομα που χρειάζεται να προσδιο-
ρίσουν την επαγγελματική τους καριέρα ή να επιλέξουν επανακατάρτιση, 
άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό απο-
κλεισμό. Επιπλέον, πελάτες του Συμβούλου μπορεί να είναι όσοι ενδιαφέ-
ρονται να πληροφορηθούν για σπουδές ή την αγορά εργασίας.

 Η επαγγελματική συμβουλευτική αξιοποιεί μεθόδους και θεωρίες 
Συμβουλευτικής προκειμένου να βοηθήσει το άτομο να πάρει εκπαιδευ-
τικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να διαχειριστεί θέματα σταδι-
οδρομίας. Για να είναι αποτελεσματικός ο σύμβουλος επαγγελματικού 
προσανατολισμού, είναι αναγκαίο να βασίζεται σε στέρεο θεωρητικό 
υπόβαθρο σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη. Η θεωρητική προ-
σέγγιση που χρησιμοποιεί, επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζει τους πελάτες και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις τεχνικές 
που θα χρησιμοποιήσει ανάλογα με την περίπτωση.

Στην παρούσα εργασία προσεγγίζεται μία μελέτη περίπτωσης με την 
τυπολογική θεωρία του John Holland.

1.1 H τυπολογική θεωρία του John L. Holland 
Για τη διαμόρφωση της τυπολογικής θεωρίας, ο Holland στηρίχτηκε σε 
τέσσερις παραδοχές, οι οποίες αποτελούν και το κέντρο της θεωρίας του, 
γιατί δίνουν τους τύπους προσωπικότητας, τις κατηγορίες του περιβάλλο-
ντος και τον τρόπο με τον οποίο τα δύο αυτά σχετίζονται σ’ ό,τι αφορά 
την επαγγελματική προτίμηση του ατόμου. Οι υποθέσεις αυτές είναι οι 
ακόλουθες: Η τυπολογική θεωρία που διατύπωσε ο John Holland είναι 
στην ουσία μια θεωρία προσωπικότητας, η οποία διέπεται από τις παρα-
κάτω βασικές αρχές: 

α.  Η επιλογή επαγγέλματος είναι έκφραση της προσωπικότητας.
β.  Τα τεστ ενδιαφερόντων είναι στην ουσία τεστ προσωπικότητας.
γ.  Τα άτομα που ασκούν ένα επάγγελμα έχουν όμοιες προσωπικότητες 

και παρόμοια προσωπική εξέλιξη.
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δ.  Δεδομένου ότι οι άνθρωποι σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον 
έχουν όμοιες προσωπικότητες, είναι επόμενο να αντιδρούν σε πολ-
λές καταστάσεις και σε πολλά προβλήματα κατά παρόμοιο τρόπο.

ε.  Τα επαγγελματικά στερεότυπα προσφέρονται για αξιόπιστες ψυχο-
λογικές και κοινωνικές ερμηνείες.

στ.  Η επαγγελματική ικανοποίηση, σταθερότητα και επιτυχία εξαρτώνται 
από το βαθμό αρμονικότητας μεταξύ της προσωπικότητας του ατό-
μου και του επαγγελματικού του περιβάλλοντος.

Ο Holland στηρίχτηκε επίσης σε τέσσερις υποθέσεις, οι οποίες απο-
τελούν και το κέντρο της θεωρίας του, γιατί δίνουν τους τύπους προσω-
πικότητας, τις κατηγορίες του περιβάλλοντος και τον τρόπο με τον οποίο 
τα δύο αυτά σχετίζονται σ’ ό, τι αφορά την επαγγελματική προτίμηση του 
ατόμου. Οι υποθέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

1.   Οι περισσότεροι άνθρωποι, με βάση τα χαρακτηριστικά της προσω-
πικότητας τους, μπορούν να καταταγούν σε έναν από τους παρακά-
τω έξι τύπους προσωπικότητας (Πίνακας 1): 
•	 τον Ρεαλιστικό (Realistic)
•	 τον Ερευνητικό (Investigative)
•	 τον Καλλιτεχνικό (Artistic)
•	 τον Κοινωνικό (Social)
•	 τον Επιχειρηματικό (Enterprising) και
•	 τον Συμβατικό (Conventional). 

2.  Υπάρχουν, αντίστοιχα, έξι τύποι περιβάλλοντος: Το Ρεαλιστικό, το 
Ερευνητικό, το Καλλιτεχνικό, το Κοινωνικό, το Επιχειρηματικό, και 
το Συμβατικό. 

3.  Οι άνθρωποι προτιμούν τα περιβάλλοντα εκείνα, τα οποία διευκο-
λύνουν την εκδίπλωση της προσωπικότητάς τους, την αξιοποίηση 
των ικανοτήτων τους ή την εφαρμογή και πραγμάτωση των αξιών 
τους.

4.  Η τελική συμπεριφορά ενός ατόμου καθορίζεται από την αλληλε-
πίδραση των ιδιοτήτων της προσωπικότητάς του και των χαρακτη-
ριστικών του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον Holland, «συγκεκρι-
μένοι τύποι προσωπικότητας ταιριάζουν ιδιαίτερα με συγκεκριμένα 
επαγγέλματα. Το άτομο είναι ικανοποιημένο από το επάγγελμα που 
ασκεί, όταν η προσωπικότητά του αντιστοιχεί με το επαγγελματικό 
περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται» (Καλίρης, 2016). 
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Οι έξι τύποι προσωπικότητας απεικονίζονται με το ακόλουθο σχήμα 
(Εικόνα 1):

Εικόνα 1: εξάγωνο/“Holland’s hexagon”

Οι τύποι που βρίσκονται σε γειτονικές κορυφές σχετίζονται περισ-
σότερο μεταξύ τους παρά με τύπους που δεν γειτνιάζουν ή έχουν δια-
μετρικά αντίθετη θέση. Οι τύποι που βρίσκονται σε διαμετρικές θέσεις 
(μεγάλη απόσταση) έχουν τη μικρότερη σχέση μεταξύ τους (Σιδηροπού-
λου, 2015). Όσο πλησιέστερα βρίσκονται οι τύποι που περιγράφουν την 
προσωπικότητα ενός ατόμου, τόσο μεγαλύτερη συνέπεια θεωρείται ότι 
παρουσιάζει η προσωπικότητα. Τα περισσότερα άτομα είναι συνήθως πο-
λυσύνθετα, καθώς διαθέτουν επιμέρους στοιχεία από τους διάφορους 
τύπους προσωπικότητας, με περισσότερες ή μικρότερες αναλογίες από 
τον καθένα. 

Πίνακας 1: Τύποι προσωπικότητας κατά Holland
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2. Μελέτη περίπτωσης
Η Μαρία είναι μαθήτρια της Β΄ Λυκείου και κατοικεί στη Φλώρινα με τους 
γονείς και τον κατά τρία χρόνια μικρότερο αδελφό της. Η οικογένειά της 
-ως τυπική αγροτική οικογένεια (πατέρας γεωργός – μητέρα οικιακά) 
ανταποκρίνεται με δυσκολία στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Η Μαρία 
είναι άριστη μαθήτρια σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Λατρεύει τα Μα-
θηματικά και διακρίνεται από την Ε΄ Δημοτικού κάθε χρόνο στον πανελ-
λήνιο διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Της αρέσει, 
επίσης, το θέατρο (συμμετέχει στη θεατρική ομάδα του σχολείου) και η 
ζωγραφική, ενώ όταν πήγαινε στην Α΄ Λυκείου πήρε βραβείο σε μαθητι-
κό διαγωνισμό ζωγραφικής. Σκοπεύει να επιλέξει το 4ο επιστημονικό πε-
δίο (Σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής), καθώς έχει πληροφορηθεί 
ότι αυτές οι σχολές συνδέονται με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, 
αλλά και επειδή την παροτρύνουν οι γονείς της. Η ίδια προβληματίζεται, 
καθώς αισθάνεται πως δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποια επαγγελ-
ματική περιοχή θα της ταίριαζε περισσότερο. Απεναντίας, θεωρεί ότι θα 
μπορούσε να ασχοληθεί με ποικιλία αντικειμένων. Όταν, μιλώντας με τη 
φιλόλογό της στο σχολείο, αποκάλυψε τους προβληματισμούς της, εκεί-
νη της πρότεινε να συναντήσει έναν σύμβουλο επαγγελματικού προσα-
νατολισμού με σκοπό να τη βοηθήσει να αποσαφηνίσει το νεφελώδες 
της τοπίο.

2.1. Ερευνητικά εργαλεία
Για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκε αρχικά η διαδικασία της 
διερευνητικής συνέντευξης, προκειμένου τόσο να μορφοποιήσει ο σύμ-
βουλος μια γενική εικόνα για τη Μαρία/ωφελούμενη όσο και η ίδια η 
Μαρία να εντοπίσει και να κατανοήσει καλύτερα τις δικές της επιθυμίες, 
τα ατομικά της ενδιαφέροντα και τους στόχους της για το επαγγελμα-
τικό της μέλλον. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε το Τεστ προσωπικότη-
τας Holland, για να εντοπιστεί ο κυρίαρχος τύπος προσωπικότητας στον 
οποίο ανήκει η Μαρία, καθώς πρόκειται για μια έφηβη με ευφυία και ικα-
νότητες σε πολλούς τομείς.

2.2. Διαδικασία συλλογής δεδομένων
Με βάση την επαγγελματική συμβουλευτική, ακολουθήθηκαν τα τρία 
προβλεπόμενα στάδια: της αρχικής διερεύνησης και διαγνωστικής αξιο-
λόγησης (α΄ συνάντηση), της διευκόλυνσης της αυτογνωσίας με τη συ-
μπλήρωση του τεστ προσωπικότητας Holland, και, τέλος της ανακοίνω-
σης των αποτελεσμάτων του τεστ και, συνακόλουθα, των προτάσεων για 
περαιτέρω αξιοποίηση. 
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2.3.  Η διαδικασία της συμβουλευτικής στην υπό μελέτη πε-
ρίπτωση

Η διαδικασία της συμβουλευτικής ξεκινά με τη λήψη ιστορικού, όπου 
εκτός των άλλων (ευστροφία, φιλομάθεια), αναδεικνύεται η αδήριτη ανά-
γκη επιλογής πανεπιστημιακής σχολής με γρήγορη επαγγελματική απο-
κατάσταση, λόγω της χαμηλής στάθμης του οικογενειακού εισοδήματος.

Ο σύμβουλος κατευθύνει τη συνέντευξη-συζήτηση με ερωτήσεις του 
τύπου: 

•	 Πώς φαντάζεται ότι θα αισθάνεται η Μαρία, αν έχει ένα επάγγελ-
μα οικονομολόγου, λόγου χάρη; 

•	 Πώς φαντάζεται τον εργαζόμενο εαυτό της; 
•	 Ποιο επάγγελμα είναι πιο ελκυστικό;
•	 Τι είναι αυτό που πραγματικά της αρέσει να ασχολείται; 
•	 Μπορεί να τα καταφέρνει με επάρκεια παντού, μα τι είναι εκείνο 

που της αρέσει πραγματικά, που το κάνει και το απολαμβάνει η ίδια 
(και όχι απλώς αποσπά την επιβράβευση του περιβάλλοντός της)…

Έπειτα η Μαρία συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο.
Στη δεύτερη συνάντηση η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τα απο-

τελέσματα του τεστ, σύμφωνα με τα οποία κυρίαρχος τύπος της Μαρίας 
είναι ο καλλιτεχνικός 76% και ακολούθως ο ερευνητικός 70% και ο κοι-
νωνικός 40% (επαγγελματικός κωδικός AIS). 

Σύμφωνα με τον Holland, τα άτομα που έχουν τον καλλιτεχνικό ως κυ-
ρίαρχο τύπο χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα, αυθεντικότητα, και-
νοτομία και πρωτοτυπία, εκείνα που ανήκουν στον ερευνητικό τύπο είναι 
ανεξάρτητα, με ανήσυχο πνεύμα, παρατηρητικά, αγαπούν την έρευνα και 
την επιστήμη, ενώ τα κοινωνικά είναι ευγενείς, εξωστρεφείς, ευχάριστοι, 
θερμοί και ζωντανοί χαρακτήρες, συνήθως υπομονετικοί, αλληλέγγυοι 
και ενσυναισθητικοί. 

Ο σύμβουλος αναφέρθηκε στα επαγγέλματα που συνδέονται με τον 
κάθε τύπο προσωπικότητας, δηλαδή του αρχιτέκτονα, του ηθοποιού, του 
δημοσιογράφου, όπως και του ανθρωπολόγου, του χημικού, του γιατρού, 
του αρχαιολόγου, του ψυχολόγου ή του μαθηματικού, οπότε η Μαρία κλο-
νίστηκε ως προς την αρχική της σκέψη, να δηλώσει οικονομικές σχολές. 
Η πρόταση του συμβούλου ήταν να στραφεί προς σχολές που συνάδουν 
με τα εγγενή της ενδιαφέροντα. Άνοιξε τη βεντάλια των επαγγελμάτων, 
προτείνοντάς της να επανεξετάσει τα σχέδιά της, λαμβάνοντας υπόψη τα 
νέα δεδομένα για τον εαυτό της. Της τόνισε πως αυτή είναι μια απόφαση 
που θα λάβει η ίδια, αφού μελετήσει τη λίστα επαγγελμάτων με κώδικα 
AIS από το The Occupational Finder (Ευρετήριο Επαγγελμάτων). Τέλος, 
της πρότεινε να σκεφτεί την προοπτική της ιατρικής, με προοπτική να επι-
λέξει ειδικότητα όπως λ.χ. της πλαστικής χειρουργικής, η οποία προϋπο-
θέτει και αγάπη προς την επιστήμη και δημιουργικότητα και τέχνη και, το 
κυριότερο, συνδέεται με επαγγελματική αποκατάσταση είτε στην Ελλάδα 
είτε στο εξωτερικό. 
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Η όλη διαδικασία είχε ως συνέπεια να γνωρίσει η Μαρία καλύτερα 
τον εαυτό της, πραγματοποιώντας ένα βήμα προς την αυτογνωσία και να 
σχεδιάσει το επαγγελματικό της μέλλον με βάση ασφαλή στοιχεία.

Συμπεράσματα
Για τη μελέτη της παραπάνω περίπτωσης αξιοποιήθηκε η συγκεκριμένη 
θεωρία, καθώς το υποκείμενο της μελέτης ήταν έφηβη με φυσιολογικές 
για την ηλικία της αδυναμίες να κατανοήσει τα εγγενή της χαρακτηρι-
στικά, ώστε να προβεί σε επιλογές που να συνάδουν με αυτά. Επίσης, 
επειδή το τεστ που χρησιμοποιήθηκε είναι αξιόπιστο και εύχρηστο αφού, 
όπως ισχυρίζεται ο Holland, μπορεί να διευκολύνει τη λήψη απόφασης 
χωρίς τη βοήθεια συμβούλου.
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Περίληψη 
Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου είναι ένα μεγάλο και σύνθετο περιβαλ-
λοντικό πρόβλημα, το οποίο έχει ενταχθεί στη σχολική ύλη. Σκοπός της 
εργασίας είναι να προσδιοριστεί ο βαθμός κατοχής των βασικών γνώ-
σεων για το φαινόμενο του θερμοκηπίου των τελειόφοιτων μαθητών της 
Β’ Γυμνασίου. Το δείγμα προέκυψε από ένα κεντρικό σχολείο του Βόλου. 
Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι μαθητές έχουν άριστη επίδοση, δι-
απιστώθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών εμφανίζει ελλιπείς σχετικές 
γνώσεις. Η γνωστική υστέρηση δεν αποδείχθηκε ότι συσχετίζεται με το 
φύλο και την επίδοση των μαθητών. Για την εμπέδωση από τους μαθη-
τές των βασικών γνώσεων για το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, χρειάζεται οπωσδήποτε να τρο-
ποποιηθεί ο διδακτικός σχεδιασμός στις προη-
γούμενες τάξεις. Ακόμη, κρίνεται απαραίτητο να 
προσαρμοστεί η διδασκαλία της συγκεκριμένης 
θεματικής ενότητας στο μάθημα της Χημείας 
της Γ’ Γυμνασίου ώστε να καλυφθούν τα κύρια 
ελλείμματα γνώσης με το πέρας της υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης.

Abstract
The Greenhouse Effect is a large and complex environmental problem, 
which has been included in the school curriculum. The aim of this paper 
is to determine in what scale secondary school students have the basic 
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knowledge about greenhouse effect. The study was conducted with a 
questionnaire. The sample came from a central school in Volos. Although 
most of the students had excellent grades, it was found that the majority 
had inadequate relevant knowledge. Insufficient knowledge has not been 
shown to be associated with students’ gender and school performance. 

It is necessary the didactic planning in the pre-
vious classes to be changed, so as students 
can consolidate the basic knowledge about the 
greenhouse effect. Furthermore, the adaptation 
of this thematic unit teaching to the Chemistry 
course of the 3rd grade of secondary school is 
more than essential, in order the main knowl-
edge deficits to be addressed at the end of the 
compulsory education.

1.  Χημεία, Περιβάλλον και Φαινόμενο του Θερμο-
κηπίου

Το περιβάλλον αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα που εξελίσσεται μέσα 
από τις πολυποίκιλες αλληλεξαρτώμενες σχέσεις που αναπτύσσονται με-
ταξύ των μελών που το απαρτίζουν (Δημητρίου, 2005; Παρασκευόπου-
λος, 2019). Με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, ο άνθρω-
πος άρχισε να κυριαρχεί στο περιβάλλον. Επενέβη στην αρχέγονη φύση, 
αλλοίωσε κάποια χαρακτηριστικά της και εμπλούτισε το χώρο με δικά του 
κατασκευάσματα. Τελικά το περιβάλλον αποτελεί συνισταμένη με δύο1 
συνιστώσες, το φυσικό περιβάλλον και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Και 
παρότι οι δύο προαναφερόμενες διαστάσεις αναδεικνύουν μεταξύ τους 
έντονες συγκρούσεις, εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης που συνεχίζει 
να αποτελεί ζητούμενο για την ανθρωπότητα, δεν πρέπει να αγνοηθεί 
ο συμπληρωματικός και αλληλένδετος χαρακτήρας τους, στην προοπτι-
κή επίτευξης της πολυπόθητης ευημερίας των ανθρώπων (Αριανούτσου, 
1999; Παρασκευόπουλος, 2019; Χάλκος, 2013).

Τόσο το φυσικό, όσο και το ανθρωπογενές περιβάλλον είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένα με πολλές βασικές επιστήμες και βέβαια με την Χημεία. 
Καθετί που υπάρχει εντός της βιόσφαιρας (λιθόσφαιρα, υδρόσφαιρα και 
ατμόσφαιρα) αποτελείται από χημικές ουσίες σε μια αδιάκοπη αλληλου-
χία αντιδράσεων (Anastas & Warner, 2007). Η Χημεία τόσο ως φυσική 
διαδικασία αντιδράσεων αλλά και ως σύνθετη διαδικασία που δημιουργεί 
ο άνθρωπος δε συμβαδίζει πάντα αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον 
(Ζαχαρή, 2019). Η Χημεία λύνει πολλά προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να 
αγνοηθεί ότι δημιουργεί και νέα, τα οποία στη συνέχεια αφού αναγνωρί-
σει και μελετήσει επαρκώς, καλείται να τα αντιμετωπίσει με βασική στό-
χευση τη διατήρηση και βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Τον τελευταίο 

1.   Ορισμένοι θεωρούν ότι υπάρχει και τρίτη συνιστώσα που είναι το κοινωνικό περι-
βάλλον.
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κυρίως αιώνα, η επίδραση της ανθρωπογενούς δραστηριότητας στο φυ-
σικό περιβάλλον, διαμόρφωσε συνθήκες απειλητικές για τη συνέχιση της 
ζωής στον πλανήτη (Παρασκευόπουλος, 2019; Χάλκος, 2013). Προφανώς, 
άμοιρη ευθυνών δεν είναι και η Χημεία. Όμως η Χημεία, όπως κι όλες 
οι επιστήμες, τελούν υπό τον έλεγχο των ανθρώπων και έχει αναπτύξει 
κλάδους2 που σκοπό έχουν να προασπίσουν το περιβάλλον (Κουιμτζής 
κ.ά., 1998).

Πολλοί άνθρωποι, ειδικοί και μη, σε όλες τις χώρες του κόσμου, μιλάνε 
σήμερα για την άνοδο3 της θερμοκρασίας που παρατηρείται. Το αξιοπερί-
εργο όμως είναι ότι ένας Σουηδός χημικός, ο γνωστός Σβάντε Αρένιους 
διατύπωσε για πρώτη φορά το 1896 τη θεωρία ότι η υπερβολική εκπο-
μπή διοξειδίου του άνθρακα (CO

2
) από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, 

ενδέχεται να ανατρέψει το λεπτό θερμικό ισοζύγιο της ατμόσφαιρας 
(Anderson et al., 2016; Νικολάκης, 2002; Σταχτέας, 1997). Όπως τα τζάμια 
ενός θερμοκηπίου4, κυρίως το CO

2
 (Nanthakumar et al., 2018), αλλά και 

άλλα χημικά αέρια5 επιτρέπουν την είσοδο ηλιακής θερμότητας και κα-
τόπιν την παγιδεύουν όταν αντανακλάται από τη γη (Ahmada & Hossain, 
2014; Kirk-Davidoff, 2018; Φυτιανός & Σαμαρά, 2009). Όσο αυξάνεται 
το CO

2
, τόσο παγιδεύεται περισσότερη θερμότητα, και έτσι προκαλείται 

παγκόσμια υπερθέρμανση (Zuberi & Jibran, 2015).
H προαναφερόμενη διαδικασία καταγράφηκε6 ως «Φαινόμενο του 

Θερμοκηπίου» (Greenhouse Effect). Αν και δημιουργείται η εντύπωση 
ότι πρόκειται για μια καθαρά παθολογική κατάσταση, εντούτοις, πρέπει 
να τονιστεί ότι αποτελεί μια απολύτως φυσιολογική διαδικασία (Clarke 
& Tomlin, 1999; Karl & Trenberth, 2003; Ledley et al., 1999), η ισχυρο-
ποίηση της οποίας, συνιστά σημαντική παρεκτροπή από την φυσιολογική 
κατάσταση και είναι πιθανό να οδηγήσει την ανθρωπότητα σε αδιέξοδο 

2.   Η Περιβαλλοντική Χημεία, είναι ο κλάδος που επισημαίνει και ερμηνεύει τις αρνητι-
κές επιπτώσεις της Χημείας στο περιβάλλον, ενώ η Πράσινη Χημεία, αποτελεί σχε-
τικά καινούργιο κλάδο που ασχολείται με το σχεδιασμό προϊόντων και διαδικασιών 
που έχουν ως στόχο την μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

3.   Ο κόσμος οδεύει προς μια «καταστροφική» υπερθέρμανση του πλανήτη τον 21ο αι-
ώνα, μετά από θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφηκαν το 2020, παρόμοιου επιπέ-
δου με το 2016, προειδοποίησε ο ΟΗΕ καλώντας να «υπάρξει ειρήνη με τη φύση». 
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανακτήθηκε την 14/1/2021 από https://www.amna.gr/home/
article/520426/OIE-O-kosmos-odeuei-pros-mia-katastrofiki-uperthermansi-tou-
planiti-ton-21o-aiona)

4.   Το φαινόμενο του θερμοκηπίου για να εξηγηθεί και να κατανοηθεί, συχνότατα ταυ-
τίζεται με τη λειτουργία ενός πραγματικού θερμοκηπίου, αλλά η συγκεκριμένη υπε-
ραπλούστευση είναι δυνατό από μόνη της να οδηγήσει σε παρανοήσεις, καθώς στα 
θερμοκήπια σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζει η θερμότητα, οπότε συνειρμικά αγνο-
ούνται βασικές διαδικασίες μεταφοράς της.

5.   Τα συγκεκριμένα χημικά αέρια, είτε δεν πρέπει να υπάρχουν φυσιολογικά στο κατώ-
τερο στρώμα της ατμόσφαιρας, είτε εντοπίζονται σε αυξημένα ποσοστά, σε σχέση 
με τη φυσιολογική κατάσταση (πρόκειται περί ατμοσφαιρικών ρύπων). Τα πιο πολλά 
από τα προηγούμενα αέρια διαθέτουν τρία άτομα στο μόριό τους, ανεξαρτήτως εάν 
αυτά είναι καθαρά στοιχεία ή χημικές ενώσεις. 

6.   Ονομάστηκε έτσι από τον διάσημο Γάλλο Μαθηματικό Fourier, ένα έτος μετά το 
ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης.
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ζωής (Firor, 1990; Κούγκολος, 2020; Μελανίτης, 2005). Αξίζει να σημειω-
θεί ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου όχι μόνο επέτρεψε τη δημιουργία 
της ζωής στη γη, αλλά διευκόλυνε πολύ και την εξέλιξή της (Oktyabrskiy, 
2016; Κούγκολος, 2020; Χατζημπίρος, 2007). Και αυτό συνέβη διότι, 
όπως αποδείχτηκε, κυρίως οι υδρατμοί και το CΟ

2
 έχουν την ιδιότητα να 

συγκρατούν τη μεγάλου μήκους κύματος ηλιακή ακτινοβολία που είναι 
θερμαντική, και έτσι να επιτυγχάνεται η διατήρηση της κατάλληλης για τη 
ζωή θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα (Nanthakumar et al., 2018).

Είναι φανερό ότι κάθε αλλαγή που επηρεάζει το αποκαλούμενο «ισο-
ζύγιο θερμότητας», δηλαδή τη διαφορά μεταξύ της θερμότητας που πα-
γιδεύεται στην ατμόσφαιρα και της θερμότητας που επιστρέφει στο Δι-
άστημα, είναι επικίνδυνη (Australian Academy of Science, 2015; Clarke 
& Tomlin, 1999; NASA, 2019; Χατζημπίρος, 2007). Η πλέον γνωστή, σε 
μικρούς και μεγάλους, αρνητική επίπτωση του φαινομένου του θερμο-
κηπίου είναι η κλιματική αλλαγή (Καρτάλης κ.ά., 2017; Νικολάκης, 2002; 
Παπανικολάου κ.ά., 2011; Ρεμούνδου & Κουντούρη, 2011; Σταχτέας, 1997; 
Φυτιανός & Σαμαρά, 2009), για την οποία ανησυχεί ολόκληρη η ανθρω-
πότητα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα διάφορα μοντέλα που 
τακτικά δημιουργεί και μελετά η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλ-
λαγή του Κλίματος (IPCC)7. Η Χημεία συνδέεται με το Φαινόμενο του 
Θερμοκηπίου, αφενός μεν διότι μπορεί να θεωρηθεί ότι ως ένα σημείο 
συνεισέφερε στη δημιουργία του, αφετέρου δε, διότι μπορεί να δρα-
στηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση περιορισμού ή/και αποτροπής του. 
Εκτός από την βούληση, γενικά, η επίλυση ενός προβλήματος εξαρτάται 
από τις γνώσεις που κατέχει ο άνθρωπος γι’ αυτό. 

2.  Περί της Διδασκαλίας του Φαινομένου του 
Θερμοκηπίου

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου (Φ.Θ.) είναι ένα πολύπλοκο φυσικό φαι-
νόμενο, απολύτως φυσιολογικό, το οποίο, όμως τα τελευταία χρόνια έχει 
εκτραπεί σε παθολογική κατάσταση. Αναμφισβήτητα, θεραπεύεται κυ-
ρίως μέσα από τις φυσικές επιστήμες και κυρίως της Χημείας. Όλα τα 
γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών, σε επίπεδο βασικών γνώ-
σεων υποδομής συνιστούν τον αποκαλούμενο επιστημονικό εγγραμματι-
σμό8 και διδάσκονται περισσότερο συστηματικά στο Γυμνάσιο, παρά στο 

7.   Η IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ιδρύθηκε τo 1988 από τον Πα-
γκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (World Meteorological Organization-WMO) και 
το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (United Nations 
Environment Program-UNEP). Συνέρχεται μία φορά ετησίως, και αξιολογεί τις έρευ-
νες που διεξάγονται για την κλιματική αλλαγή και τις κλιματικές μεταβολές που 
προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες εξάγοντας πορίσματα και προτάσεις 
που αφορούν τις επιπτώσεις και του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και μέτρα 
αντιμετώπισής του.

8.   Γενικά, ο εγγραμματισμός ή γραμματισμός (literacy) είναι ένας σχετικά νέος όρος 
που απαντάται στο χώρο της εκπαίδευσης και αναφέρεται στην ικανότητα των μα-
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Δημοτικό Σχολείο. Κατά τη διδασκαλία, παρατηρούνται δυσκολίες κατα-
νόησης που εμποδίζουν τους μαθητές στην απρόσκοπτη οικοδόμηση της 
νέας γνώσης. Αυτές οι δυσκολίες οφείλονται σε γνωστική σύγκρουση 
μεταξύ εγκατεστημένων ιδεών που αποκτήθηκαν ή διαμορφώθηκαν στο 
πέρασμα του χρόνου από τους μαθητές και νέων που διδάσκονται στο 
σχολείο (Βοσνιάδου, 1992β; Κουλαϊδής, 1995; Ραβάνης, 1999). Προφα-
νώς, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να τις αναδείξει και να τις διαχειριστεί 
καταλλήλως, ώστε να προκύψει εννοιολογική αλλαγή που θα διευκολύνει 
την μάθηση (Driver et al., 2000; Βοσνιάδου, 1992α; Κουλαϊδής, 1995). Ο 
εποικοδομητισμός (constructivism) αποτελεί τη βασικότερη, ίσως, θεω-
ρία μάθησης, η οποία δίνει ιδιαίτερη αξία στις πρότερες αντιλήψεις των 
μαθητών και διευκολύνει τη διδασκαλία θεματικών ενοτήτων των Φυσι-
κών Επιστημών (Driver & Oldham, 1986; Matthews, 2003; Βλάχος, 2004), 
όπως είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα να την καθι-
στά περισσότερο αποδοτική (Κόκκοτας, 2008). Σύμφωνα με την περισ-
σότερο δημοφιλή εκδοχή του εποικοδομητισμού που είναι ο κοινωνικός 
εποικοδομητισμός9, η μάθηση συνιστά μία ενεργό και δυναμική διαδικα-
σία, έχει πρωτίστως ατομικό χαρακτήρα αφού διενεργείται εσωτερικά 
και εδράζεται σε προϋπάρχοντα νοητικά σχήματα, αλλά μπορεί να ολο-
κληρωθεί στο μέγιστο βαθμό μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής αλληλεπί-
δρασης (Fleer, 2009; Gauvain, 1998; Howe, 1996; Lerman, 1996; Robbins, 
2005; Shepardson, 1999).

Όταν διδάσκονται επιστημονικοί κλάδοι φυσικών επιστημών, με την 
αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτικό, επι-
διώκεται συστηματική διασύνδεση μεταξύ παλαιών και νέων επιστημονι-
κών εννοιών (Scott, 1998; Wilson & Spink, 2005). Δηλαδή οι νέες έννοιες 
μπορούν να γίνουν πλήρως κατανοητές μόνο με όρους άλλων εννοιών 
με τις οποίες συγκροτούν ένα δίκτυο (Καρασαββίδης, 2008). Προφανώς, 
οι εγκαθιδρυμένες αντιλήψεις των μαθητών για έννοιες των φυσικών επι-
στημών που θα διδαχθούν ή θα εμπλακούν στη διδασκαλία, αποτελούν 
σημείο αφετηρίας της διδακτικής πράξης (Driver et al., 2000), οπότε εάν 
ο εκπαιδευτικός τις φέρει στην επιφάνεια και τις χειριστεί παιδαγωγικά 
ορθά για να προκύψει γνωστική σύγκρουση, στη συνέχεια μπορεί με τις 
κατάλληλες παρεμβάσεις να διευκολύνει τους μαθητές στην άρση τους 
(Bliss, 2001), ανοίγοντας το δρόμο της στέρεας οικοδόμησης. 

Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών, άρα και της Χημείας, για να 
θεωρηθεί πετυχημένη, οφείλει να καταφέρει να κάνει τον μαθητή να χρη-
σιμοποιήσει επιστημονικές γνώσεις, συζητώντας για φαινόμενα της κα-

θητών να εφαρμόζουν βασικές γνώσεις που απέκτησαν στο σχολείο (κυρίως στη 
Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες), ώστε να κατανοούν, να κρί-
νουν, να αναλύουν, να συνθέτουν και να συλλογίζονται ορθώς επί θεμάτων της κα-
θημερινής ζωής. 

9.   Πρόκειται για τη γνωστή θεωρία του Vygotsky, ο οποίος υποστήριξε ότι ένας μαθη-
τής είναι εφικτό να ξεπεράσει το όριο μάθησης που μπορεί να πετύχει αξιοποιώντας 
μόνο τις ατομικές του ικανότητες και με την κατάλληλη καθοδήγηση κάποιων περισ-
σότερο ώριμων ατόμων, να καταφέρει να ενεργοποιήσει την αποκαλούμενη Ζώνη 
Επικείμενης Ανάπτυξης (Zone of Proximal Development), οπότε θα οδηγηθεί σε ένα 
μεγαλύτερο επίπεδο μάθησης.



400

TΕΥΧΟΣ 10 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

θημερινής ζωής με έναν επιστημονικό τρόπο (Sutton, 1992). Ειδικά για 
την Χημεία, αυτό δεν είναι πάντα το ίδιο εύκολο. Η θεματική ενότητα του 
Φαινομένου του Θερμοκηπίου, είναι επιδεκτική για τέτοιου είδους προ-
σέγγιση, αλλά εμφανίζεται και το επιπλέον πρόβλημα της ανάκλησης και 
αξιοποίησης σημαντικών εννοιών από το χώρο τις Φυσικής. Λόγω του 
γεγονότος ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, στην παθολογική εκτρο-
πή του, αποτελεί αιτία που τροποποιεί προς το δυσμενέστερο τις συν-
θήκες διαβίωσης στον πλανήτη, βρίσκεται συχνότατα στην επικαιρότητα 
και κρίνεται σκόπιμο να το κατανοήσουν πλήρως οι μαθητές, ώστε να 
συμβάλλουν στον περιορισμό και την αποτροπή του (Harris & Gold, 2018; 
Παπασιδέρη, 1988; Παρασκευόπουλος, 2019). 

Επειδή η απειλητική για τον πλανήτη, παθολογική εκτροπή του φαι-
νομένου του θερμοκηπίου, από καιρό εντάχθηκε στην ύλη διδασκαλίας, 
έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες με σκοπό να αναδειχθούν πι-
θανές παρανοήσεις των μαθητών που συνδέονται με αυτό ώστε να διευ-
κολυνθεί η μάθηση. Όπως είναι γνωστό οι παρανοήσεις δημιουργούνται 
(Βοσνιάδου, 1992β; Κόκκοτας, 1998; Κουλαϊδής, 1995; Ραβάνης, 1999) με 
ποικίλους τρόπους10, συνιστούν εσφαλμένες ή ελλιπείς εναλλακτικές ιδέ-
ες που εμποδίζουν11 τα παιδιά να αντιληφθούν τον τρόπο που δημιουργεί-
ται και εξελίσσεται ένα φαινόμενο (Σάλτα, 2010), όπως το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. Ο εποικοδομητισμός, ο οποίος αποτελεί σύγχρονη θεωρία 
μάθησης που βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στη διδασκαλία ενοτήτων από 
γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Eπιστημών, διευκολύνεται αφάντα-
στα εάν ο εκπαιδευτικός γνωρίζει τουλάχιστον τις κυρίαρχες εναλλακτι-
κές ιδέες12 των μαθητών (Στύλος κ.ά., 2015).

Εκ των προτέρων αξίζει να τονιστεί ότι παρότι οι έρευνες δεν κατα-
λήγουν στα ίδια αποτελέσματα (ορισμένα είναι πανομοιότυπα), οι πε-
ρισσότερες κατατείνουν στο γενικό συμπέρασμα ότι οι παρερμηνείες 
είναι πολλές και ποικίλες (Andersson & Wallin, 2000; Arslan et al., 2012; 
Boyes & Stanisstreet, 2001; Boyes et al., 2004; Dove, 1996; Francis et 

10.   Η δημιουργία των παρανοήσεων των μαθητών συχνά οφείλεται σε σκέψεις που 
εδράζονται στην αισθητηριακή αντίληψή τους και στις εμπειρίες τους, στην ελλιπή 
ή περιορισμένη εστίαση κατά τη διδακτικομαθησιακή διαδικασία, στον αυθαίρε-
το γραμμικό αιτιώδη συλλογισμό που είναι οικείος, ιδίως σε μικρές ηλικίες, στο 
γεγονός ότι κάποιες έννοιες που συνδυάζονται μεταξύ τους, διδάσκονται παράλ-
ληλα, αλλά δε διαχωρίζονται επαρκώς, στον ανεπιτυχή διδακτικό μετασχηματισμό 
των επιστημονικών γνώσεων που παρατηρείται σε κάποια σχολικά εγχειρίδια, στην 
απλοϊκή χρήση της γλώσσας από τους εκπαιδευτικούς, τα άτομα του εγγύς περι-
βάλλοντος των μαθητών και τα ΜΜΕ, αλλά και από την αυτούσια μεταφορά παρα-
νοήσεων στους μαθητές από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που δεν αφομοίω-
σαν ορθά τις σχετικές έννοιες.

11.   Η γλωσσική προσέγγιση του νοήματος ενός όρου και στη συνέχεια η κατασκευή της 
αντίστοιχης έννοιας, με τη μετάβαση από το καθημερινό στο επιστημονικό πλαίσιο 
διαλόγου συνιστά ένα επιπλέον αρκετά σημαντικό πρόβλημα στην προσπάθεια του 
μαθητή να δημιουργήσει ένα νέο γνωστικό οικοδόμημα (Brown & Ryoo, 2008).

12.   Τις εναλλακτικές ιδέες, όπως ευγενέστερα αποκαλούνται οι παρανοήσεις, είναι 
χρήσιμο να τις γνωρίζουν οι διδάσκοντες, ανάλογα με την περίσταση να τις ανα-
δεικνύουν και έτσι να διαμορφώνουν τη διδασκαλία με τρόπο ώστε να αίρονται 
πιθανά γνωστικά εμπόδια.
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al., 1993; Gayford, 1995; Hillman et al., 1996; Jeffries et al., 2001; Khalid, 
2003; Koulaidis & Christidou, 1999; Malandrakis & Papadopoulou, 2012; 
Mason & Santi, 1998; Meadows & Wiesehmayer, 1999; Papadimitriou, 
2004; Papageorgiou & Ouzounis, 2000; Ratinen, 2013; Rye et al., 1997; 
Shepardson et al., 2009; Voudrislis & Lambrinos, 2006). Προφανώς το 
πλήθος και η ποικιλία των παρανοήσεων που συνδέονται με το φαινό-
μενο του θερμοκηπίου δυσχεραίνουν την οικοδόμηση της αντίστοιχης 
ορθής γνώσης. Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη περιεχομένου σχετικού 
με το φαινόμενο του θερμοκηπίου στα σχολικά εγχειρίδια, δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι η αντίστοιχη ύλη διδάσκεται ολόκληρη στους μαθητές. 
Πρώτον, διότι τα ένθετα εξ ορισμού δεν αποτελούν διδακτέα ύλη, αλλά 
εμπλουτίζουν τη διδασκαλία και αξιοποιούνται κατά τη βούληση του δι-
δάσκοντα και δεύτερον, διότι η διδακτέα ύλη που προσδιορίζεται κατ’ 
έτος με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας οδηγεί σε περικοπές. 
Οπότε, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι επιβάλλεται να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη διδασκαλία των βασικών εννοιών που περιγράφουν το φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου, ώστε οι μαθητές, ως αυριανοί ενεργοί πολίτες, 
να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν στάσεις και τακτικές που επιδεινώ-
νουν ή περιορίζουν τη δράση του.

Από την εμπεριστατωμένη μελέτη του περιεχομένου των σχολικών 
εγχειριδίων του Δημοτικού και των πρώτων δύο τάξεων του Γυμνασίου, 
προκύπτει σποραδική έκθεση των μαθητών σε εισαγωγικές έννοιες για 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τελικά, οι μαθητές κουβαλούν από το 
Δημοτικό Σχολείο κάποιες λίγες βασικές γνώσεις για το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, τις οποίες ελάχιστα εμπλουτίζουν και αναβαθμίζουν μέχρι 
και το τέλος της Β’ Γυμνασίου. Έτσι, με την ολοκλήρωση της υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης, η μοναδική προοπτική για να αναιρέσουν οι μαθητές 
γνωστικά εμπόδια, να άρουν πιθανές παρανοήσεις και να κατανοήσουν 
ουσιαστικά τον μηχανισμό και τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερ-
μοκηπίου που φαίνεται ότι θα επηρεάσει τη ζωή τους, περιορίζεται, σύμ-
φωνα με το υφιστάμενο αναλυτικό πρόγραμμα, σ’ ένα μικρό μέρος που 
συμπεριλαμβάνεται στην ύλη του μαθήματος Χημείας της Γ’ Γυμνασίου. 

3. Σκοπός
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το βασικό γνωστικό 
υπόβαθρο των τελειόφοιτων μαθητών της Β’ Γυμνασίου σχετικά με το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επιμέρους στόχοι είναι να διαπιστωθεί εάν 
χρειάζεται να τροποποιηθεί ο διδακτικός σχεδιασμός στις προηγούμενες 
τάξεις, ώστε οι μαθητές τελειώνοντας την Β’ Γυμνασίου να κατέχουν του-
λάχιστον τις βασικές γνώσεις, αλλά και να διευκολυνθεί ο εκπαιδευτικός 
Χημείας της Γ’ Γυμνασίου να προσαρμόσει κατάλληλα τον διδακτικό σχε-
διασμό ώστε μέσα στον μικρό διαθέσιμο χρόνο, αρχικά να οικοδομηθούν 
από τους μαθητές οι βασικές γνώσεις και στη συνέχεια, κατά το δυνατόν, 
να επεκταθούν.
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4. Υλικό και Μέθοδος 
Η παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας που διεξήχθη με 
ερωτηματολόγιο στην δεύτερη εβδομάδα του σχολικού έτους 2020-21. Η 
έρευνα με ερωτηματολόγιο ανήκει στις ποσοτικές ερευνητικές μεθόδους 
που σε γενικές γραμμές εξασφαλίζουν αμερόληπτη και ακριβείας προ-
σέγγιση (Cohen et al., 2008). Ο υπό διερεύνηση πληθυσμός ήταν όλοι οι 
μαθητές που προήχθησαν να φοιτήσουν στην Γ’ τάξη ενός μεγάλου Γυμνα-
σίου του Βόλου με αστικά χαρακτηριστικά. Βασικό κριτήριο επιλογής του 
σχολείου, εκτός από το μέγεθός του, αποτέλεσε το γεγονός ότι σε γενικές 
γραμμές πληροί το κριτήριο της ικανοποιητικής κοινωνικοοικονομικής δι-
αστρωμάτωσης. Προφανώς, για το συγκεκριμένο σχολείο, η έρευνα έχει 
απογραφικό χαρακτήρα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τα 
αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να έχουν καθολική ισχύ. Όμως, εί-
ναι δυνατό να εκληφθούν ως ένα στιγμιότυπο της ερευνώμενης κατάστα-
σης που προσφέρει ερεθίσματα για περαιτέρω διερεύνηση. Από τους 124 
μαθητές που άρχισαν να φοιτούν στην Γ’ τάξη του σχολείου, το ερωτημα-
τολόγιο συμπλήρωσαν 100 μαθητές, δηλαδή η ανταποκρισιμότητα ανήλθε 
στο 81%, ποσοστό απολύτως ενθαρρυντικό για τη συνέχιση της έρευνας 
(Javeau, 1996). Σημειώνεται ότι δύο συμπληρωμένα ερωτηματολόγια δεν 
συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα, διότι είχαν σημαντικές ατέλειες.

Πριν την αρχική διαμόρφωση του ερωτηματολογίου, προηγήθηκε ημι-
δομημένη συνέντευξη με 6 μαθητές που προέρχονται από άλλα σχολεία. Ο 
βαθμός προαγωγής τους από την Β’ τάξη ήταν ισομερώς κατανεμημένος 
στις σχολικές βαθμολογικές κλίμακες: «καλά», «πολύ καλά» και «άριστα» 
(από δύο μαθητές σε κάθε κλίμακα). Επειδή κατά την πιλοτική φάση της 
έρευνας διαπιστώθηκε δυσκολία στην πρόθεση των μαθητών να διατυ-
πώσουν σαφείς και περιεκτικές απαντήσεις ανοιχτών ερωτήσεων, αποφα-
σίστηκε να χρησιμοποιηθούν κυρίως ερωτήσεις κλειστού τύπου (Groves, 
1989; Kaufman, 1992). Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε κυρίως στα αποτε-
λέσματα ερευνών που εντοπίσθηκαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπη-
ση για τις εισαγωγικές γνώσεις περί του φαινομένου του θερμοκηπίου, η 
οποία, ως όφειλε (Creswell, 2011), διενεργήθηκε σε προγενέστερο χρόνο. 
Διευκρινίζεται ότι οι επιλογές απαντήσεων που προσφέρθηκαν ήταν δίτι-
μης μορφής (κωδικοποίηση: ΝΑΙ1, ΟΧΙ0), ώστε μετά τον απαραίτητο 
προβληματισμό, οι μαθητές να συμπλεύσουν με εκείνη τη θέση που θεω-
ρούν περισσότερο σωστή. Στην πλήρη του ανάπτυξη, το ερωτηματολόγιο 
δοκιμάστηκε πιλοτικά στην πράξη (εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση) 
ακολουθώντας την επιστημονικά καθιερωμένη διαδικασία (OECD, 1997). 
Ύστερα από μικρές βελτιώσεις το ερωτηματολόγιο κατέληξε να περιλαμ-
βάνει συνολικά 12 ερωτήσεις. Οι δύο πρώτες που δεν έχουν αρίθμηση, 
αφορούν τα προσωπικά (δημογραφικά) στοιχεία και οι επόμενες 10, με 
συνεχή αρίθμηση, αναφέρονται στην επιδιωκόμενη διερεύνηση.

Μετά την συγκέντρωση των ερωτηματολογίων, αυτά αριθμήθηκαν και 
έγινε η ψηφιακή καταγραφή των δεδομένων, με κωδικοποίηση των απα-
ντήσεων, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Excel. Η απάντηση «ΝΑΙ», αντι-
στοιχήθηκε στην τιμή 1 και η απάντηση «ΟΧΙ», αντιστοιχήθηκε στην τιμή 
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0. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τύπου nominal ή ordinal. Η 
μεταβλητή «Φύλο» κωδικοποιήθηκε με τιμή «1» για αγόρι και τιμή «2» για 
κορίτσι. Στο ερωτηματολόγιο, η δήλωση του βαθμού προαγωγής μπορού-
σε να γίνει με επιλογή ενός από τα παρακάτω τρία κλειστά διαστήματα: 
[10 15], [15,1 18,4], [18,5 20] που αντιστοιχούν στη μεταβλητή «Επίδοση» 
με τιμές: «ΧΑΜΗΛΗ», «ΥΨΗΛΗ» και «ΑΡΙΣΤΗ».

Ακολούθως, μετά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε το πρό-
γραμμα SPSS_21 για τη στατιστική επεξεργασία. Υπογραμμίζεται ότι δό-
θηκε έμφαση στην ανίχνευση πολλαπλών συσχετίσεων με σκοπό τη διε-
ρεύνηση εξαρτήσεων που βασίστηκαν στους πίνακες συνάφειας (διαδι-
κασία crosstabulation) που δημιουργήθηκαν (Αποστολάκης & Καστανιά, 
1994; Μακράκης, 2001; Τσάντας κ.ά., 1999). Προς τούτο χρησιμοποιήθηκε 
το χ2 τεστ σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Σημειώνεται ότι η τιμή ελέγχου 
συγκρίνεται με την τιμή 0,05 και όταν αυτή βρεθεί μικρότερη από 0,05 
απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση Η

0
 (Δεν υπάρχει καμία σχέση μετα-

ξύ των μεταβλητών). Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος ύπαρξης 
συσχετίσεων με κριτήριο στατιστικής σημαντικότητας του χ2 τεστ την τιμή 
p-value του Pearson (Everitt, 1989; Συμεωνάκη, 2015; Τσάντας κ.ά., 1999). 
Στην περίπτωση που προέκυπτε τετραγωνικός πίνακας συνάφειας, ως 
τιμή ελέγχου λαμβάνονταν η τιμή p-value του Fisher. 

5. Το Δείγμα 
Από το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, 55 (56%) 
ήταν αγόρια και 43 (44%) ήταν κορίτσια. Ο βαθμός προαγωγής τους από 
την προηγούμενη τάξη, κατανεμημένος σε τρεις κλάσεις καταγράφεται 
στο γράφημα 1, το οποίο καταδεικνύει την πλειοδοσία στην βαθμολογία, 
καθότι διαπιστώνουμε ότι το 52% των μαθητών συγκεντρώνουν βαθμό 
προαγωγής από την προηγούμενη τάξη ≥ 18,5, δηλαδή είναι άριστοι.

Γράφημα 1: Κατανομή της βαθμολογίας των μαθητών.
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6. Αποτελέσματα και Σχολιασμός 
Σχεδόν οι μισοί μαθητές (53%) γνωρίζουν ότι το Φ.Θ. οδηγεί σε υπερ-
θέρμανση του πλανήτη, ενώ περίπου άλλοι τόσοι (47%) έχουν τη γνώμη 
ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη οδηγεί στο Φ.Θ. Η συντριπτική πλειο-
νότητα των μαθητών (85%) νομίζει εσφαλμένα ότι το Φ.Θ. σχετίζεται με 
την αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας επειδή κάποιες χημικές 
ουσίες που βρίσκονται εντός της ατμόσφαιρας απορροφούν την ακτινο-
βολία που εκπέμπεται από τον ήλιο και όχι αυτή που φτάνει στο έδαφος 
και επανεκπέμπεται με τη μορφή μεγάλου κύματος (θερμαντική) ακτινο-
βολία. Το προηγούμενο εύρημα, κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικό, καθότι 
αποκαλύπτει άγνοια των μαθητών σχετικά με τον θεμελιώδη μηχανισμό 
δημιουργίας του φαινομένου του θερμοκηπίου.

To 70% του δείγματος θεωρεί ότι το Φ.Θ. άρχισε να υπάρχει εξαιτίας των 
δραστηριοτήτων του ανθρώπου, λόγω ανάπτυξης της τεχνολογίας. Από το 
προηγούμενο, εύκολα διαπιστώνεται ότι οι μαθητές αγνοούν ότι το Φ.Θ. 
αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο που διευκόλυνε την ανάπτυξη της ζωής 
στον πλανήτη και ότι καθίσταται αδύνατο να συνεχιστεί η ζωή εάν πάψει 
να υφίσταται το Φ.Θ. Όπως φαίνεται και από το γράφημα 2 που ακολουθεί, 
μόνο το 40% των μαθητών γνωρίζει ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
οφείλεται τόσο σε φυσικές, όσο και σε ανθρώπινες δραστηριότητες.

Γράφημα 2: Κατανομή των δραστηριοτήτων στις οποίες θεωρούν  
ότι οφείλεται το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου.

Από την έρευνα προκύπτει ότι μόνο το 61% των μαθητών γνωρίζει ότι 
το CO

2
 είναι το σημαντικότερο αέριο του Φ.Θ. Όσον αφορά την αναγνώ-

ριση άλλων χημικών ουσιών που ευθύνονται για το Φ.Θ., αποκαλυπτικό 
είναι το γράφημα 3 που ακολουθεί και το οποίο δείχνει ότι μία όχι ευκα-
ταφρόνητη μερίδα μαθητών θεωρεί ότι σ’ αυτές ανήκουν το CO (36,7%) 
και το SO

2
 (25,5%). Προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε τις επιλογές των 
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μαθητών να εντάξουν εσφαλμένα τις δύο προαναφερόμενες ενώσεις, 
στα αέρια θερμοκηπίου, δεν είναι παρακινδυνευμένο να θεωρήσουμε ότι 
ως κύρια αιτία μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτές οι χημικές ουσίες εμφανί-
ζουν κάποιες απλοϊκές ομοιότητες με το σημαντικότερο αέριο θερμοκη-
πίου που είναι το CO

2
. Συγκεκριμένα, το CO περιλαμβάνει στο μόριό του 

τα ίδια στοιχεία με το CO
2
, ενώ το SO

2
 έχει της ίδιας μορφής μοριακό 

τύπο με το CO2, οπότε δεν αποκλείεται αυτές οι απλοϊκές ομοιότητες να 
οδηγούν συνειρμικά τους μαθητές στις τοποθετήσεις που καταγράφηκαν. 

Από το ίδιο γράφημα 3, αξίζει να συγκρατήσουμε ότι οι υδρατμοί 
αναγνωρίζονται ως ένα από τα αέρια θερμοκηπίου μόνο από το 21,4% 
των μαθητών. Τούτο, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι είναι δύσκολα 
νοητικώς αποδεκτό μία απολύτως φυσική και ζωηφόρος χημική ένωση 
(H

2
O

(g)
) να λειτουργεί επιβαρυντικά για το ατμοσφαιρικό περιβάλλον στο 

οποίο εντοπίζεται με μεγάλη συγκέντρωση. Ειδικά για το Ο
3
, πρέπει να 

σημειωθεί ότι πολλοί μαθητές (65%) θεωρούν εσφαλμένα ότι το συγκε-
κριμένο αέριο δεν είναι αέριο θερμοκηπίου, πιθανότατα διότι συνειρμικά 
το συνδέουν με το φαινόμενο της τρύπας του όζοντος που απαντάται 
στην στρατόσφαιρα κι όχι στην τροπόσφαιρα. Μπορεί να οφείλεται και 
στο γεγονός ότι συχνά στα σχολικά εγχειρίδια, τα διάφορα μεγάλα περι-
βαλλοντικά προβλήματα δεν παρουσιάζονται με διακριτό τρόπο. Επίσης, 
έχει ενδιαφέρον να τονιστεί ότι το μεθάνιο (CH

4
), μια οργανική ένωση 

που αποδείχθηκε ότι απορροφά την υπέρυθρη (θερμαντική) ακτινοβολία 
σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από το CO

2
, αναγνωρίζεται ως αέριο θερμο-

κηπίου μόνο από το ¼ περίπου των μαθητών. Τούτο το τελευταίο, ίσως 
μπορεί να δικαιολογηθεί, καθότι για το CH

4
 δεν εντοπίζουμε αξιόλογες 

αναφορές στα διδακτικά βιβλία. 

Γράφημα 3: Κατανομή που δείχνει σε τι ποσοστό οι μαθητές αναγνωρίζουν 
κάποιες χημικές ουσίες ως αέρια που συμβάλουν στην ενίσχυση του 

Φαινομένου του Θερμοκηπίου.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ φύλου και 
βαθμού προαγωγής, δηλαδή στοιχειοθετείται εξάρτηση της επίδοσης 
των μαθητών από το φύλο, αφού από τον πίνακα 2 φαίνεται p=0,002. Από 
τον πίνακα 1, διαπιστώνουμε ότι τα μισά περίπου αγόρια (50,9%) εμφανί-
ζουν υψηλή επίδοση και είναι σχεδόν διπλάσια από τα κορίτσια (23,3%) 
της ίδιας κλάσης. Ωστόσο, τα τρία τέταρτα περίπου των κοριτσιών (72,1%) 
εμφανίζουν άριστη επίδοση που και πάλι είναι σχεδόν διπλάσια από τα 
αγόρια (36,4%) άριστης επίδοσης. Τα προηγούμενα ευρήματα δημιουρ-
γούν την υπόνοια ότι, εάν προκύψουν συσχετίσεις των ερωτήσεων με το 
φύλο, τα κορίτσια θα συγκεντρώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση 
με τα αγόρια, σωστές απαντήσεις. 

Πίνακας 1: Πίνακας Συνάφειας μεταξύ του φύλου  
και της επίδοσης των μαθητών.

FYLO * ΕΠΙΔΟΣΗ Crosstabulation

ΧΑΜΗΛΗ
ΥΨΗΛΗ

ΕΠΙΔΟΣΗ Total

ΑΡΙΣΤΗ

FYLO

1

Count 7 28 20 55

Expected 
Count

5,1 21,3 28,6 55,0

% within 
FYLO

12,7% 50,9% 36,4% 100,0%

% within 
ΕΠΙΔΟΣΗ

77,8% 73,7% 39,2% 56,1%

% of Total 7,1% 28,6% 20,4% 56,1%

2

Count 2 10 31 43

Expected 
Count

3,9 16,7 22,4 43,0

% within 
FYLO

4,7% 23,3% 72,1% 100,0%

% within 
ΕΠΙΔΟΣΗ

22,2% 26,3% 60,8% 43,9%

% of Total 2,0% 10,2% 31,6% 43,9%

Total
Expected Count
% within FYLO
% within ΕΠΙΔΟΣΗ
% of Total

Count 9 38 51 98

9,0 38,0 51,0 98,0

9,2% 38,8% 52,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

9,2% 38,8% 52,0% 100,0%
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Πίνακας 2: Πίνακας τιμών χ2 τεστ για έλεγχο εξάρτησης της επίδοσης  
των μαθητών με το φύλο.

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Pearson Chi-Square 12,393a 2 ,002

Likelihood Ratio 12,738 2 ,002

Linear-by-Linear Association 12,265 1 ,000

N of Valid Cases 98

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 3,95.

Η αναζήτηση περαιτέρω εξαρτήσεων έγινε μέσα από τη δημιουργία 
πινάκων συνάφειας (διαδικασία crosstabulation). Ως ανεξάρτητες μετα-
βλητές χρησιμοποιήθηκαν το φύλο και η επίδοση (βαθμός προαγωγής 
των μαθητών από την προηγούμενη τάξη) και ως εξαρτημένες μεταβλη-
τές χρησιμοποιήθηκαν οι ερωτήσεις αξιολόγησης γνώσεων σχετικά με το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου του ερωτηματολογίου. Ωστόσο, όπως προ-
κύπτει και από τον ακόλουθο πίνακα 3, δεν αναδείχθηκαν τέτοιες εξαρ-
τήσεις, καθότι όλες οι τιμές p-Value των χ2 τεστ βρέθηκαν μεγαλύτερες 
του 0,05.

Πίνακας 3: Πίνακας τιμών p-Value των χ2 τεστ για έλεγχο εξαρτήσεων  
των απαντήσεων των μαθητών ως προς το φύλο και ως προς την επίδοση.

ΕΡΩΤΗΣΗ
(Α/Α)

p-Value  
(ΣΎΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΎΛΟ)

p-Value  
(ΣΎΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ)

1 0,309 (Fisher) 0,426 (Pearson)

2 1,000 (Fisher) 0,181 (Pearson)

3 0,168 (Fisher) 0,574 (Pearson)

4 0,834 (Fisher) 0,670 (Pearson)

5 0,648 (Fisher) 0,071 (Pearson)

6 0,459 (Fisher) 0,996 (Pearson)

7 0,243 (Fisher) 0,815 (Pearson)

8 0,672 (Fisher) 0,826 (Pearson)

9 0,147 (Fisher) 0,844 (Pearson)

10 0,558 (Pearson) 0,774 (Pearson)
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7. Συμπεράσματα και Προτάσεις 
Στην παρούσα εμπειρική έρευνα χρονικής στιγμής, παρατηρήθηκε ότι 
πάνω από τους μισούς μαθητές είναι άριστοι. Η προαναφερόμενη δια-
πίστωση, δημιουργεί την υπόνοια ότι θα καταγραφούν σε υψηλό βαθμό 
σωστές τοποθετήσεις των μαθητών στις λίγες και εισαγωγικού περιεχο-
μένου ερωτήσεις που τους τέθηκαν. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν προέκυψε 
από την συγκεκριμένη έρευνα. Τούτο το γεγονός, εγείρει ερωτηματικά 
σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα της βαθμολογίας στο ελληνικό δη-
μόσιο σχολείο. Από τις 10 ερωτήσεις, στις 6 οι μαθητές απάντησαν λαν-
θασμένα σε ποσοστό άνω του 50%. Ο μέσος όρων των ποσοστών των 
λανθασμένων απαντήσεων είναι 59%. Από τα δύο προηγούμενα ευρή-
ματα, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα των μαθητών στις 
βασικές γνώσεις για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό αναμένεται να 
δυσχεράνει την περαιτέρω διδασκαλία, γιατί μέσα στο λίγο χρόνο που δι-
ατίθεται στη Γ’ Γυμνασίου για τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας, 
χρειάζεται να αποκατασταθούν προς το ορθό οι λανθασμένες ιδέες των 
μαθητών και στη συνέχεια να προχωρήσει η διδασκαλία σε περισσότερη 
εμβάθυνση. Επιπρόσθετα, δίνει το έναυσμα να υποστηρίξουμε ότι χρειά-
ζεται να προσεχθεί ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται από το 
Δημοτικό κιόλας οι βασικές έννοιες για το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
και η ανάγκη που πρέπει να δοθεί από τους διδάσκοντες στις πιθανές 
σχετικές παρανοήσεις των μαθητών που ανέδειξαν οι διάφορες έρευνες.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ένα σύνθετο φυσικό φαινόμε-
νο, το οποίο απαιτεί να αφιερώνονται σ’ αυτό αρκετές διδακτικές ώρες, 
πράγμα που σήμερα δεν συμβαίνει γιατί α) δεν προβλέπεται από το ανα-
λυτικό πρόγραμμα σπουδών και β)οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας 
που καταφθάνουν στα σχολεία στην αρχή κάθε έτους προβαίνουν σε επι-
πρόσθετη περικοπή. Η απαίτηση για ουσιαστική κατανόηση των βασικών 
εννοιών, επιβάλλει τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα να παρουσιά-
ζονται έτσι ώστε να αποτρέπεται η σύγχυση, οπότε σε ένα πρώτο εισαγω-
γικό επίπεδο ωφέλιμο είναι να διδάσκονται με διακριτό τρόπο. Καλό είναι 
να ακολουθείται η σπειροειδής διάταξη της ύλης και καθώς προοδευτι-
κά επιδιώκεται εμβάθυνση, χρήσιμο κρίνεται να προβλέπεται μία μικρή 
εισαγωγική επανάληψη των εννοιών που διδάχθηκαν σε προηγούμενη 
τάξη, στο ίδιο ή διαφορετικό μάθημα. Το προηγούμενο δεν είναι υποχρε-
ωτικό να προβάλλεται μέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια, αλλά μπορεί 
να αφεθεί στην πρωτοβουλία του διδάσκοντα, ο επαγγελματισμός του 
οποίου τον υποχρεώνει να συμβουλεύεται συστηματικά το ΔΕΠΠΣ13 και 
τα ΑΠΣ14 που πάντα πρέπει να επικαιροποιεί η αρμόδια επιτελική δομή 
του Υπουργείου Παιδείας. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
δύσκολα μπορεί να διδαχτεί με χρήση πειραμάτων και για να εμπεδω-
θεί, ακόμα και μέσα από λογισμικό προσομοίωσης, απαιτείται εντατική 

13.  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών.
14.  Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών.
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προσπάθεια από τους μαθητές με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ισχυρή 
αναλυτικοσυνθετική σκέψη, κάτι που επιβάλλεται να καλλιεργείται συστη-
ματικά και ολιστικά στο σημερινό δημόσιο σχολείο. Για να οικοδομηθούν 
με περισσότερο ασφαλή τρόπο οι βασικές έννοιες από την πρωτοσχο-
λική κιόλας ηλικία, προτείνεται να αξιοποιηθούν καινοτόμες διδακτικές 
προσεγγίσεις που με συμβατικό ή ψηφιακό15 τρόπο ενσωματώνουν τε-
χνικές παιγνιώδους μάθησης. Όμως για να τεκμηριωθούν όλα τα παρα-
πάνω χρειάζεται να γίνουν πολλές άλλες διασταυρούμενες εμπειρικές 
έρευνες. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΦΥΛΟ:  ΑΓΟΡΙ       ΚΟΡΙΤΣΙ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΦΕΤΙΝΗ: 
             10-15       15,1-18,4       18,5-20 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΎ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΎ (Φ.Θ.)

1.  Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 
 Το Φ.Θ. οδηγεί σε υπερθέρμανση του πλανήτη
 Η υπερθέρμανση του πλανήτη οδηγεί στο Φ.Θ.

2.  Το Φ.Θ. άρχισε να υπάρχει εξαιτίας των δραστηριοτήτων του ανθρώ-
που, λόγω ανάπτυξης της τεχνολογίας; 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ

3.  Το Φ.Θ. συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας 
επειδή κάποιες χημικές ουσίες που βρίσκονται εντός της ατμόσφαιρας 
απορροφούν την ακτινοβολία που εκπέμπεται από: 
 Τον ήλιο  Την γη

4.  Το Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) αποτελεί χημική ουσία που ενισχύει 
το Φ.Θ.; 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ

5.  Το Διοξείδιο του θείου (SO
2
) αποτελεί χημική ουσία που ενισχύει το 

Φ.Θ.; 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ

6. Οι Υδρατμοί (H
2
O) αποτελούν χημική ουσία που ενισχύει το Φ.Θ.;

 ΝΑΙ  ΟΧΙ

7. Το Μεθάνιο (CH
4
) αποτελεί χημική ουσία που ενισχύει το Φ.Θ.;

 ΝΑΙ  ΟΧΙ

8. Το Όζον (O
3
) αποτελεί χημική ουσία που ενισχύει το Φ.Θ.;

 ΝΑΙ  ΟΧΙ
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 9. Το διοξείδιο του άνθρακα (CO
2
) είναι το σημαντικότερο αέριο του Φ.Θ.; 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ

10. Το Φ.Θ. οφείλεται σε δραστηριότητες: 
 Ανθρώπινες       Φυσικές       Φυσικές και Ανθρώπινες
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Περίληψη 
Με τη συγκεκριμένη επιστημονικο-εμπειρική μελέτη, επιχειρείται μία 
σχοινοτενής διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι ειδικοί παι-
δαγωγοί των Τμημάτων Ένταξης εν σχέσει με τη διαδικασία παραπομπής 
των μαθητών που ανιχνεύονται με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο 
Κ.Ε.Σ.Υ. (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης). Στην 
έρευνα που διεξήχθη το σχολικό έτος 2019-20 στην εκπαιδευτική περι-
φέρεια Λασιθίου, συμμετείχαν τριάντα παιδαγωγοί που αποφοίτησαν από 
τα δύο μοναδικά παιδαγωγικά τμήματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Βόλου και Θεσσαλονίκης) που υφίστανται στην 
Ελλάδα. Ως μέσο συλλογής ερευνητικών δεδο-
μένων χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέ-
ντευξη, ενώ το υλικό των συνεντεύξεων αναλύ-
θηκε, επεξεργάστηκε και αποκωδικοποιήθηκε 
μέσω της ποιοτικής μεθόδου ανάλυσης περιε-
χομένου. Συνεπαγωγικά, διακρίνεται πασιφανώς 
ότι η συνεισφορά των ειδικών παιδαγωγών των 
Τμημάτων Ένταξης, είναι καθοριστικής σημασί-
ας κατά τη διαδικασία παραπομπής των μαθη-
τών στο Κ.Ε.Σ.Υ. 

Abstract 
In this particular scientific and empirical study, it is attempted to inves-
tigate the role that the special educators of the Inclusion Classes play 
in the referral procedure of students with special educational needs to 
K.E.S.Y. {Center Educational and Counseling Support (KΕΣΥ)}. Thirty 
special educators who graduated from the two Special Education de-
partments existing in Greece (Volos and Thessaloniki) took part in the 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ  
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ  
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ  
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ  
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ.

Λέξεις κλειδιά: 
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ειδικοί παιδαγωγοί,  
Κ.Ε.Σ.Υ,  
παιδιά με ειδικές  
εκπαιδευτικές ανάγκες,  
Τμήματα Ένταξης

Ιωάννης Νικ. Νοβάκος
Υπ. Δρ., Ειδικός παιδαγωγός και  

Διευθυντής του Ειδικού Δημ. Σχ. Αγίου Νικολάου - Λασίθι
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research which took place in Lasithi during 
2019-20. Semi-structured interviews were used 
to collect the data which were analyzed and 
edited through the qualitative method. Con-
sequently, the contribution of the special edu-
cators of the Inclusion Classes is obviously of 
definitive importance during the referral proce-
dure of students to KE.S.Y.

1. Εισαγωγή 
Οι περισσότεροι γονείς που τα παιδιά τους εμφανίζουν μαθησιακές δυ-
σκολίες, θεωρούν το Τμήμα Ένταξης ως το ιδανικότερο παιδαγωγικο-
εκπαιδευτικό πλαίσιο υποστήριξης και βελτίωσης των γνωστικών τους 
ελλειμμάτων και ακαδημαϊκών τους επιδόσεων. Εξ ου και επιθυμούν μετ’ 
επιτάσεως την ένταξή τους σ’ αυτό, καθώς επίσης και την παρακολούθη-
σή τους στις περιπτώσεις που εντοπίζονται κενά και αδυναμίες στις γνω-
στικές τους ικανότητες (Bord, 2004). Η εμπειρία της τελευταίας δεκαε-
τίας, πέραν των άλλων, καταδεικνύει ότι εμπιστεύονται παντοιοτρόπως 
τους ειδικούς παιδαγωγούς που υπηρετούν στα Τμήματα Ένταξης, ως 
τους πιο προσφυώς επιστημονικά επαγγελματίες εκπαιδευτικούς για την 
εξατομικευμένη και ποιοτικά διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση 
των παιδιών τους. Κοντολογίς, είναι θετικά διακείμενοι και πεπεισμένοι 
ότι η ένταξη των παιδιών τους στη συγκεκριμένη δομή (Calculator, 2009) 
μέσα στο γενικό σχολείο, συντελεί ορατά στη μαθησιακή, συναισθηματι-
κή, συμπεριφορική και κοινωνική τους ανάπτυξη, εξέλιξη και προαγωγή 
(Χατζηθεολόγου, 2005). 

Ειδικότερα, αξίζει να επισημανθεί η θεσμική προσφορά και διάσταση 
του Τμήματος Ένταξης –διαμέσου των ειδικών παιδαγωγών– που έχουν 
φυσικά, άλλη πανεπιστημιακή εκπαίδευση, προσανατολισμό, φιλοσοφία 
και κουλτούρα για τη μαθησιακή και ψυχο-συναισθηματική ενίσχυση και 
στήριξη των μαθητών/τριών αυτών (Emeagwali, 2009). Η ενσωμάτωση 
του Τμήματος Ένταξης ως δομή της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο 
ενιαίο σχολείο, συνεπώς, αποτελεί μία πιονερίστικη τάση και πρακτική, η 
οποία διευκολύνει την ορατή ουσιαστικά διευκόλυνση των μαθητών/τρι-
ών αυτής της ιδιαίτερης ομάδας, να εξελιχθούν στο γενικό πλαίσιο βάσει 
των δυνατοτήτων τους (De Boer et al., 2010). 

Key words: 

referral procedure,  
special educators,  

K.E.S.Y.,  
students with special  

educational needs,  
Inclusion Classes
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2.  Η Συνεισφορά του Τμήματος Ένταξης ως Εξει-
δικευμένης Υποστηρικτικής Δομής των Μαθη-
τών/τριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 
στο Γενικό Σχολείο

Στο πλαίσιο της καταστατικής αρχής και συνθήκης που αφορά την παροχή 
ίσων σχολικών και κοινωνικών ευκαιριών στους μαθητές/τριες με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, όλοι αναγνωρίζουν, παραδέ-
χονται και αποδέχονται ότι το Τμήμα Ένταξης συνιστά την πιο τελέσφορη 
δομή ενίσχυσης, ανάπτυξης και υποστήριξής τους (Nόμος 2817/2000). 
Εν ολίγοις, καθίσταται αντιληπτό ότι η λειτουργία του Τμήματος Ένταξης 
μέσα στο γενικό/ενιαίο σχολείο, συντελεί στην ελάφρυνση και συνάμα 
υποστήριξη των νοητικών τους εγχειρημάτων, κατά την επιτέλεση του κα-
θημερινού μαθησιακού τους έργου (Asim, 2012). Η παρακολούθησή του, 
συνεπώς, διευκολύνει τους/τις μαθητές/τριες της συγκεκριμένης ομά-
δας, να διδαχθούν και να κατανοήσουν με εξατομικευμένα διαφοροποι-
ημένο τρόπο και μορφή το περιεχόμενο της υπό παράδοσης διδακτέας 
ύλης, αφού όπως είναι γνωστό φέρουν/παρουσιάζουν ετερόκλητες εγ-
γενείς ικανότητες, ανεπάρκειες και αδυναμίες (Baffoe, 2013· Κομιανού & 
Ντεροπούλου-Ντέρου, 2012). 

Όπως γνωρίζουν, άλλωστε, όλοι στην εκπαιδευτική κοινότητα, το Τμή-
μα Ένταξης συνιστά μία άκρως ουσιαστική και τελέσφορη πρακτική της 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που ενσωματώθηκε με μοναδικά επιτυ-
χημένο τρόπο και μέθοδο στο πλαίσιο των σχολικών μονάδων της Γενικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Kaldi et al., 2011· Wilkins, 2012). Υπό τη σκοπιά 
αυτή, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δομή συνιστά μία ξεχωριστή εκ-
παιδευτική επιλογή αντιμετώπισης των –ήπιων και ορισμένες φορές των 
πιο σοβαρών μαθησιακών δυσχερειών και ελλειμμάτων– των μαθητών/
τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο (Glazzard, 
2011). Η προκείμενη μορφή και τρόπος παιδαγωγικο-διδακτικής, συναι-
σθηματικής, συμπεριφορικής και κοινωνικής υποστήριξης και ενίσχυσης 
των μαθητών/τριών αυτής της ιδιαίτερης ομάδας (Sharma, 2012) εγκαθι-
δρύει μέσα στη δομή λειτουργίας του ενιαίου σχολείου, μία πιονερίστικη 
οπτική και λογική εμπροσθοβαρούς και απρόσκοπτης ενθυλάκωσης και 
προσαρμογής τους, στα τυπικά μαθησιακά standards (προδιαγραφές) 
βάσει της ηλικιακής τους ανάπτυξης (Devine, 2012). 

Παρά ταύτα, αξίζει να υπογραμμισθεί ότι όλοι οι μαθητές/τριες που πα-
ρακολουθούν στο Τμήμα Ένταξης, δεν ανταποκρίνονται το ίδιο τελέσφο-
ρα στις πρακτικές διδασκαλίας που εφαρμόζονται για την εκπαιδευτική 
και ψυχοσυναισθηματική τους ενίσχυση και ανάπτυξη σ’ αυτό (Corcoran 
et al., 2011). Σίγουρα, είναι παγκοίνως γνωστό (Sehrbrock, 2011) στην εκ-
παιδευτική κοινότητα και γίγνεσθαι –βάσει της έως τώρα λειτουργίας του 
Τμήματος Ένταξης– ότι ενδείκνυται η παρακολούθησή του, περισσότε-
ρο από τους/τις μαθητές/τριες που έχουν ελαφριές ή/και ήπιες ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και όχι από αυτούς/ές που εμφανίζουν βαριές 
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(Τζιβινίκου & Κουτσοκώστα, 2011). Εν τοιαύτη περιπτώσει, θεωρείται ότι η 
ύπαρξη της συγκεκριμένης δομής μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας πολλών 
σχολικών μονάδων, είναι σημαντικά θετική και ευεργετική για τη μάθη-
ση των μαθητών/τριών αυτής της ιδιαίτερης ομάδας (Καϊσέρογλου, 2010· 
Thomazet, 2009). 

3.  Ο Καταλυτικά Εμπροσθοβαρής Ρόλος των Ει-
δικών Παιδαγωγών στην Ουσιαστική και Τελέ-
σφορη Λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης 

Σύμφωνα με την επιστημονική άποψη και γνώμη των Avramidi και Kalyva 
(2007), οι ειδικοί παιδαγωγοί αναγνωρίζονται –εκ των εκπαιδευτικών εκ-
βάσεών τους– ως οι πλέον αρτιότεροι (Brownellet et al., 2008) εξειδι-
κευμένα επαγγελματίες διδάσκοντες των μαθητών/τριών με ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στο Τμήμα Ένταξης (Malinen et al., 
2012). Όπερ μεθερμηνευόμενο, διαθέτουν πολυποίκιλα πολυδιάστατες 
και πολυπρισματικές επιστημονικο-παιδαγωγικές ικανότητες και δεξιότη-
τες, που ειρήσθω εν παρόδω είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης θεωρη-
τικής και πρακτικής τους σπουδής και εξάσκησης στον τομέα της Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Avramidis et al., 2000· Koster et al., 2008). 

Οι ειδικοί παιδαγωγοί που υπηρετούν στα Τμήματα Ένταξης, επομέ-
νως, λαμβάνουν πάντα υπόψη τους κατά τη διδασκαλία των μαθητών/τρι-
ών αυτής της ιδιαίτερης ομάδας τις ενδοατομικές τους γνωστικο-εκπαι-
δευτικές δυνατότητες, αδυναμίες και ελλείμματα (Akbari & Moradkhani, 
2010). Με λίγα λόγια, προνοούν και μεριμνούν ώστε οι μαθησιακές δρα-
στηριότητες, τα προγράμματα, οι στρατηγικές και οι τεχνικές διδασκαλί-
ας (Avanzi et al., 2013) που ακολουθούνται και εφαρμόζονται σε όλα τα 
στάδια και φάσεις της εκπαίδευσής τους, να συνάδουν με το μαθησιακό 
τους προφίλ και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους γνωστικές 
δυνατότητες και ανάγκες (Koutrouba et al., 2008). Στο πλαίσιο της άνω-
θεν συλλογιστικής, πέραν των άλλων, επιχειρούν να ενεργοποιούν τα κί-
νητρα των μαθητών/τριών αυτών για μάθηση, διαμέσου της δημιουργίας 
και διαμόρφωσης πιο βέλτιστων και ιδανικών εκπαιδευτικών ευκαιριών 
(Bohner & Dickel, 2011) ούτως ώστε να συμμετάσχουν υπό άλλες συνθή-
κες (διευκολυντικές) και προοπτικές στις διεργασίες της διδακτικής πρά-
ξης (Friend, 2008· Kalyva et al., 2007· Rytivaara & Kershner, 2012). 

Η ουσιαστικά πιστή ευόδωση και εφαρμογή του έργου των ειδικών 
παιδαγωγών που υπηρετούν στα Τμήματα Ένταξης, ως εκ τούτου, συνί-
σταται στα εξής: α) στην αξιοποίηση –με παιγνιώδεις τρόπους– των διά-
φορων μορφών διδασκαλίας και μάθησης, ώστε να βελτιώνονται και να 
αναπτύσσονται στο έπακρο (Van Laarhoven et al., 2007) οι γνωστικές, 
συναισθηματικές, συμπεριφορικές και κοινωνικές ικανότητες και δεξιό-
τητες των μαθητών/τριών αυτών, β) στη στοχευμένη και διαφοροποιη-
μένη τροποποίηση, απλοποίηση και προσαρμογή (Fakolade et al., 2009) 
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του περιεχομένου των εκπαιδευτικών εργασιών, στο μαθησιακό επίπε-
δο του εκάστοτε μαθητή/τριας που παρακολουθεί στο Τμήμα Ένταξης, 
γ) στην ψυχο-παιδαγωγικά εδρασμένη προσέγγιση και ενθάρρυνσή 
τους (Bouck, 2009) καθότι προέχει η τόνωση της αυτοπεποίθησης και 
η ενίσχυση του ηθικού τους, προκείμενου να απομακρύνουν τους αγχο-
γόνους παράγοντες και να διευκολύνουν την απρόσκοπτα ενεργή συμ-
μετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία, δ) στο να ανακαλύπτουν και να 
διορθώνουν τα πραγματικά πρακτικά μαθησιακά ή/και μη προσκόμματα 
(Brady & Woolfson, 2008) που συνιστούν τροχοπέδη στη γνωστικο-συ-
μπεριφορική εξέλιξή τους, βάσει των νοητικών τους δυνατοτήτων, ε) στο 
να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν ορθά και σωστά τους γονείς των 
μαθητών/τριών αυτών, έτσι ώστε να υφίσταται συνέχεια και υποστήριξη 
του έργου τους και μετά το σχολείο (Federici & Meloni, 2008· Friend et 
al., 2010· Κοντοπούλου, 2007· Savolainen et al., 2012). 

Υπό την έννοια αυτή, σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη δομή, οι ειδι-
κοί παιδαγωγοί έχουν την επιστημονικο-διδακτική ευελιξία και δυνατότη-
τα να υποστηρίζουν (Dykes, 2008) με εναλλακτικά διαφοροποιημένο και 
εξατομικευμένο τρόπο και τεχνική τη διδασκαλία και εκπαίδευση των μα-
θητών/τριών αυτών (Ceylan & Aral, 2016· De Boer et al., 2011). Κατά συνέ-
πεια, παρατηρείται ότι ο ρόλος της συμβολής τους (Bornman & Donohue, 
2013) λαμβάνει άλλες διαστάσεις και προοπτικές εν σχέσει με την αλλα-
γή επί τα βελτίω της εκπαιδευτικής εικόνας και απόδοσης των μαθητών/
τριών αυτής της ιδιαίτερης ομάδας. Οι ειδικοί παιδαγωγοί, εν ολίγοις, δι-
αθέτουν προσφυώς εξειδικευμένη συγκρότηση και κατάρτιση, έτσι ώστε 
να διευκολύνουν την ενεργοποίηση των ψυχο-γνωστικών και ψυχοσυ-
ναισθηματικών ικανοτήτων των μαθητών/τριών αυτών (Coutsocostas & 
Alborz, 2010).

4. Η Αναγκαιότητα της Έρευνας 

4.1. Γενικός Σκοπός της Έρευνας 
Η προκείμενη έρευνα διεξήχθη υπό τη συλλογιστική μιας εκτενούς και 
σχοινοτενούς διερεύνησης και πραγμάτευσης του ρόλου των ειδικών παι-
δαγωγών των Τμημάτων Ένταξης, εν σχέσει με την ουσιαστική συμβολή 
τους στη διδασκαλία και μάθησης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Σε εφαρμοστικό – πρακτικό επίπεδο, τέλος, έχει ενδιαφέρον να 
διερευνηθεί και να επιβεβαιωθεί –κατά πόσο ισχύει– η κοινή διαπίστωση 
και άποψη που επικρατεί σ’ όλη τη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικούς, 
γονείς, μαθητές κ.ά.) ότι το Τμήμα Ένταξης, συντείνει στην αντιμετώπιση 
και επίλυση των περισσότερων προβλημάτων των μαθητών/τριών αυτών, 
με συνέπεια, η ύπαρξή του στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς να απο-
δεικνύεται καταλυτικά εμπροσθοβαρής για την εύρυθμη και ομαλή λει-
τουργία και τελεσφόρησή τους. 
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4.2. Υποθέσεις Έρευνας 
Σε γενικές γραμμές, πραγματεύτηκαν εκτενώς και διεξοδικά με τη συ-
γκεκριμένη εμπειρική έρευνα, τα κάτωθι ζητήματα και θεματικές:

•	 Με ποιους μεθοδολογικούς τρόπους και τεχνικές αντιμετωπίζουν 
οι ειδικοί παιδαγωγοί των Τμημάτων Ένταξης, τα γνωστικο-συναι-
σθηματικά και ψυχο-κοινωνικά εγγενή ή/και μη ελλείμματα και 
αδυναμίες των μαθητών/τριών, που παρουσιάζουν ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες;

•	 Ποιος είναι ο ρόλος τους εν σχέσει με την ορθή και τελέσφορη 
προσφυώς ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς των μαθη-
τών/τριών που παρακολουθούν στο Τμήμα Ένταξης;

•	 Υπό ποια μορφή και προϋποθέσεις μετέρχονται την εξειδικευμένη 
επιστημονικά συγκρότησή τους, προς όφελος των μαθητών/τριών 
αυτών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία;

•	 Υπό ποιες συνθήκες, όρους και λογική συνεργάζονται με τους συ-
ναδέλφους της γενικής αγωγής, για την τήρηση εφαρμογής των 
εκπονούντων εξατομικευμένων και διαφοροποιημένων προγραμ-
μάτων, τα οποία αφορούν μαθητές/τριες που πιθανόν χρήζουν πα-
ραπομπής στο Κ.Ε.Σ.Υ.;

Εν προκειμένω, επιδιώκεται και επιχειρείται με την επιστημονικο-εμπει-
ρική διερεύνηση και μελέτη της συγκεκριμένης θεματικής, να αναλυθούν, 
να ελεγχθούν, να αντιδιασταλούν, να ερμηνευθούν και να αποδοθούν 
στους αναγνώστες, όλες οι προρρηθείσες ερευνητικές υποθέσεις και δε-
δομένα με όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένο τρόπο, μέθοδο και μορφή. 

5. Μεθοδολογία της Έρευνας

5.1. Δείγμα της Έρευνας
Οι τριάντα (30) ειδικοί παιδαγωγοί (ΠΕ 71) που έχουν αποφοιτήσει από 
τα πανεπιστημιακά Τμήματα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Βό-
λου και της Θεσσαλονίκης, αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας. Σημειω-
τέον ότι όλοι οι ειδικοί παιδαγωγοί που έλαβαν μέρος στην έρευνα, δί-
δαξαν –εκτός από τα προηγούμενα χρόνια– το σχολικό έτος 2019-20 στα 
Τμήματα Ένταξης της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Λασιθίου. Βάσει των 
προρρηθέντων αναφορών, υπογραμμίζεται ότι οι ειδικοί παιδαγωγοί των 
Τμημάτων Ένταξης επιλέχτηκαν ως δείγμα, αφού πληρούν όλα τα κριτή-
ρια και τις προδιαγραφές (επιστημονικά και εμπειρικά) που απαιτούνται 
για να καλυφθεί η στοιχειώδης εγκυρότητα, αξιοπιστία και αντικειμενικό-
τητα των συναχθέντων αξιωμάτων και συμπερασμάτων της προκείμενης 
εργασίας.
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5.2. Εργαλείο Συλλογής Ερευνητικών Δεδομένων
Ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων και στοιχείων για τη διενέργεια 
της έρευνας, επιλέχτηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Η συγκεκριμένη μέ-
θοδος άντλησης ερευνητικών πληροφοριών και στοιχείων, στην ουσία, 
ενδείκνυται για την εφαρμογή της, σε τέτοιου είδους (ποιοτικής μορφής 
και επεξεργασίας) έρευνες (Bryman, 2017). 

Τούτων δοθέντων, υπεβλήθησαν στους ειδικούς παιδαγωγούς των 
Τμημάτων Ένταξης που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας, κάποιες 
ερωτήσεις που συνυφαίνονται με το υπό πραγμάτευση θεματικό αντικεί-
μενο όπως: 1) Ποιος είναι ο ρόλος εμπλοκής των ειδικών παιδαγωγών 
των Τμημάτων Ένταξης στη διαδικασία παρακολούθησης και παραπο-
μπής των προτεινόμενων μαθητών/τριών στο Κ.Ε.Σ.Υ.; 2) Με ποιες μεθό-
δους και τρόπους φρονούν ότι πρέπει να παρέμβουν στο σχεδιασμό και 
στην εκπόνηση των εξατομικευμένων διδακτικών προγραμμάτων, ώστε 
να επικουρηθούν οι μαθητές/τριες αυτοί/ές ανάλογα με τη γνωστική ει-
κόνα που παρουσιάζουν (Τμήμα Ένταξης και κανονική τάξη) στο σχολείο; 
3) Υπό ποιες προϋποθέσεις και συνθήκες θεωρούν ότι πρέπει να συμ-
μετάσχουν στις διεργασίες υποστήριξης των μαθητών/τριών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, που πιστεύουν ότι πρέπει να παραπεμφθούν για 
πιο επιστημονική αξιολόγηση στο Κ.Ε.Σ.Υ.; 4) Ποια είναι η άποψή τους 
για τους λόγους παροχής εξειδικευμένα συμβουλευτικών και πρακτικών 
οδηγιών στους συναδέλφους της γενικής αγωγής, εν σχέσει με τις δυ-
σχέρειες που αντιμετωπίζουν με τους/τις μαθητές/τριες αυτούς/ές κατά 
τη διάρκεια του διδακτικού τους έργου; 

5.3. Μέθοδος Ανάλυσης των Ερευνητικών Δεδομένων
Η αποκωδικοποίηση/αποδελτίωση, ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία 
του καταγεγραμμένου σε συσκευή εγγραφής υλικού των συνεντευξιαζό-
μενων ειδικών παιδαγωγών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, πραγματο-
ποιήθηκε με την ποιοτική μέθοδο ανάλυσης του περιεχομένου (Ιωσηφί-
δης, 2003). Εξ ου και η μέθοδος αυτή, ενδείκνυται για την επεξεργασία 
πληροφοριών και δεδομένων έρευνας τέτοιας μορφής, επειδή, αφενός, 
συντείνει στην αναπαραγωγή καινούριων και πρωτοποριακών γνώσεων, 
πεποιθήσεων και ιδεών, αφετέρου, διευκολύνει στην εξαγωγή έγκυρων 
και αξιόπιστων ποιοτικά συμπερασμάτων (Ghergut & Grasu, 2012). 

5.4. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων της Έρευνας
Ομολογουμένως, αναφαίνεται κατόπιν επεξεργασίας και αποκωδικοποίη-
σης των εμπειρικών πληροφοριών που συνάχθηκαν από τις συνεντεύξεις 
των ειδικών παιδαγωγών εν σχέσει με τη συγκεκριμένη θεματική, ότι οι 
γνώμες τους παρότι συγκλίνουν και ταυτίζονται στα περισσότερα ζητή-
ματα, ορισμένες φορές ενέχουν κάποιες διφορούμενες απαντήσεις. 
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5.4.1.  Απόψεις Ειδικών Παιδαγωγών για το Ρόλο τους Αναφορι-
κά με την Παρακολούθηση και Υποστήριξη των Μαθητών/
τριών που έχουν Προταθεί για Παραπομπή στο Κ.Ε.Σ.Υ.

Οι ειδικοί παιδαγωγοί του δείγματος της έρευνας, αναφέρουν ότι ανα-
λαμβάνουν να παρατηρούν και να αξιολογούν –βάσει της εξειδίκευσής 
τους– τη γενική εκπαιδευτική εικόνα (γνωστική, συναισθηματική, συμπε-
ριφορική, ψυχοκοινωνική κ.λπ.) των μαθητών/τριών που έχουν προταθεί 
από το σύλλογο διδασκόντων, λόγω ενδείξεων και αποχρώσεων ειδικών 
μαθησιακών δυσκολιών που παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια της διδακτι-
κής πράξης. Επίσης, επωμίζονται το –δυσχερές– κομμάτι επικοινωνίας και 
συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών/τριών αυτών, εξηγώντας τους 
για τον τρόπο και τη μορφή τέλεσης του έργου τους. 

«Μόνο εμείς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους γονείς και να τους 
εξηγήσουμε ποιος είναι ο ρόλος και η θέση μας σε αυτή τη διαδικασία».

«Χωρίς τη δική μας συνεργασία και ουσιαστική εμπλοκή, η διαδικασία δεν 
πρόκειται να λάβει σάρκα και οστά ποτέ, με αποτέλεσμα να μην παραπεμ-
φθούν παιδιά που το έχουν άμεση ανάγκη».

«Είτε προταθούν τα παιδιά στην αρχή της σχολικής χρονιάς είτε στη μέση 
είτε στο τέλος, είναι πολύ δύσκολο να παραπεμφθεί κάποιο παιδί στο Κ.Ε 
Σ.Υ. δίχως τη δική μας ενεργή εμπλοκή και συναίνεση σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας». 

5.4.2.  Απόψεις Ειδικών Παιδαγωγών για την Αναγκαιότητα Συμ-
μετοχής τους στο Σχεδιασμό και την Εκπόνηση των Βρα-
χυχρόνιων Προγραμμάτων των Μαθητών/τριών που Πα-
ρουσιάζουν Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ειδικοί παιδαγωγοί θεωρούν ότι ο σχεδια-
σμός και μόνο του βραχυχρόνιου προγράμματος, είναι στην ουσία ένα 
κενό γράμμα για τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής. Ωστόσο, υπο-
γραμμίζουν ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ η αναλυτική παροχή συγκε-
κριμένων κατευθυντήριων οδηγιών και υλικού προς τους εκπαιδευτικούς 
που έχουν στις τάξεις τους μαθητές/τριες της συγκεκριμένης ομάδας. Η 
συμβολή τους, με άλλα λόγια, στοχεύει και κατατείνει στη διευκόλυνση 
και ενίσχυση των συναδέλφων της γενικής αγωγής, διαμέσου της χο-
ρήγησης διαφοροποιημένου, τροποποιημένου και προσαρμοσμένου στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών/τριών –σε περιε-
χόμενο και μορφή– διδακτικού υλικού.
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«Θέλοντας και μη, το σχεδιάζουμε και προνοούμε εμείς για την εφαρμο-
γή του, αφού οι συνάδελφοι της γενικής αγωγής επικαλούνται αδυναμία 
των παραπάνω, λόγω της μη εξειδίκευσής τους στο συγκεκριμένο το-
μέα».

«Είναι δυνατόν να μην το σχεδιάσουμε και φροντίσουμε για την πιστή 
εφαρμογή του, όταν πολλές φορές οι συνάδελφοί μας μάς ρωτάνε, τι 
είναι αυτό το βραχυχρόνιο πρόγραμμα που ζητάνε απ’ το Κ.Ε.Σ.Υ.».

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή, γιατί τις περισσότερες φορές μας ζητάει προ-
σωπικά ο Διευθυντής/ντρια του σχολείου να ασχοληθούμε μόνο εμείς με 
το σχεδιασμό και την εφαρμογή του βραχυχρόνιου προγράμματος».

5.4.3.  Απόψεις Ειδικών Παιδαγωγών για το Βαθμό Ενεργούς 
Συμμετοχής τους σε Όλα τα Στάδια της Διαδικασίας 
Παραπομπής των Προτεινόμενων Μαθητών/τριών στο 
Κ.Ε.Σ.Υ.

Αναφορικά με το ερώτημα αυτό, οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι ει-
δικοί παιδαγωγοί σημειώνουν και τονίζουν ότι λόγω της θέσης τους, δεν 
δύνανται να μην ασχοληθούν ενεργά με τη διαδικασία της επικουρικής 
ενίσχυσης και εκπαιδευτικής διευκόλυνσης των μαθητών/τριών αυτών, 
μέχρι να παραπεμφθούν στο Κ.Ε.Σ.Υ. Σε γενικές γραμμές, αντιλαμβάνο-
νται ότι τα όρια της επιστημονικο-εκπαιδευτικής τους προσφοράς δεν 
περιστέλλονται μόνο στο Τμήμα Ένταξης, αλλά τουναντίον, διαχέονται 
σε όλο το οικοσύστημα του σχολείου, ώστε να λειτουργεί όσο το δυνατόν 
πιο βέλτιστα, εύρυθμα και αποδοτικά. 

«Πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά με όλους τους τρόπους και τις ικανότητες 
που διαθέτουμε, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αναλυτικού 
προγράμματος».

«Δεν οφείλουμε να κερδίζουμε μόνο την εμπιστοσύνη των συναδέλφων 
και των παιδιών που βοηθάμε μαθησιακά καθημερινώς, αλλά πάνω απ’ 
όλα των γονιών τους».

«Στην ουσία είμαστε όχι μόνο ψυχολόγοι των γονιών, αλλά και των εκπαι-
δευτικών του σχολείου». 
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5.4.4.  Απόψεις Ειδικών Παιδαγωγών για την Παροχή Εξειδι-
κευμένων Συμβουλευτικών και Πρακτικών Οδηγιών προς 
τους Συναδέλφους της Γενικής Αγωγής εν Σχέσει με την 
Αντιμετώπιση των Μαθητών/τριών Αυτών

Με κάθε τρόπο, καταδεικνύεται απ’ τα εμπειρικά ευρήματα που συνάγο-
νται από το συγκεκριμένο ερώτημα προς τους ειδικούς παιδαγωγούς ότι, 
οι συνάδελφοί τους εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής, επιζητούν ενα-
γωνίως και μετ’ επιτάσεως στο σύνολό τους πρακτικές συμβουλές και 
οδηγίες, οι οποίες όταν θα εφαρμοστούν στους μαθητές/τριες αυτούς/
ές, θα επιφέρουν ορατές εκβάσεις είτε στην ψυχοσυναισθηματική τους 
εικόνα είτε στη γνωστική τους βελτίωση, κομμάτι, που τους ενδιαφέρει 
πάνω απ’ όλα. Ωστόσο, το σημείο που αξίζει να επισημανθεί αναφορικά 
με τα προρρηθέντα είναι ότι εάν δεν παρατηρήσουν και αξιολογήσουν 
οι ίδιοι τους μαθητές/τριες αυτούς/ές, δεν δύνανται να εδραστούν στις 
σκιαγραφήσεις των συναδέλφων της γενικής αγωγής. 

«Οφείλουμε να διακρίνουμε τις ουσιαστικές ενδείξεις, να τις αξιολογού-
με, να ιεραρχούμε τη βαρύτητά τους και, αναλόγως, να προτείνουμε κά-
ποιο διαφοροποιημένο υλικό και τους τρόπους που θα δουλευτεί με τα 
παιδιά αυτά».

«Σίγουρα πρέπει να καταλάβουμε από αυτά που μας λένε οι συνάδελφοι 
και αφού αξιολογήσουμε τα παιδιά, εάν το πρόβλημά τους είναι υπαρκτό, 
είναι κληρονομικής φύσεως ή είναι ψυχολογικό λόγω καταστάσεων που 
βιώνει το παιδί στο σπίτι».

«Εγώ θα είμαι ειλικρινής…οι περισσότεροι απ’ τους συναδέλφους δεν 
γνωρίζουν ούτε κάποιες βασικές ορολογίες της Ειδικής Αγωγής…άρα 
εάν δεν τους βοηθήσουμε είναι σαν να θέλουμε να τους εκθέσουμε στα 
μάτια της Διεύθυνσης και των γονέων».

6. Συμπεράσματα – Προτάσεις 
Τα εμπειρικά δεδομένα και ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας, κατα-
δεικνύουν ότι ο ρόλος των ειδικών παιδαγωγών των Τμημάτων Ένταξης, 
είναι ιδιαιτέρως καταλυτικός και εμπροσθοβαρής σε όλα τα στάδια πα-
ρακολούθησης των μαθητών/τριών που έχουν προταθεί για παραπομπή 
στο Κ.Ε.Σ.Υ. Αναλυτικότερα, αναγνωρίζουν ότι έχουν ηθική δέσμευση και 
ευθύνη –πέραν των θεσμικών αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών τους– να 
παρέχουν επικουρικά επιστημονική γνώση και διευκόλυνση στους συνα-
δέλφους της γενικής αγωγής που έχουν τους μαθητές/τριες αυτούς/ές 
στις τάξεις τους. Εκτός των άλλων, διατείνονται ότι η παρουσία τους στις 
σχολικές μονάδες, προσδίδει άλλο κύρος, σιγουριά και εμπιστοσύνη τόσο 
στους γονείς όσο και στους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής, υπό την 
έννοια, βέβαια, ότι διαθέτουν όλες εκείνες τις επιστημονικές ικανότη-
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τες και δεξιότητες, οι οποίες συντελούν στην απρόσκοπτη τέλεση της 
πολύ σημαντικής διαδικασίας ενίσχυσης και βελτίωσης των γνωστικών 
δυνατοτήτων των παιδιών που εκδηλώνουν μαθησιακές ανεπάρκειες και, 
ίσως, χρήζουν περαιτέρω παραπομπής στο Κ.Ε.Σ.Υ. 
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Περίληψη 
Η εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία, η οποία στηρίζεται στη συνδιδα-
σκαλία και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, στοχεύει στη συγκρότηση 
κριτικά εγγράμματων μαθητών/τριών. Η επιτυχία υλοποίησής της εξαρτά-
ται σε μεγάλο βαθμό από τον σωστό σχεδιασμό του διδακτικού σεναρί-
ου, το οποίο αποτελεί ένα πλήρες διδακτικό μοντέλο, που στηρίζεται σε 
συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές.

Στο άρθρο αναλύονται οι όροι κριτικός γραμ-
ματισμός, συνδιδασκαλία, διαφοροποιημένη 
διδασκαλία, διδακτικό σενάριο και παρατίθεται 
ένα παράδειγμα διδακτικού σεναρίου για τη δι-
δασκαλία των νέων ελληνικών στην επαγγελμα-
τική εκπαίδευση.

Το σενάριο αξιοποιεί το διαδίκτυο και εκπαι-
δευτικά λογισμικά, εμπλέκοντας τους/τις μαθη-
τές/τριες σε δραστηριότητες διερευνητικής μά-
θησης. 

Abstract
Alternative supportive teaching, which is based 
on co-teaching and differentiated teaching, aims 
to create critically literate students. The success 
of its implementation depends to a large extent 
on the correct design of the teaching scenario, 
which is a complete teaching model, based on 
specific pedagogical principles. 

The article analyzes the terms critical litera-
cy, co-teaching, differentiated teaching, teach-
ing scenario and gives an example of a teaching 
scenario for the teaching of modern Greek in 
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the vocational education. The scenario uses the internet and educational 
software, involving students in exploratory learning activities.

1. Εισαγωγή
Ο μεταβαλλόμενος κόσμος απαιτεί νέους τρόπους σκέψης και εκπαί-
δευσης. Οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές μεταβολές στο διεθνές 
προσκήνιο άφησαν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες το αποτύπωμά τους 
στις σχολικές τάξεις στην Ελλάδα, διευρύνοντας τη μαθητική ετερογέ-
νεια, με αποτέλεσμα οι παιδαγωγικές πρακτικές να ανατρέπονται και να 
αναθεωρούνται. 

Η εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία προσπαθεί να καλύψει την αυ-
ξημένη αναγκαιότητα ανταπόκρισης στη μαθητική ετερογένεια. Έχει ως 
σκοπό τη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων των μαθητών/τριών, την 
ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού και την παιδαγωγική υποστήριξή 
τους. Στηρίζεται στη συνδιδασκαλία και στη διαφοροποιημένη διδασκα-
λία και υλοποιείται με την εφαρμογή διδακτικών σεναρίων.

2. Κριτικός Γραμματισμός 
Ο κριτικός γραμματισμός προσπαθεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιούμε τη γλώσσα για να μεταδώσουμε ή να αμφισβητήσου-
με τα νοήματα του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, τονίζοντας με 
αυτόν τον τρόπο τη λειτουργία των κειμένων σε σχέση με την κοινωνική 
πραγματικότητα (Χατζησαββίδης κ.α. 2011). 

Στην εκπαίδευση ο κριτικός γραμματισμός προωθεί μία μαθητοκε-
ντρική προσέγγιση της γνώσης και της ερμηνείας (Pennycook, 2021) και 
επιδιώκει να καταστήσει τους/τις μαθητές/τριες συμμέτοχους στη μαθη-
σιακή διαδικασία και να διαμορφώσει κατ’ επέκταση ενεργούς πολίτες, 
δηλαδή πολίτες, οι οποίοι διεκδικούν με δημοκρατικό τρόπο τα δικαιώμα-
τά τους και πολεμούν κάθε μορφής κοινωνικό αποκλεισμό. 

3. Συνδιδασκαλία
Η συνδιδασκαλία αποτελεί για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μία σύγ-
χρονο μέθοδο διδασκαλίας και εφαρμόζεται από δύο εκπαιδευτικούς της 
ίδιας ειδικότητας, οι οποίοι δουλεύουν μαζί για να διδάξουν σε μία ανο-
μοιογενή ομάδα μαθητών/τριών στον ίδιο φυσικό χώρο. (Cook, 2004).

Υπάρχουν έξι μοντέλα προσέγγισης της συνδιδασκαλίας:
•	 Ο ένας/ Η μία διδάσκει, ο άλλος/η άλλη παρατηρεί. Ο έλεγχος της 

διαδικασίας ανατίθεται στον έναν/στη μία από τους/τις δύο και ο 
άλλος/η άλλη κινείται μέσα στην τάξη βοηθώντας ατομικά τους/
τις μαθητές/τριες και παρακολουθεί συγκεκριμένες συμπεριφο-
ρές. Οι ρόλοι μεταξύ των εκπαιδευτικών εναλλάσσονται. 
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•	 Ο ένας/ Η μία διδάσκει, ο άλλος/η άλλη υποστηρίζει. Ο έλεγχος 
της διαδικασίας ανατίθεται στον έναν/στη μία από τους δύο και ο 
άλλος/η άλλη κυκλοφορεί στην αίθουσα, ανάμεσα στους/στις μα-
θητές/τριες, παρέχοντας διακριτική βοήθεια, ανάλογα με τις ανά-
γκες. Οι συνδιδάσκοντες/ουσες μπορούν να εναλλάσσονται στους 
δύο ρόλους και κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

•	 Σταθμοί διδασκαλίας. Οι διδάσκοντες/ουσες χωρίζουν τους/τις 
μαθητές/τριες σε ομάδες, αλλά και το περιεχόμενο της διδασκα-
λίας σε σταθμούς, όπου προβλέπονται διαφορετικές δραστηριότη-
τες με διαφορετικούς εξειδικευμένους στόχους. Οι εκπαιδευτικοί 
περιφέρονται και οι δύο παρακολουθώντας την πορεία της εργα-
σίας στις διάφορες ομάδες.

•	  Παράλληλη διδασκαλία. Οι διδάσκοντες/ουσες χωρίζουν τους/τις 
μαθητές/τριες σε δύο ομάδες και ο καθένας/η καθεμία διδάσκει 
το ίδιο μάθημα σε κάθε ομάδα. Με την πρακτική αυτή ενισχύο-
νται οι μαθητές/τριες που δυσκολεύονται να πάρουν μέρος στην 
ολομέλεια της τάξης. Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί περισσότερο να 
προσαρμόσει τη διδασκαλία του/της στο μαθησιακό προφίλ των 
μαθητών/τριών. Λίγο πριν το τέλος του μαθήματος οι δυο ομάδες 
ενώνονται και παρουσιάζονται σε ολομέλεια, τα βασικά σημεία του 
μαθήματος. 

•	 Συμπληρωματική διδασκαλία. Κατά τη συμπληρωματική διδασκα-
λία ο ένας/η μία εκπαιδευτικός διδάσκει σε μεγαλύτερη ομάδα 
μαθητών/τριών, ενώ ο/η άλλος/η εκπαιδευτικός σε μία μικρότερη 
ομάδα, η οποία χρειάζεται περισσότερη στήριξη για την απόκτηση 
δεξιοτήτων ή γνώσεων που είναι απαραίτητες για τη συνέχεια. Η 
σύνθεση της μικρής ομάδας δεν είναι σταθερή, αλλάζει κατά τη 
διάρκεια του έτους και έχει συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο. 

•	  Ομαδική διδασκαλία. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο συνδιδασκαλί-
ας και οι δύο εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τη διδασκαλία και καθοδη-
γούν τους/τις μαθητές/τριες στην τάξη, με ένα συντονισμένο τρό-
πο. Ένας συνήθης τρόπος ομαδικής διδασκαλίας είναι ο/η ένας/
μία διδάσκων/σκουσα να έχει τον πρώτο λόγο στο μάθημα και ο/η 
άλλος/η να παρεμβαίνει ενισχύοντας, διευκρινίζοντας, σχολιάζο-
ντας σημεία σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος. Σε περι-
πτώσεις που οι εκπαιδευτικοί ανοίγονται σε νέες διδακτικές πρα-
κτικές ακολουθούν τον συγκεκριμένο τρόπο συνδιδασκαλίας για 
την καλύτερη υποστήριξη της διαδικασίας (Friend and Cook,1996).

Η συνδιδασκαλία βασίζεται στην ιδέα της ισότητας, γιατί οι συμμετέ-
χοντες/ουσες εκπαιδευτικοί συνεργάζονται, μοιράζονται ένα κοινό σκοπό 
και συμμετέχουν σε μία συλλογική προσπάθεια (Cook and Friend, 1991).

Με τη συνδιδασκαλία οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν καλύτερες στά-
σεις για τον εαυτό τους και βελτιώνουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, 
υπάρχει μεγαλύτερη αίσθηση ομαδικότητας στην τάξη και η αναλογία εκ-
παιδευτικού – μαθητή/τριας αυξάνεται, γεγονός που οδηγεί σε βελτίωση 
της διδασκαλίας και της μάθησης (Villa et al, 2004).
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4. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
Η έννοια της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στηρίζεται στη θεωρία 
της εποικοδόμησης της μάθησης και δίνει έμφαση στην ενεργητική συμ-
μετοχή του/της μαθητή/ τριας στην οικοδόμηση της γνώσης (Vygotsky 
1978). 

Με άλλα λόγια, η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί ουσιαστικά 
την προσαρμογή –οργανωτική και παιδαγωγική– της διδασκαλίας, ώστε 
να ανταποκριθούμε στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών/τριών σε 
τάξεις μικτής ικανότητας (χαρισματικούς/ές και αδύνατους/ες μαθητές/
τριες), λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των μαθητών/τριών ως προς 
τον βαθμό ετοιμότητας τους, το μαθησιακό τους στυλ και τα ενδιαφέρο-
ντά τους (Tomlinson, 2001). 

Στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας παρέχονται ποικίλες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία στους/στις 
μαθητές/τριες να επιδείξουν και να αποδείξουν τι έχουν μάθει, μέσα σε 
ένα περιβάλλον άνετο και ευχάριστο (Βαλιαντή, 2013).

5. Διδακτικό Σενάριο 

5.1. Θεωρητικό Πλαίσιο 
Το διδακτικό σενάριο αποτελεί ένα πλήρες διδακτικό μοντέλο μίας προε-
πιλεγμένης ενότητας, από τη διδακτέα ύλη ενός γνωστικού αντικειμένου 
και πλαισιώνει σε μία οργανωμένη δομή το ειδικό γνωστικό αντικείμενο 
που θα διδαχθεί μαζί με τις ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες και τη διδακτική 
μεθοδολογία που θα εφαρμοσθούν.

Κάθε διδακτικό σενάριο κατασκευάζεται από ένα συγκεκριμένο άτο-
μο, τον/την εκπαιδευτικό, με εργαλείο τη γλώσσα για να νοηματοδοτήσει 
μία πολύ συγκεκριμένη και τυποποιημένη κοινωνική περίσταση, τη σχο-
λική διδασκαλία. Γι’ αυτό και το διδακτικό σενάριο χαρακτηρίζεται από 
σταθερά και προδιαγεγραμμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, έχει τυποποι-
ημένη δομή, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές 
και πρακτικές (Κουτσογιάννης, 2011). 

Ένα διδακτικό σενάριο υλοποιείται, μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, στις οποίες οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί «παί-
ζουν» καλά καθορισμένους ρόλους αξιοποιώντας συγκεκριμένα εκπαι-
δευτικά εργαλεία/ λογισμικά. Ανάμεσα στο σενάριο και τον/την μαθητή/
τρια υπάρχει πάντα ο διαμεσολαβητικός ρόλος του/της εκπαιδευτικού, 
ο/η οποίος/α έχει την αρμοδιότητα της διδακτικής υλοποίησης του σενα-
ρίου και την ευχέρεια τροποποίησής του, όποτε κρίνει πως κάτι τέτοιο θα 
ήταν απαραίτητο ή χρήσιμο (Κελεπούρη, 2012).

Η δομή και η ροή κάθε δραστηριότητας, οι ρόλοι του/της διδάσκοντα/
ουσας και των μαθητών/τριών και η αλληλεπίδρασή τους με τα όποια 
χρησιμοποιούμενα μέσα και το υλικό, περιγράφονται στο πλαίσιο του δι-
δακτικού σεναρίου.
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5.2. Σχεδιασμός Σεναρίου 
Η εφαρμογή ενός διδακτικού σεναρίου στα Νέα Ελληνικά, στο πλαίσιο 
της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας βασίζεται στη διδασκόμενη 
ύλη του βιβλίου του/της μαθητή/τριας και συνδιαμορφώνεται από τους/
τις συνδιδάσκοντες/ουσες με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μα-
θητών/τριών και τις δυνατότητες που παρέχουν τα περιβάλλοντα των 
ανοικτών και κλειστών λογισμικών και το διαδίκτυο, από όπου αντλούνται 
οι πληροφορίες.

Διδακτικό αντικείμενο: Νέα Ελληνικά, Α΄ τάξη ΕΠΑΛ (Αγγελάκος κ.α., 
2002)
Διδακτική ενότητα: 6η «Πέρα από τα σύνορα»
Απαιτούμενος χρόνος: Δώδεκα (12) διδακτικές ώρες 

Ιδέα Σεναρίου

Οι μαθητές/τριες με αφορμή τον πόλεμο, πλοηγούνται στο διαδίκτυο και 
μέσα από μία διερευνητική διαδικασία και σύγκριση πολλαπλών ειδών 
πηγών αναδεικνύουν τις ολέθριες συνέπειες του πολέμου.

Στόχοι

Γενικοί Διδακτικοί
Οι μαθητές/τριες αναμένεται:

•	 να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της γλώσσας με τη σκέψη και τον 
πολιτισμό 

•	 να καλλιεργήσουν τον προβληματισμό γύρω από τις ιδιωτικές αν-
θρώπινες όψεις μίας κρίσιμης ιστορικής στιγμής, όψεις που είναι 
αθέατες για τους μεταγενέστερους, καθώς καλύπτονται από τη 
δημόσια διάσταση και την κατοπινή εξέλιξη των γεγονότων

•	 να αναπτύξουν κριτικό γραμματισμό
•	 να μάθουν να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους
•	 να συνηθίσουν να διατυπώνουν την άποψή τους προφορικά ή γρα-

πτά, χρησιμοποιώντας όσα στοιχεία διαθέτουν προκειμένου να την 
στηρίξουν και να πείσουν τον ακροατή/αναγνώστη

Ειδικοί Διδακτικοί

Γνωστικοί
Οι μαθητές/τριες από τη μελέτη των δύο κειμένων αναμένεται:

•	 να αναλύσουν τις σκέψεις και τις ενέργειες των ηρώων
•	 να εντοπίσουν στοιχεία που χαρακτηρίζουν την τεχνική της γρα-

φής των κειμένων
•	 να διευκρινίσουν ότι παρά τη διαφορετικότητά μας είμαστε «ίδιοι» 

στα βασικά σημεία που συνιστούν την ανθρώπινη ύπαρξη (συναι-
σθήματα, ανάγκες) 

•	 να αναγνωρίσουν τη διαχρονικότητα του θέματος «πόλεμος»
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Παιδαγωγικοί

Οι μαθητές/τριες αναμένεται:
•	 να ασκηθούν στην ομαδική εργασία και την ανακαλυπτική, διερευ-

νητική μάθηση
•	 να επιλέγουν από ένα σύνολο πηγών και πληροφοριών εκείνες 

που τους/τις ενδιαφέρουν ή είναι περισσότερο σημαντικές για την 
εργασία τους

•	 να μάθουν να οικοδομούν μόνοι/νες τους τη γνώση
•	 να επιφέρουν συνειδητές βελτιώσεις στα κείμενά τους
•	 να ενεργοποιήσουν μέσα από τη διδασκαλία ατομικές και κοινωνι-

κές αξίες και αρχές
•	 να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες
•	 να εφαρμόζουν τους κανόνες του διαλόγου
•	 να διατυπώνουν συμπεράσματα με αξιολογικές κρίσεις

Τεχνολογικοί 

Οι μαθητές αναμένεται:
•	 να αποκτήσουν ευχέρεια χρήσης διαφόρων λογισμικών και του 

κειμενογράφου
•	 να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολο-

γίες για επικοινωνία 

Πορεία Διδασκαλίας

1. Κείμενο: «Ένα Ημερολόγιο από το Σεράγεβο» της Ζλάτας Φιλίποβιτς, 
σελ. 156-159.

Προαναγνωστική φάση: Μία (01) διδακτική ώρα 

Σκοπός της προαναγνωστικής φάσης είναι: α) να κινητοποιήσει το εν-
διαφέρον των μαθητών/τριών για τα ζητήματα που πραγματεύεται το 
κείμενο β) να σκιαγραφηθεί το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εγ-
γράφεται το κείμενο και γ) να προετοιμάσει τους/τις μαθητές/τριες για 
ερωτήματα που θα απευθύνουν στα κείμενα που θα διαβάσουν.

 Στη φάση αυτή προτείνεται η μορφή της συνδιδασκαλίας «Ο ένας/η 
μία διδάσκει και ο άλλος/η άλλη περιφέρεται και υποστηρίζει». 

Διαδικασία 

Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν στο youtube «Το τραγούδι της Ελ-
πίδας» (The Song of Hope) https://www.youtube.com/watch?v=f-
3Gkvs7VLE&t=2s ένα υπέροχο τραγούδι από την παιδική χορωδία του 
Δημήτρη Τυπάλδου αφιερωμένο στα απορημένα βλέμματα των παιδιών 
από τη Βοσνία (1995).
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Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες καλούνται να καταγράψουν τι γνωρί-
ζουν για το θέμα, τι θέλουν να μάθουν και μετά την ανάλυση του κειμέ-
νου, να συνειδητοποιήσουν τι έμαθαν («Τι γνωρίζω - Τι θέλω να μάθω - Τι 
έμαθα (What I Know-What I Want to Know –What I Learned»).

Αναγνωστική φάση: Τέσσερις (04) διδακτικές ώρες

Στη φάση αυτή προτείνεται η μορφή της συνδιδασκαλίας «Διδασκαλία 
σε σταθμούς». Οι διδάσκοντες/ουσες, αναλαμβάνουν από έναν ή δύο 
σταθμούς και μπορεί να υπάρχει και σταθμός με ομάδα μαθητών/τριών 
που εργάζεται αυτόνομα.

Μεταβαίνουμε στην ιστοσελίδα των Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων 
σελ. 152 ή ανοίγουμε το σχολικό εγχειρίδιο και διαβάζουμε εμείς ή κά-
ποιοι/ες μαθητές/τριες το απόσπασμα “Ζλάτα Φιλίποβιτς, Ένα ημερολό-
γιο από το Σεράγεβο’’.

Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε τέσσερις (04) ομάδες 
των πέντε (05) ατόμων. Σε κάθε ομάδα επιλέγουμε να συμμετάσχει και 
ένας μαθητής με διαφορετικό μαθησιακό «προφίλ», έτσι ώστε να ενισχύ-
σουμε και τη δική του αυτοεκτίμηση, αλλά και για να εφαρμόσουμε την 
αρχή της ανομοιογένειας που πρέπει να χαρακτηρίζει την ομαδοσυνερ-
γατική μάθηση. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει έναν «ρόλο» παίρνοντας και 
το αντίστοιχο όνομα και ασχολούνται με τις δραστηριότητες του Φύλλου 
Εργασίας που τους έχει δοθεί.

Γενικά, οι δραστηριότητες είναι μία διδακτική διαδικασία, η οποία επι-
τρέπει στους/στις μαθητές/τριες να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα, στη-
ριγμένοι σε πληροφορίες, μέσα από μία διαδικασία σκέψης και στους/
στις εκπαιδευτικούς να ελέγχουν και να ρυθμίζουν αυτήν τη διαδικασία 
(Prabhu, 1987).

Η κάθε ομάδα θα χρησιμοποιεί έναν μόνο υπολογιστή και κάθε μέ-
λος της ομάδας θα αναλαμβάνει έναν ρόλο. Ένας/Μία μαθητής/τρια 
αναλαμβάνει τον ρόλο του πλοηγού στο διαδίκτυο, ο/η δεύτερος/η ανα-
λαμβάνει να καταγράψει τα ευρήματα της ομάδας, ο/η τρίτος/η και ο/η 
τέταρτος/τη να συνθέσουν τις πληροφορίες που καταγράφτηκαν και ο/η 
πέμπτος/η να παρουσιάσει το έργο της ομάδας (Παχή, 2015).
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ΡΟΛΟΙ ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αποκωδικοποιητές

(αυτοί/ές που 
καλούνται να κάνουν 
την αναγνώριση του 
κώδικα του κειμένου) 

1.   Να εντοπίσετε τις άγνωστες λέξεις ή φράσεις και 
να αναζητήσετε τη σημασία τους στο διαδικτυακό 
λεξικό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα που 
βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://
www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/
tools/lexica/triantafyllides/

2.  Επισκεφτείτε το διαδικτυακό λεξικό της Πύλης 
για την Ελληνική Γλώσσα που βρίσκεται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.greek-
language.gr/ greekLang/ modern_greek/tools/
lexica/triantafyllides/ 
Γράψτε «πολεμ*» στην μπάρα αναζήτησης, πατήστε 
Βρες και θα εμφανιστούν σύνθετες και παράγωγες 
λέξεις.
Φτιάξτε έναν πίνακα και συμπληρώστε στην 
αριστερή στήλη τη σύνθετη λέξη και στη δεξιά 
στήλη τα συνθετικά της και τι μέρος του λόγου είναι 
το καθένα από αυτά

3.  Να φτιάξετε ένα πίνακα στο ppt και να γράψετε με 
κόκκινο χρώμα λέξεις που περιγράφουν την ψυχική 
κατάσταση της Ζλάτα και τις μεταπτώσεις της και με 
μπλε χρώμα λέξεις που αναφέρονται στις αιτίες που 
προκαλούν αυτές τις μεταπτώσεις

Χρήστες του 
κειμένου 

(αυτοί/ές που 
αναζητούν την 
προθετικότητα του 
κειμένου) 

1.   Να βρείτε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του 
κειμενικού είδους του ημερολογίου, να τα 
εντοπίσετε στο ημερολόγιο της Ζλάτας και να τα 
καταγράψετε σε πίνακα στο ppt 

2.  Να καταγράψετε στο ppt τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν την τεχνική της γραφής του 
κειμένου

3.  Να προσδιορίσετε την πρόθεση της συγγραφέως 
και να την τεκμηριώσετε μέσα από τα σχήματα 
λόγου που χρησιμοποιεί
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Ερμηνευτές/τριες

(αυτοί/ές που 
αναζητούν την 
ερμηνεία του 
κειμένου) 

1.   Eπισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://wordart.
com και δημιουργήστε ένα συννεφόλεξο με 
χαρακτηρισμούς της μικρής ηρωίδας, όπως αυτή 
εμφανίζεται στο απόσπασμα. Αποθηκεύστε το 
αποτέλεσμα ως εικόνα στον υπολογιστή και στη 
συνέχεια μεταφορτώστε το στο φύλλο εργασίας.

2.  Προσέξτε στο κείμενο τα αποσπάσματα της 
3ης επιστολής: «Είμαι πάλι άρρωστη [...] και δε 
σκοτώθηκαν.» και «Τα παιδιά δεν μοιάζουν [...] δεν 
υπάρχουν παιδιά» και εντοπίστε όλων των ειδών 
τα τραύματα που δημιουργούνται στο παιδί, όχι 
μόνο κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά κυρίως 
μετά τον πόλεμο. Στη συνέχεια επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα https://www.lucidchart.com/
pages/usecase/education ή την ιστοσελίδα 
https://realtimeboard.com/, δημιουργήστε έναν 
εννοιολογικό χάρτη με κόμβο μία εικόνα από ένα 
παιδί του πολέμου και αποτυπώστε τα τραύματα 
που προκαλεί ο πόλεμος στην ψυχοσύνθεση ενός 
παιδιού. Αποθηκεύστε τον χάρτη σας ως εικόνα 
στον υπολογιστή και στη συνέχεια μεταφορτώστε 
τον στο φύλλο εργασίας.

Αναλυτές/τριες

(αυτοί/ές που 
προσπαθούν να 
αναγνωρίσουν τον 
τρόπο με τον οποίο 
το κείμενο τοποθετεί 
τον/την αναγνώστη/
τρια, τον /την θεατή, 
τον/την ακροατή/
τρια) 

1.   Να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://
politropi.greek-language.gr, να διαβάσετε το 
κείμενο «Σημειώσεις από 4 μέρες Αγκαλιά με 
τους πρόσφυγες» και να το συγκρίνετε με το 
«Ημερολόγιο από το Σεράγεβο» 

2.  Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.
alfavita.gr/koinonia/169576_oi-14-diasimoteroi-
antipolemikoi-pinakes-zografikis . Εκτός από 
τους πίνακες αυτής της ιστοσελίδας, συλλέξτε 
από το διαδίκτυο φωτογραφίες, τραγούδια και 
λογοτεχνικά κείμενα με αντιπολεμικά μηνύματα 
και δημιουργήστε ένα διαδικτυακό αντιπολεμικό 
μουσείο στο wiki. 

2. Κείμενο: «Ζητείται ελπίς» του Αντώνη Σαμαράκη, σελ. 170-173. 
Προαναγνωστική φάση: Μία (01) διδακτική ώρα 

Σκοπός της προαναγνωστικής φάσης είναι: α) να κινητοποιήσει το ενδια-
φέρον των μαθητών/τριών για το κείμενο και β) να ενεργοποιήσει και να 
εμπλουτίσει τις γνώσεις για το θέμα του κειμένου

Στη φάση αυτή προτείνεται η μορφή της συνδιδασκαλίας «Παράλληλη 
διδασκαλία». Δηλαδή οι διδάσκοντες/ουσες χωρίζουν τους/τις μαθητές/
τριες σε δύο ομάδες και ο καθένας/η καθεμία επεξεργάζεται τα ίδια επί-
πεδα προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου, αλλά σε μικρότερο αριθ-
μό μαθητών/τριών. Στο τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προ-
σέγγισης των δύο ομάδων στην ολομέλεια της τάξης.
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Διαδικασία 

Οι μαθητές/τριες βλέπουν το έργο του Κώστα Τσόκλη (1972) «Είμαστε 
όλοι υπεύθυνοι» (https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-
ekthesi/painting/meta-ton-polemo/apo-tin-epiphaneia-sto-horo/
eimaste-oloi-upeuthunoi.html)  και συζητούν για τον ρόλο των εφημερί-
δων, της ηλεκτρονικής και έντυπης ειδησεογραφίας στην καθημερινότη-
τά μας, σχολιάζουν και εξηγούν τον τίτλο του έργου. 

Στη συνέχεια με βάση τον πίνακα και τον τίτλο του κειμένου καλούνται 
να προβλέψουν το περιεχόμενο του κειμένου και συμπληρώνουν τον πα-
ρακάτω πίνακα:

Προβλέψεις Αιτιολογία Κείμενο
(επιβεβαίωση- διάψευση)
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Αναγνωστική φάση: Τέσσερις (04) διδακτικές ώρες
Στη φάση αυτή προτείνεται η μορφή της συνδιδασκαλίας «Παράλληλη 
διδασκαλία». 

Οι μαθητές/τριες μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα https://www.youtube. 
com/watch?v=Ea1u7lrMJB4 και ακούνε την ανάγνωση του διηγήματος 
του Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείται ελπίς», διάβαζοντάς το ταυτόχρονα από 
το σχολικό εγχειρίδιο.

Ακολουθούν ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. Για παράδειγμα:
•	 Ποιες ήταν οι ελπίδες των ανθρώπων στο τέλος του Β’ Παγκόσμιου 

πολέμου; Σύμφωνα με τον αφηγητή οι ελπίδες τους εκπληρώθη-
καν ή διαψεύστηκαν; 

•	 Η αφήγηση γίνεται σε τρίτο πρόσωπο. Να βρείτε σε ποια σημεία 
η ματιά του αφηγητή βλέπει την εξωτερική πραγματικότητα και σε 
ποια σημεία εστιάζεται στον εσωτερικό κόσμο και αποδίδει τα συ-
ναισθήματα και τις σκέψεις του ήρωα. 

•	 Στο διήγημα του Σαμαράκη, όπως ήδη φαίνεται από τον τίτλο, 
υπάρχουν αρκετά στοιχεία καθαρεύουσας. Βρείτε τις ανάλογες 
φράσεις του κειμένου και συσχετίστε αυτές τις φράσεις με την 
εποχή και τον τρόπο γραφής του συγγραφέα. 

•	 Ποια εκφραστικά μέσα χρησιμοποιεί ο συγγραφέας; 
•	 Ποιες χαραμάδες ελπίδας αφήνει να διαφανούν ο ήρωας; 

Παρακολουθήστε το βίντεο «Ζητείται ελπίδα» στο youtube και σχολι-
άστε το συγκρίνοντάς το με το διήγημα.

Στη συνέχεια ζητάμε από τους/τις μαθητές/τριες να επισκεφθούν το 
διαδικτυακό μουσείο τύπου στην ιστοσελίδα http://www.mouseiotipou.
gr/arxeion-xml/pages/esiepi/internet/tekmiria-find να διαβάσουν μία 
εφημερίδα του 1954, να προσέξουν τις ειδήσεις, τα θέματα και να εντοπί-
σουν αντιστοιχίες με την εφημερίδα που διαβάζει ο ήρωας.

Στο τέλος αυτής της φάσης οι μαθητές/τριες επανέρχονται στον πίνα-
κα της προαναγνωστικής φάσης για να συμπληρώσουν την τρίτη στήλη. 

Μετα-αναγνωστική φάση: Δύο (02) διδακτικές ώρες
Στη μετα-αναγνωστική φάση ανατίθενται δραστηριότητες που έχουν 

ως στόχο τη χρηστική αξιοποίηση όσων συνειδητοποίησαν οι μαθητές/
τριες κατά την προαναγνωστική και αναγνωστική φάση, καθώς και την 
καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων (τι με δυσκόλεψε, τι με διευκό-
λυνε, τι θα μπορούσε να είναι διαφορετικό).

Στη φάση αυτή προτείνεται η μορφή της συνδιδασκαλίας «Ο ένας/η 
μία διδάσκει και ο άλλος/η άλλη παρατηρεί». 

Δραστηριότητες

Σε αυτές τις δραστηριότητες αξιοποιούμε και τις τεχνικές της δημιουργι-
κής γραφής, η οποία οδηγεί τον/την μαθητή/τρια στη βαθμιαία εξοικείω-
ση με τις τεχνικές παραγωγής ιδεών και συγγραφής.

Εξάλλου, οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής δίνουν τη δυνατό-
τητα στους/στις μαθητές/τριες να αποκαλύψουν την πολυσημία των λέ-
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ξεων μέσα από το κείμενο (Γερακίνη, 2016) και τους/τις ενθαρρύνουν να 
αξιοποιήσουν με δημιουργικό τρόπο όλα τα στοιχεία του κειμένου (Τσά-
τσου, 2019).

Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες, η σύνθεση των οποίων είναι 
ανομοιoγενής και κάνουν τρίλιζα. 

Η τρίλιζα (Tic-Tac-Toe) είναι μία δραστηριότητα βασισμένη στο πα-
ραδοσιακό παιχνίδι. Οι πίνακες επιλογής (Tic-Tac-Toe) παρέχουν στους/
στις μαθητές/τριες την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πολλαπλές εργασίες. 
Τους επιτρέπουν να εξασκήσουν τις δεξιότητες που έχουν μάθει και να 
επεκτείνουν τις έννοιες που έχουν κατανοήσει (Preszler, 2006). 

Η κάθε ομάδα επιλέγει τρεις δραστηριότητες είτε κάθετα, είτε οριζό-
ντια, είτε διαγώνια. 

Η θεία Mimmy επισκέπτεται 
τη Ζλάτα. Επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα https://scratch. 
mit.edu/ideas και φτιάξτε 
μία ιστορία διαλόγου ανά-
μεσά τους.

Δημιουργήστε ένα 
σύνθημα με graffiti 
υπέρ της ειρήνης.

Επισκεφτείτε την ιστο-
σελίδα https:// rosalux. 
gr/el/video/akoma-
ligoys-mines-senario 
eikonografisi-thanasis-
petroy παρακολουθή-
στε τη μαρτυρία και 
αφηγηθείτε την, μπαί-
νοντας στη θέση της 
αφηγήτριας.

Ο ήρωας του διηγήματος 
«Ζητείται ελπίς» δημοσιεύ-
ει την παράδοξη αγγελία 
του. Βρίσκετε απόκομμα 
της εφημερίδας του 1954 
και απαντάτε τόσα χρόνια 
μετά. 
Γράψτε ανοιχτή επιστολή 
προς τον άγνωστο, απελπι-
σμένο άνθρωπο του 1954 
στον κειμενογράφο. 

Επισκεφτείτε την ιστο-
σελίδα http://www.
toondoo.com/
και δημιουργήστε ένα 
κόμικ (τουλάχιστον 
πέντε καρέ) με πρω-
ταγωνιστές που να 
διαβάζουν μικρές αγ-
γελίες από εφημερίδα 
του 1954, του 1995 και 
του 2021.

Επισκεφτείτε την ιστο-
σελίδα 
https://www. 
preceden.com/?utm_
source=timerime&utm_
campaign=homepage 
και φτιάξτε τη χρονο-
γραμμή των γεγονότων 
του πολέμου της Βο-
σνίας
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Επισκεφτείτε το Gloster 
EDU και δημιουργήστε μία 
αφίσα ευαισθητοποίησης 
κατά του πολέμου. 

Με αφορμή το εξώ-
φυλλο του βιβλίου 
γράψτε ένα ποίημα 
«λίμερικ». 

Επισκεφτείτε την ιστο-
σελίδα https:// www. 
easymakevideo.com/ 
και φτιάξτε ένα σύντο-
μο βίντεο (2) λεπτών το 
οποίο θα παρουσιάζει 
την Ελλάδα του 1954, 
μέσα από την ειδησε-
ογραφία μίας εφημε-
ρίδας.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι το λίμερικ (limerick) είναι είδος 
ποίησης το οποίο χαρακτηρίζεται από χιουμοριστική διάθεση, συντομία 
(πέντε στίχοι) και ομοιοκαταληξία (ααββα) (Rodari, 1994). Η ονομασία 
προέρχεται από τον Άγγλο λογοτέχνη Edward Lear. Στην Ελλάδα έγινε 
γνωστό από τον Γιώργο Σεφέρη, ο οποίος το 1975 εξέδωσε μία συλλογή 
από λίμερικ με τίτλο «Ποιήματα με ζωγραφιές σε μικρά παιδιά» (Χοροζί-
δου, 2012). 

Σε ένα ποίημα λίμερικ ο πρώτος στίχος παρουσιάζει τον πρωταγωνι-
στή, ο δεύτερος αποκαλύπτει την ιδιότητα του πρωταγωνιστή, ο τρίτος και 
ο τέταρτος περιγράφει κάποια ενέργεια και ο πέμπτος κλείνει την ιστορία.

Επίλογος 
Είναι σαφές ότι ο σχεδιασμός ενός διδακτικού σεναρίου δίνει στον/την 
εκπαιδευτικό την ευκαιρία να εφαρμόσει όλες εκείνες τις παιδαγωγικές 
πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν στη βιωματική διερεύνηση της γνώσης, 
στην ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού και των δεξιοτήτων των μαθη-
τών/τριών. 

 Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, όταν 
σχεδιάζει ένα διδακτικό σενάριο, ώστε αυτό να είναι απλό και εφικτό, για 
να μπορεί να το ενσωματώσει εύκολα στη διδακτική πρακτική. Γι’ αυτό θα 
πρέπει να περιγράφει καταστάσεις οι οποίες να είναι υλοποιήσιμες μέσα 
στο δεδομένο ακαδημαϊκό χρόνο, στα υπάρχοντα εργαστήρια και στις 
δεδομένες σχολικές συνθήκες, στις οποίες διεξάγεται το μάθημα.
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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών σχετικά με την περιγραφική αξιολόγηση. Η ερευνητική 
μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της ποιοτικής προσέγγισης και η 
συλλογή των ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την χρήση 
της τεχνικής της ημιδομημένης συνέντευξης. Το δείγμα αποτέλεσαν 20 
εκπαιδευτικοί από διάφορα σχολεία δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια δια-
φόρων περιοχών της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 
ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων δεν γνωρίζουν το ακριβές περιε-
χόμενο της περιγραφικής αξιολόγησης, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελαν να 
την εφαρμόσουν σταδιακά στο μέλλον. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
συμφωνεί πως η εφαρμογή της περιγραφικής 
αξιολόγησης μειώνει τον ανταγωνισμό και το 
φαινόμενο της βαθμοθηρίας. Ωστόσο, ήρθε στη 
επιφάνεια η αντίληψη μίας μερίδας των συμμε-
τεχόντων ότι η περιγραφική αξιολόγηση μειώ-
νει τα κίνητρα των μαθητών. Το εύρημα αυτό, 
αποτέλεσε παράγοντα προβληματισμού για την 
ερευνητική ομάδα αλλά ταυτόχρονα αποτελεί 
και εφαλτήριο για την πραγματοποίηση μίας 
σχετικής έρευνας στο μέλλον.

Abstract
The research data was collected using the semi-structured interview 
technique. The sample consisted of 20 teachers from various primary, 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Λέξεις κλειδιά: 

Περιγραφική Αξιολόγηση,  
Γνώσεις,  
Απόψεις,  
Στάσεις Εκπαιδευτικών

Κωνσταντίνα Σέρπη 
Χημικός Μηχανικός Διδάκτορας του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ,  

Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Στασινή-Φωτούλα Μπαρτζώκη 
Επόπτρια Δημόσιας Υγείας,  

Επιστημονική Συνεργάτιδα Ιατρικής σχολής ΑΠΘ, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
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secondary and high schools in various parts 
of Greece. The results of the research showed 
that teachers of all levels do not know the ex-
act content of descriptive assessment, but nev-
ertheless would like to apply it gradually in the 
future. Most teachers agree that the application 
of descriptive assessment reduces competition. 
However, the perception of some participants 
that descriptive assessment reduces students’ 
motivation. The finding was a factor of concern 

for the research team but at the same time it is a springboard for con-
ducting a relevant research in the future.

1. Εισαγωγή
Η υιοθέτηση τεχνικών εναλλακτικής αξιολόγησης δεν προϋποθέτει απόρ-
ριψη των παραδοσιακών τεχνικών. Αντίθετα, η εναλλακτική αξιολόγηση 
προτείνεται ως ένας τρόπος συλλογής ποιοτικών στοιχείων σχετικά με 
την επίδοση και την πρόοδο των μαθητών, συνδέοντας την αξιολόγηση 
με τη μαθησιακή διαδικασία, και ενεργοποιείται παράλληλα με τις παρα-
δοσιακές τεχνικές αξιολόγησης σε πολλές περιπτώσεις. Λόγω, μάλιστα, 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιορίζει τον ανταγωνισμό και βο-
ηθά να εξασφαλίζεται ισότητα στη μαθησιακή διαδικασία, εφόσον ο κάθε 
μαθητής αξιολογείται ως άτομο, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα πο-
λυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό σχολικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη των απόψεων και των στάσεων των εκπαι-
δευτικών σε σχέση με την εναλλακτική και όχι μόνο αξιολόγηση του μα-
θητή προβάλλει αναγκαία, καθώς τα αποτελέσματα ερευνών καταδεικνύ-
ουν πως οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διδασκαλία 
και τη μάθηση επηρεάζουν σημαντικά τόσο τη διδακτική διαδικασία όσο 
και την επίδοση των μαθητών. 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ερευνητική μελέτη των στάσε-
ων και αντιλήψεων Ελλήνων εκπαιδευτικών, που διδάσκουνε διαφορετικά 
μαθήματα και έχουν ποικίλο προφίλ προϋπηρεσίας και παρακολούθησης 
σχετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων, για την εναλλακτική αξιολόγη-
ση. Στόχος είναι η βελτίωση των αξιολογικών πρακτικών τους, καθώς τα 
ευρήματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν 
χρήσιμο οδηγό για τον σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαι-
δευτικών με βάση τις διαφοροποιημένες ανάγκες τους.

2. Μεθοδολογία

2.1. Ερευνητικός Σχεδιασμός
Επιλέχθηκε η κατάλληλη μέθοδος συλλογής δεδομένων, η οποία ήταν η 
ποιοτική έρευνα και με την χρήση ενός ημιδομημένου ερωτηματολόγιου 

Key words: 

Descriptive Evaluation,  
Knowledge,  

Opinions,  
Teacher Attitudes
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πραγματοποιήθηκαν οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές συνεντεύξεις, όπο-
τε και έγινε η καταγραφή των συνομιλιών και εν συνεχεία η απομαγνητο-
φώνηση τους. Η δειγματοληψία των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε 
με τη μορφή χιονοστιβάδας. 

Η ανάλυση των δεδομένων, έπειτα από τη συλλογή και την καταγραφή 
τους, έγινε με την τεχνική της ανάλυσης περιεχόμενου .Διαπιστώσαμε 
ωστόσο ότι μετά τις 15-20 συνεντεύξεις οι απαντήσεις επαναλαμβάνο-
νται και επανέρχονται, χωρίς να προσφέρουν καμιά ουσιαστικά διαφορο-
ποιημένη εικόνα. Τον αριθμό βέβαια θα τον κρίναμε ανάλογα με το εύ-
ρος του δείγματος και την ποικιλία και το εύρος των ερωτήσεων. (Verma, 
G. & Mallick, K. 2004) Τα υποκείμενα συμμετέχουν εκούσια στην έρευνα. 
Προσπαθήσαμε να κάνουμε ελκυστική τη συνέντευξη, προβάλλοντας τη 
σκοπιμότητα και την ωφελιμότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας. Μια 
σύντομη ενημέρωση του ερωτωμένου είναι απαραίτητη, ώστε να πεισθεί 
να απαντήσει ελεύθερα. Για αυτόν τον λόγο η συνέντευξη παρουσιάστη-
κε έτσι ώστε να καταστεί ότι δεν τον εκθέτει ή αντιβαίνει στα συμφέρο-
ντά του, με σκοπό να μην δώσει παραπλανητικές και εσκεμμένες απαντή-
σεις( Κεδράκα, Κατ. 2009) Επίσης ο ερευνητής ενημέρωσε σχετικά με 
τον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης, ώστε να εξασφαλίσει την άδεια 
του υποκειμένου (π.χ. δικαιολόγηση της χρήσης μαγνητοφώνου, ανωνυ-
μία του υποκειμένου, τρόπος αξιοποίησης των απαντήσεών του, άδεια 
για τη δημοσιοποίηση των απαντήσεών του, αποστολή αντιγράφου, ώστε 
να ελεγχθεί τι θα κυκλοφορηθεί κλπ.). Μερικές φορές η τήρηση σημειώ-
σεων από τον ερευνητή λειτουργεί αρνητικά, εμποδίζοντας την ελεύθερη 
έκφραση του υποκειμένου. Πρέπει ωστόσο να υπογραμμίσει στο υποκεί-
μενο ότι η συνέντευξη είναι και θα παραμείνει ανώνυμη. Κατά την τήρηση 
των σημειώσεων υπάρχει ο κίνδυνος ο ερευνητής να μην παρατηρεί και 
να μην έχει οπτική επαφή με το υποκείμενο ή να περιμένει το υποκείμενο 
να τελειώσει ο ερευνητής την καταγραφή των σημειώσεών του. (Κυριαζή, 
Ν. 1998).

2.2. Εργαλεία της έρευνας
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έρευνα είναι δύο ανώ-
νυμα ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώθηκαν από τους συμμετέχο-
ντες στην έρευνα με την μορφή συνεντεύξεων κυρίως τηλεφωνικών ή 
μέσω τηλεδιάσκεψης ενώ σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις έγινε γρα-
πτά η καταγραφή των απαντήσεων καθώς θέλαμε να δώσουμε έμφαση 
και στο εξωλεκτικό στοιχείο, αλλά και στην διευκρίνηση των ερωτήσεων 
στις οποίες και οι δύο απαντούσαμε προς την ίδια πάντα λογική και κα-
τεύθυνση.Το πρώτο αφορά κάποια κοινωνικοδημογραφικά δεδομένα για 
να μπορέσει να γίνει συσχετισμός τους μετά για την εξαγωγή δεδομέ-
νων και το δεύτερο αφορά ένα σύντομο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις 
ανοιχτού τύπου και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όπου και πάλι έγινε 
όμως αναλυτικά αιτιολόγηση της οποιασδήποτε επιλογής των συμμετε-
χόντων στην έρευνα. Ο σχεδιασμός του δεύτερου ερωτηματολογίου ως 
προς τη μορφή και τη δομή καθώς και ο έλεγχος της εγκυρότητας και 
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της αξιοπιστίας τους διενεργήθηκε από την Natasa Nikolic και Radovan 
Antonijevic στην έρευνα τους με τίτλο CLASS TEACHER’S PERCEPTION 
OF DESCRIPTIVE EVALUATION στην συνέχεια έγινε μετάφραση του ερω-
τηματολογίου στα ελληνικά και επαναµετάφραση στην αγγλική γλώσσα, 
µε σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας της µετάφρασης και στάθμιση του. 
Μετά από έλεγχο και προσαρμογή της καταλληλόλητας της τεχνικής και 
εδώ συγκεκριμένα της ημιδομημένης συνέντευξης στον συγκεκριμένο 
πληθυσμό (γλώσσα, αντίληψη, γνώση, ιδιαιτερότητες),η στάθμιση ερω-
τηματολογίου περιελάμβανε, έλεγχο της εγκυρότητας και αξιοπιστίας και 
σχετικές προσαρμογές/βελτιώσεις. 

Η δομή των ερωτηματολογίων παρατίθενται στον Πίνακα 1.1. Βασικό 
χαρακτηριστικό των ερωτηματολογίων αυτών είναι ότι ζητείται από τους 
συµµετέχοντες στην έρευνα να αξιολογήσουν συγκεκριμένες καταστά-
σεις που αφορούν την περιγραφική αξιολόγηση και τον αντίκτυπο της 
στους μαθητές, την αύξηση ή μείωση του ανταγωνισμού, την απουσία ή 
μη κινήτρων, την εφαρμογή της σε συγκεκριμένα μαθήματα, ανεξαρτήτου 
του αντικειμένου τους καθώς και στην επιλογή για βελτίωση του ερωτη-
ματολογίου μας στο μέλλον.

2.3. Επιλογή του δείγματος 
Το ζητούμενο μέγεθος του δείγματος ήταν 20 συνεντεύξεις, δηλαδή πιο 
συγκεκριμένα 20 συνεντεύξεις καθηγητών από την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση της ελληνικής επικράτειας, είτε της γενικής 
εκπαίδευσης και των επαγγελματικών λυκείων είτε στην παράλληλη στή-
ριξη των μαθητών. Η επιλογή αυτή έγινε επειδή στην παράλληλη στήριξη 
εφαρμόζεται εξ ολοκλήρου η περιγραφική αξιολόγηση. Το μέγεθος του 
δείγματος αποφασίστηκε από τις ερευνήτριες με σκοπό την κάλυψη όσο 
το δυνατόν αντιπροσωπευτικού δείγματος. Το δείγμα επιλέχθηκε με την 
μέθοδο της χιονοστιβάδας. 

Η δειγματοληψία χιονοστοιβάδας είναι μια δημοφιλής τεχνική μεταξύ 
των κοινωνικών επιστημόνων που επιθυμούν να συνεργαστούν με έναν 
πληθυσμό που είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Ενώ, γενικά, οι εκπαιδευτικοί 
εντοπίζονται εύκολα, ο περιορισμός λόγω covid-19 άλλαξε τα δεδομένα 
και επίσης, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έγινε η λήψη των συνε-
ντεύξεων τα σχολεία ήταν κλειστά λόγω της πανδημίας. Επιπρόσθετα, 
λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών διαπιστώθηκε μία απροθυμία μεταξύ του 
πληθυσμού/στόχου της έρευνας. 

Δεδομένης της φύσης της δειγματοληψίας χιονοστοιβάδας, το δείγμα 
δε θεωρείται αντιπροσωπευτικό δείγμα για στατιστικούς σκοπούς. Ωστό-
σο, είναι μια πολύ καλή τεχνική για τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας με 
συγκεκριμένο και σχετικά μικρό πληθυσμό που είναι δύσκολο να εντοπι-
στεί, ακριβώς για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, και ελπίζουμε στο 
μέλλον να προβούμε σε επανάληψη της έρευνας μας, με καλύτερες συν-
θήκες και δεδομένα, ώστε το δείγμα μας να είναι αντιπροσωπευτικό.

Η εμπιστοσύνη είναι μια σημαντική πτυχή οποιασδήποτε μορφής έρευ-
νας που προϋποθέτει την ανθρώπινη συμμετοχή, αλλά είναι ιδιαίτερα ση-
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μαντικό σε ένα έργο που απαιτεί δειγματοληψία χιονοστοιβάδας. Για να 
συμφωνήσουν οι συμμετέχοντες να υποδείξουν άλλα μέλη της ομάδας 
ή της υποκουλτούρας τους, ο ερευνητής πρέπει πρώτα να αναπτύξει μια 
σχέση και μια φήμη για αξιοπιστία. Αυτό χρειάζεται ένα σχετικά μεγάλο 
χρονικό διάστημα, οπότε οφείλαμε να δείξουμε υπομονή και κατανόηση 
για να χρησιμοποιήσουμε την συγκεκριμένη τεχνική δειγματοληψίας σε 
απρόθυμες ομάδες ανθρώπων. Το δείγμα είναι στρωµατοποιηµένο ανά 
φύλο. Σημειώνεται ότι αντικαταστάθηκαν µε το επόμενο έγκυρο όνομα 3 
επιλογές οι οποίες είναι µη επιλέξιμες εξαιτίας αδυναμίας τους να απα-
ντήσουν λόγο εξαιρετικά μεγάλου φόρτου εργασίας και κόπωσης. 

3. Αποτελέσματα 

3.1. Κοινωνικοδημογραφικά δεδομένα 
Το τελικό δείγμα μας αποτέλεσαν 20 εν ενεργεία καθηγητές και δάσκα-
λοι σε δημόσια σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Οι 12 από αυτές ήταν 
γυναίκες και οι 8 άνδρες, δηλαδή το 60% ήταν γυναίκες και το 40% άν-
δρες. Οι 8 ήταν δάσκαλοι (ΠΕ 70) δηλαδή το 40% και οι υπόλοιποι 12, δη-
λαδή το 60% ήταν καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων στην δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση. Οι 9 ήταν άγαμοι, οι 9 έγγαμοι δηλαδή το 45% άμφο και 
2 δηλαδή το 10% δήλωσαν διαζευγμένοι. Η ηλικία τους κυμαινόταν από 
31 έως 65 ετών σύμφωνα με τις ηλικιακές κλάσεις όπως ήταν κατανεμη-
μένες από 21 ετών έως 65, ανά 10 έτη. Οι 7 ήταν αναπληρωτές εκπαιδευ-
τικοί ποσοστό που αντιστοιχεί στο 35% και οι υπόλοιποι 13 δηλαδή το 65% 
ήταν μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Τα χρόνια προϋπηρεσίας του κυμαίνονταν 
από 5 έως 40 έτη. Οι 9 από τους συμμετέχοντες είχαν πτυχίο τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης ποσοστό που αντιστοιχεί στο 45% ενώ οι υπόλοιποι 10 ( 
ποσοστό 50%) είχαν μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ποικίλους τομείς, ενώ 
ένας από αυτούς κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, ποσοστό που αντιστοιχεί 
στο 5%.

Πίνακας 1. Κατανομή ανά φύλο

Φύλο

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Αριθμητικά 8 12 20

Ποσοστό 40 60 100
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Πίνακας 2. Κατανομή ανά βαθμίδα στην οποία διδάσκουν

Βαθμίδα στην οποία διδάσκουν

Α/θμια Β/θμια Σύνολο

Αριθμητικά 8 12 20

Ποσοστό 40 60 100

Πίνακας 3. Κατανομή ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση

Οικογενειακή Κατάσταση

Άγαμοι Έγγαμοι Διαζευγμένοι Σύνολο

Αριθμητικά 9 9 2 20

Ποσοστό 45 45 10 100

Πίνακας 3. Κατανομή ηλικίας ανά κλάσεις

Κλάσεις Αριθμητικά Ποσοστιαία

21-30 0 0

31-40 10 50

41-50 3 15

51-60 4 20

61-65 3 15

Σύνολο 20 100

Πίνακας 4. Εργασιακή κατάσταση

Αριθμητικά Ποσοστιαία(%)

Μόνιμοι 13 65

Αναπληρωτές 7 35

Ωρομίσθιοι 0 0

Σύνολο 20 100



453

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΉ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ ΜΑΘΉΤΉ: ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΉ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉΣ  
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πίνακας 5 Χρόνια υπηρεσίας σε κλάσεις

Χρόνια υπηρεσίας

Αριθμητικά Ποσοστιαία

1-5 3 15

6-10 5 25

11-15 6 30

16-20 2 10

21-25 1 5

26-30 1 5

31-35 0 0

35-40 2 10

Σύνολο 20 100

Πίνακας 6 Σπουδές

Αριθμητικά Ποσοστιαία

Πτυχίο Πανεπιστημίου 9 45

Μεταπτυχιακό 10 50

Διδακτορικό 1 5

Σύνολο 20 100

Γράφημα 1 Αντικείμενο που διδάσκουν
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1. Γενικά γνώριζαν τι είναι η περιγραφική αξιολόγηση

Μόλις 1 στους 20 δηλαδή, το 5% απάντησαν ότι δεν ήξεραν με ακρίβεια 
το τι είναι η περιγραφική αξιολόγηση, στην εκπαίδευση.

Γνωρίζετε τι είναι η περιγραφική αξιολόγηση;

Ναι 19

Όχι 1

Συνολικά 20

Η συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν γνώριζαν έστω και σε θεωρητικό 
επίπεδο την περιγραφική αξιολόγηση στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα με το 
ποσοστό που την χρησιμοποιούσαν ή όχι. Για να μην υπάρχουν ασάφειες, 
λοιπόν, δόθηκε προφορικά ο πλήρης και σαφής ορισμός της περιγραφι-
κής αξιολόγησης και λύθηκαν σχετικές απορίες.

Με ποιόν τρόπο αξιολογείτε τους μαθητές σας συνήθως; 

Μόνο 2 στους 20 εκπαιδευτικούς απάντησαν ότι εξ ολοκλήρου αξιολο-
γούν τους μαθητές τους με περιγραφική αξιολόγηση και οι 2 ήταν εκπαι-
δευτικοί παράλληλης στήριξης.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, είτε επειδή δεν προβλέπεται 
προς το παρόν η αξιολόγηση των μαθητών που δεν ανήκουν στην παράλ-
ληλη στήριξη να γίνεται εξ ολοκλήρου περιγραφικά, είτε επειδή ο φόρτος 
εργασίας τους είναι εξαιρετικά μεγάλος, όπως μας ανέφεραν, χρησιμο-
ποιούν την περιγραφική αξιολόγηση συνδυαστικά με την ποσοτική παρα-
δοσιακή αξιολόγηση. Παρόλα αυτά μας ανέφεραν ότι θα προτιμούσαν, 
κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, να εφαρμόζουν την περιγραφική αξι-
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ολόγηση και το αιτιολόγησαν στην πορεία της συνέντευξης. Ενδεικτικά, 
αναφέρουμε, την επισήμανση αρκετών από τους ερωτηθέντες ότι η αξι-
ολόγηση είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων και ότι δίνουν βάση στη 
γενική εξέλιξη ενός/μιας μαθητή-τριας και όχι απλά ο απρόσωπος μέσος 
όρος ενός «αφηρημένου» προφορικού κι ενός «καταλυτικού» γραπτού. 

Γνωρίζετε εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης;

Όλοι απάντησαν ότι γνωρίζουν εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης. Οι 
περισσότεροι έχουν μόνο θετικά σχόλια να πουν για την περιγραφική 
αξιολόγηση, πιστεύουν ότι τους αντιπροσωπεύει περισσότερο το είδος 
της αξιολόγησης που παρακολουθεί τον/την μαθητή-τρια στα διάφορα 
στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δηλαδή το κατά πόσο βελτιώνεται 
ή όχι με βάση την αρχική του εικόνα (όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά) και 
όχι με βάση το επίπεδο τάξης. Έτσι για παράδειγμα σε μία τάξη μπορεί 
να υπάρχουν αρκετά άριστα για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Αυτό 
έχει να κάνει με τον/την κάθε μαθητή-τρια ξεχωριστά κι όχι με το σύνολο. 
Ανάλογα με το τι θέλει να ανταμείψει στον/στην καθένα-μία ή τα κίνητρα 
που θέλει κανείς να δώσει. 

Είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί η περιγραφική αξιολόγηση σε κάθε 
βαθμίδα εκπαίδευσης; Ναι ή Όχι και γιατί;

Μόνο ένας στους 20 ερωτώμενους απάντησε ότι δεν θα ήθελε καθόλου 
να εφαρμοστεί η περιγραφική αξιολόγηση. Οι υπόλοιποι απάντησαν θετι-
κά και αναφέρθηκαν στην εμβαθή ανάλυση των αδυναμιών αλλά και των 
δεξιοτήτων/ικανοτήτων των μαθητών, πράγμα που είναι αδύνατον να γί-
νει με την στυγνή βαθμολόγηση. Έτσι ο/η μαθητής-τρια γνωρίζει πού να 
εστιάσει και δεν στιγματίζεται ψυχολογικά από έναν ανούσιο ξερό βαθ-
μό. Στην Τρίτη Λυκείου αναγκαστικά θα άλλαζε η όλη διαδικασία λόγω 
του υπάρχοντος εξεταστικού συστήματος δυστυχώς. Και πάλι όμως ακό-
μα και αρκετοί απάντησαν ότι θα ήταν προτιμότερη μία αξιολόγηση στην 
εκατοντάβαθμη κλίμακα, παρά με άριστα το είκοσι. 

2.  Σε ποια μαθήματα είναι επιθυμητή η εφαρμογή της περιγραφικής αξι-
ολόγησης; 

Όλοι όσοι απάντησαν ναι στην περιγραφική αξιολόγηση και θα ήθελαν να 
εφαρμοστεί αν όχι σε όλα τα μαθήματα τουλάχιστον στα μαθήματα που 
αφορούν τις τέχνες το θέατρο και τη γυμναστική.

3.  Βοηθά η περιγραφική αξιολόγηση να γνωρίσετε την προσωπικότητα 
του κάθε μαθητής καλύτερα; Ναι ή Όχι και γιατί; 

Όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι βοηθά ιδιαίτερα στην ανάδειξη της 
προσωπικότητας του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στο γεγο-
νός ότι μόνο έτσι μπορείς να προσεγγίσεις τον/την μαθητή-τρια από πολ-
λές οπτικές γωνίες και να τον/την βοηθήσεις πραγματικά. Με αυτόν τον 
τρόπο και ο ίδιος/ίδια μαθητής-τρια θα είναι πιο ανοιχτός-ή διότι θα νοι-
ώθει ότι έτσι θα μπορέσει να βοηθηθεί και να προχωρήσει, και όχι απλά 
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να διεκδικήσει ένα βαθμό που δε θα αντιπροσωπεύει την πραγματική και 
πολυσύνθετη εικόνα του.

4.  Η περιγραφική αξιολόγηση επιτρέπει την πιο αντικειμενική αξιολόγηση 
των μαθητών; Ναι ή Όχι και γιατί; 

Το 60% απάντησαν ότι η περιγραφική αξιολόγηση είναι πιο αντικειμενι-
κή σε σχέση με την παραδοσιακή μορφή αξιολόγησης, διότι πλησιάζει 
πολύ περισσότερο τον στόχο της «αντιπροσωπευτικής» αξιολόγησης για 
τον/την κάθε μαθητή-τρια. Μιλάμε για πολλαπλές νοημοσύνες, επομένως 
και για διάφορες ιδιαιτερότητες-ικανότητες που πρέπει να αξιολογηθούν 
κατά περίπτωση.

5.  Η περιγραφική αξιολόγηση επηρεάζει τα κίνητρα των μαθητών; Ναι ή 
Όχι και γιατί;

Ελάχιστοι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι θεωρούν ότι η αλλαγή στον τρόπο 
αξιολόγησης θα αυξήσει τα κίνητρα των μαθητών. Η πλειοψηφία προβλέ-
πει καμία αλλαγή ή μείωση, καθώς θεωρεί ότι η βαθμολογία αποτελεί ένα 
παγιωμένο κίνητρο των μαθητών.

6.  Υπάρχει θετικό αντίκτυπο στους μαθητές με την περιγραφική αξιολό-
γηση; Ναι ή Όχι και γιατί; 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ότι υπάρχει θε-
τικό αντίκτυπο στην συμπεριφορά των μαθητών σχετικά με την περιγρα-
φική αξιολόγηση, κυρίως έδωσαν έμφαση στο γεγονός ότι θα είναι πιο 
εύκολο να εμπιστευτούν τον/την εκπαιδευτικό, μια και δε θα νοιώθουν 
ανταγωνιστικά στην τάξη.

7.  Η έλλειψη ποσοτικής αξιολόγησης, πιστεύετε ότι μειώνει τις ευκαιρίες 
αμοιβαίου ανταγωνισμού μεταξύ των μαθητών; Ναι ή Όχι και γιατί;

Οι περισσότεροι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι μειώνει τις ευ-
καιρίες ανταγωνισμού αλλά αυξάνει τις ευκαιρίες της ομαδοσυνεργατι-
κότητας, και επιπλέον δίνει έμφαση στην προσωπική του/της βελτίωση 
και όχι στο να κατακτήσει απλά μεγαλύτερο βαθμό από κάποιον-α άλ-
λον-η.

8.  Συνοψίζοντας μπορείτε να μου πείτε τις διαφορές μεταξύ παραδοσια-
κών μορφών αξιολόγησης και εναλλακτικών;

Αν θέλουμε να μιλάμε για ένα σχολείο της δημοκρατίας και όχι απλά για 
ένα δημοκρατικό σχολείο, τότε πρέπει να βάλουμε σαν επίκεντρο τον/την 
μαθητή-τρια. Μας ενδιαφέρει πρώτιστα η παιδεία σαν αρχές και στην συ-
νέχεια βέβαια η εκπαίδευση σαν εργαλείο. Μία εναλλακτική αξιολόγηση, 
θα βοηθήσει στην δημιουργία αυριανών πολιτών που δεν θα προάγουν 
μόνο το ανταγωνιστικό τεχνοκρατικό πνεύμα αλλά και τις ανθρωποκε-
ντρικές αρετές και αξίες, όπως ενσυναίσθηση, σεβασμός, συναισθημα-
τική νοημοσύνη, υπευθυνότητα, κοινωνική ευαισθησία, αγάπη, αλληλεγ-
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γύη, εντιμότητα, φροντίδα, ευγένεια κ.ά.). Σύμφωνα με τον Μορέν, άλλω-
στε, πρέπει να αντικαταστήσουμε μία σκέψη που διαχωρίζει και απομο-
νώνει, με μία σκέψη που διακρίνει και συνδέει. Μία διαζευκτική σκέψη με 
μία σκέψη του πολύπλοκου (που έχει υφανθεί μαζί), οδηγούμενοι σε μία 
«δια-πολύ-υπερ-κλαδικότητα».

9.  Τι θα θέλατε να περιλαμβάνει αυτή η έρευνα σχετικά με την περιγρα-
φική αξιολόγηση; Ναι ή Όχι και γιατί; 

Η αξιολόγηση έχει να κάνει πρώτιστα με τους μαθητές-τριες. Για αυτό 
ας δώσουμε τον λόγο σε αυτούς κι ας ζητήσουμε την γνώμη τους. Είμαι 
σίγουρη ότι θα μας εκπλήξουν θετικά. Ας μην ξεχνάμε ότι σκοπός των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η αναζήτηση της ανθρώπινης ευ-
δαιμονίας σε μια ουσιαστική διάσταση, που προϋποθέτει, πέρα από τις 
απαραίτητες και πολύ χρήσιμες εξειδικευμένες γνώσεις και τις πρακτικές 
δεξιότητες και ικανότητες, που η εκπαίδευση οφείλει να παρέχει και να 
καλλιεργεί, και βαθιά εμπεδωμένες αρχές και αξίες.

4. Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, λοιπόν η περιγραφική αξιολόγηση θα μπορέσει να γίνει 
αποδεκτή από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, καθώς πιστεύουν ότι 
μειώνει τον ανταγωνισμό ταυτόχρονα αυξάνοντας την συνεργασία και 
την ομαδοσυνεργατικότητα των μαθητών σε οποιαδήποτε βαθμίδα βρί-
σκονται. Συμβάλει στην περαιτέρω γνωριμία και ανάπτυξη της προσωπι-
κότητας των μαθητών ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικής ή οικονομικής 
τάξης. Θα έπρεπε να εφαρμοστεί στα περισσότερα μαθήματα του εκπαι-
δευτικού προγράμματος και όλοι συμφωνούν ότι θα έπρεπε τουλάχιστον 
να έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται στα μαθήματα που αφορούν τις τέχνες, 
το θέατρο και την σωματική άσκηση. Η περιγραφική αξιολόγηση είναι 
μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος αξιολόγησης και οι λίγοι αρνητές της 
εμφανίζονται ιδιαίτερα σε μεγάλες ηλικίες, κυρίως πριν την σύνταξη, αν 
εφαρμοστεί στην πράξη πιθανόν θα βρει αρκετούς υπέρμαχους, κυρίως 
από τον εκπαιδευτικό κλάδο και από τους μαθητές οι οποίοι σταδιακά θα 
απεμπλακούν από νοσηρές συμπεριφορές όπως αυτή της βαθμοθηρίας.
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