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Editorial 

In the second issue of the 7th volume of the «eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο» magazine, twelve 

articles are published, covering a wide range of subjects related to Primary, Secondary and 

Tertiary Education. The individual articles that make up the material of this issue concern 

multiculturalism, didactics of different subjects of secondary education at cognitive and 

metacognitive level, training of teachers and  cooperation of school, family and society in 

tackling the phenomenon of addictions, student aggression, education administration and 

university pedagogy. 

Multiculturalism is a contemporary reality, which has a catalytic effect on the learning 

process. In today's school class, the coexistence of individuals from diverse social groups 

involved in the pedagogical and teaching process, as well as immigration, is an indisputable 

fact that requires specific teaching approaches. In this perspective and in the context of a 

fertile reflection and thought heterogeneity, diversity and, more generally intercultural 

pedagogy are examined, bibliographically and through research. At the same time, Paulo 

Freire's theoretical approach to adult education is being approached focusing on its dynamics 

when addressing to vulnerable socially excluded groups, such as refugees and immigrants. 

Also, in a Junior Secondary School transformational learning is considered in an experiential 

school- social life project that deals with migration. 

As far as didactics of different subjects of secondary education is concerned, the use of works 

of art with aesthetic value as primers for the strengthening of critical thinking can be 

highlighted. In discussing didactics, it is argued that metacognitive awareness is a dynamic 

concept that enables  students to gain judgment on knowledge and thought, and for this reason 

the educator must also cultivate the metacognitive skills of his students. With regard to   

teaching  individual subjects,  teaching  Music through   image sonification is a good practice  

in secondary education. Also, in the same context, innovative practices for teaching  classical 

languages are presented, through  development of activities and educational material created 

within the frame of a European programme. Finally, we record the perceptions of teachers of 

different disciplines, types of schools, and levels of education. It is also explored the way of 

approaching fundamental concepts and laws of Physics.   

Of course, the achievement of  learning objectives in the school environment highly depends 

on the creation of a safe learning environment. In this context, the ability to cope with 

educational phenomena that pose serious problems at the school unit is highlighted as an 

event of utmost importance. An element that often plays an important role in adolescent 

behavior is addictions. This fact and the prevention and treatment of addictions make the 

training of teachers particularly important. However, it is important that teachers do not 

consider themselves sufficiently trained and they believe that their training will contribute to 

more effective prevention and tackling the addiction phenomenon. 
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Of the same importance is the issue of student aggression, a phenomenon that has been 

manifested in recent years in our country's schools. The relevant investigation of the subject 

concludes with an important proposition: interventions should include all levels where 

students move, ie school, family and the wider local community. 

In the area of administration of education, reference is made to the interview process, which is 

essentially a flexible tool used to reveal the personality of the candidate, but  as modern 

theories state, that is a process prone to bias, prejudices, stereotyped views but also political 

interventions. The process of developing strategic planning at school unit is also being 

developed, in particular as regards strategic analysis, strategic selection and strategic 

implementation processes, with an emphasis on the possibilities for their use in the 

educational context. Finally, the new organization chart of the Ministry of Education and 

Research, at the level of the Primary Education Directorate, is being developed and explored. 

Rapid acceleration of new knowledge production brings the immediate need for competent 

tertiary education teachers who transmit knowledge to students with high-quality teaching. In 

this context, it is easily perceived the necessity of training new scientists with effective 

management skills and the ability to evaluate, exploit and creatively combine the information 

produced and also    with the possibility of continuing education and training. Consequently, 

the role of professor in the Universities today can not only reflect his research work but 

should also focus on the valuable role of the teacher. 

 

Spiros Kioulanis 

 

Editorial 

ην δεχηεξν ηεχρνο ηνπ 7
νπ

 ηφκνπ ηνπ «eθπ@ηδεπηηθνχ θχθινπ», δεκνζηεχνληαη δψδεθα λέα 

άξζξα, ηα νπνία θαιχπηνπλ έλα επξχ πεδίν αληηθεηκέλσλ ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σα επηκέξνπο αληηθείκελα πνπ 

ζπλζέηνπλ ην πιηθφ απηνχ ηνπ ηεχρνπο είλαη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ε δηδαθηηθή 

αληηθεηκέλσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε γλσζηηθφ θαη κεηαγλσζηηθφ επίπεδν, ε 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ, νηθνγέλεηαο θαη θνηλσλίαο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ εμαξηήζεσλ θαη ηεο καζεηηθήο επηζεηηθφηεηαο, ε δηνίθεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε παλεπηζηεκηαθή παηδαγσγηθή. 

Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα απνηειεί κία ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία επηδξά θαηαιπηηθά 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. ηε ζεκεξηλή ζρνιηθή ηάμε ε ζπλχπαξμε αηφκσλ απφ πνηθίιεο 

θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη 

ε κεηαλάζηεπζε απνηεινχλ, έλα αλακθηζβήηεην γεγνλφο, ην νπνίν απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. ηελ πξννπηηθή απηή θαη ζην πιαίζην ελφο γφληκνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζθέςεο, εμεηάδνληαη βηβιηνγξαθηθά θαη εξεπλεηηθά ε εηεξφηεηα, ε 
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αλνκνηνγέλεηα, ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη γεληθφηεξα ε δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή. 

Παξάιιεια, πξνζεγγίδεηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Paulo Freire γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ, εζηηάδνληαο ζηε δπλακηθή ηεο φηαλ απηή απεπζχλεηαη ζε εππαζείο θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλεο νκάδεο, φπσο είλαη νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο. Δπίζεο, εμεηάδεηαη ε 

κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ζε έλα βησκαηηθφ ζρέδην δξάζεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο 

Γπκλαζίνπ πνπ έρεη σο ζέκα ηε κεηαλάζηεπζε.  

ε φηη αθνξά ζηε δηδαθηηθή αληηθεηκέλσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλαδεηθλχεηαη ε 

ρξήζε έξγσλ ηέρλεο κε αηζζεηηθή αμία σο ελαχζκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

ε νπνία κπνξεί λα ελδπλακψζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. πδεηψληαο γηα ηε δηδαθηηθή, 

αλαδεηθλχεηαη ε άπνςε φηη ε κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα είλαη κηα δπλακηθή έλλνηα ε νπνία 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα απνθηήζεη θξίζε γηα ηε γλψζε θαη ηε ζθέςε θαη γηα ην 

ιφγν απηφ ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα θαιιηεξγεί θαη ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ ηνπ. Αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ε 

δηδαζθαιία ηεο Μνπζηθήο κέζσ ερνπνίεζεο ηεο εηθφλαο, απνηειεί κία θαιή πξαθηηθή γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Μνπζηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δπίζεο, ζην ίδην πιαίζην 

παξνπζηάδνληαη θαηλνηφκεο πξαθηηθέο γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ θιαζζηθψλ γισζζψλ, κέζα 

απφ ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην 

πιαίζην επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο. Σέινο, γίλεηαη θαηαγξαθή αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ηχπσλ ζρνιείσλ, θαη βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο θαη 

δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ζεκειησδψλ ελλνηψλ θαη λφκσλ ηεο Φπζηθήο.  

Βεβαίσο, ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο κάζεζεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ εμαξηάηαη ζε πνιχ 

ζεκαληηθφ βαζκφ θαη απφ ηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. ην 

πιαίζην απηφ ε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηλνκέλσλ ηα νπνία 

δεκηνπξγνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, αλαδεηθλχεηαη ζε γεγνλφο 

πςίζηεο ζεκαζίαο. Έλα ζηνηρείν ην νπνίν δηαδξακαηίδεη ζπρλά έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ είλαη νη εμαξηήζεηο. Σν γεγνλφο απηφ  θαη ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εμαξηήζεσλ θαζηζηά ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή.  Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

επαξθψο θαηαξηηζκέλν θαη παξάιιεια πηζηεχνπλ φηη ε επηκφξθσζε ηνπο ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ εμαξηήζεσλ.  

Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη ην ζέκα ηεο καζεηηθήο επηζεηηθφηεηαο, θαηλφκελν πνπ εθδειψλεηαη 

πνηθηιφκνξθα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο καο. Ζ ζρεηηθή δηεξεχλεζε ηνπ 

ζέκαηνο θαηαιήγεη ζε κία ζεκαληηθή πξφηαζε: νη παξεκβάζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ φια ηα 

επίπεδα φπνπ θηλνχληαη νη καζεηέο, δειαδή ην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ επξχηεξε 

ηνπηθή θνηλφηεηα. 

ηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, 

ε νπνία απνηειεί νπζηαζηηθά έλα επέιηθην εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

απνθάιπςε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ππνςήθηνπ, σζηφζν εθθξάδεηαη 

έλαο πξνβιεκαηηζκφο θαζψο ζχγρξνλεο ζεσξίεο θαζνξίδνπλ φηη σο δηαδηθαζία είλαη 

επηξξεπήο ζε κεξνιεςίεο, πξνθαηαιήςεηο, ζηεξεφηππεο απφςεηο, αιιά θαη ζε πνιηηηθέο 
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παξεκβάζεηο. Δπίζεο, αλαπηχζζεηαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε 

επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε φηη αθνξά θπξίσο ζηηο δηαδηθαζίεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο, 

ζηξαηεγηθήο επηινγήο θαη ζηξαηεγηθήο εθαξκνγήο, κε έκθαζε ζηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο 

ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Σέινο, αλαπηχζζεηαη θαη δηεξεπλάηαη ην λέν νξγαλφγξακκα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Ζ ξαγδαία επηηάρπλζε ηεο παξαγσγήο λέαο γλψζεο επηθέξεη ηελ άκεζε αλάγθε γηα ηθαλνχο 

θαζεγεηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ κεηαδίδνπλ ηε γλψζε ζηνπο θνηηεηέο κε κνξθέο 

δηδαζθαιίαο πςεινχ επηπέδνπ. ην πιαίζην απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη απαηηείηαη ε 

εθπαίδεπζε λέσλ επηζηεκφλσλ κε δεμηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο, κε ηθαλφηεηεο 

αμηνιφγεζεο, αμηνπνίεζεο θαη δεκηνπξγηθνχ ζπλδπαζκνχ ησλ παξαγφκελσλ πιεξνθνξηψλ 

θαη κε δπλαηφηεηα ζπλερνχο επηκφξθσζεο θαη επαλεθπαίδεπζεο. πλεπψο, ν ξφινο ηνπ 

θαζεγεηή ζηα Παλεπηζηήκηα ζήκεξα δελ κπνξεί λα αληαλαθιά κφλν ην εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν, 

αιιά ζα πξέπεη λα εζηηάδεη θαη ζηνλ πνιχηηκν ξφιν ηνπ δαζθάινπ.  

 

πχξνο Κηνπιάλεο 
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Abstract: The rapid spread of the production of new knowledge has led to the urgent need for 

qualified teachers who transmit knowledge through high quality teaching methods. 

Qualifications such as effective management, evaluation and utilization of new knowledge as 

well as the capability of continuous training and reeducation are highly required for future 

students. Therefore, the role of the professors in University cannot only reflect the research 

work, but also the valuable role of the teacher. Inspired teachers, who surpass an outdated 

teacher-oriented learning method play a significant role on the development of intergraded 

personalities with critical thinking abilities, academic ethos and sense of social responsibility. 

In this paper, a semi- structured face to face interview was conducted where the importance of 

University Pedagogy (U.P.), which is referred to the professional, educational training of the 

academic members at higher educational institutions, in Greek Universities, was studied and 

evaluated. The findings seem to be promising, since the majority of academic members were 

strongly encouraged the application of U.P. in Greek institutions considering that many 

existing drawbacks may be overcome. 

Keywords: Academic teachers, University Pedagogy, qualitative research, educational 

training 

Πεξίιεςε: Ζ ξαγδαία επηηάρπλζε ηεο παξαγσγήο λέαο γλψζεο επηθέξεη ηελ άκεζε αλάγθε 

γηα ηθαλνχο θαζεγεηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ κεηαδίδνπλ ηε γλψζε ζηνπο θνηηεηέο 

κε κνξθέο δηδαζθαιίαο πςεινχ επηπέδνπ. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη απαηηείηαη ε εθπαίδεπζε 

λέσλ επηζηεκφλσλ κε δεμηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θαηαηγηζκνχ λέσλ 

γλψζεσλ, κε ηθαλφηεηεο αμηνιφγεζεο, αμηνπνίεζεο θαη δεκηνπξγηθνχ ζπλδπαζκνχ ησλ 

παξαγφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη κε δπλαηφηεηα ζπλερνχο επηκφξθσζεο θαη επαλεθπαίδεπζεο. 

πλεπψο, ν ξφινο ηνπ θαζεγεηή ζηα Παλεπηζηήκηα ζήκεξα δελ κπνξεί λα αληαλαθιά κφλν ην 

εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν, αιιά ζα πξέπεη λα εζηηάδεη θαη ζηνλ πνιχηηκν ξφιν ηνπ δαζθάινπ. 

mailto:gmpelets@csd.auth.gr
mailto:anoiko@gmail.com
mailto:gmpelets@csd.auth.gr
mailto:anoiko@gmail.com
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Δκπλεπζκέλνη Παλεπηζηεκηαθνί Γάζθαινη μεπεξλψληαο έλα παξσρεκέλν δαζθαινθεληξηθφ 

ηξφπν κάζεζεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θνηηεηψλ νινθιεξσκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ κε 

θξηηηθή ζθέςε, αθαδεκατθφ ήζνο θαη ζπλαίζζεζε θνηλσληθήο επζχλεο. ηελ παξνχζα 

εξγαζία πινπνηείηαη κηα δηα δψζεο εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε ζε πέληε Παλεπηζηεκηαθνχο 

Γαζθάινπο ηεο ρψξαο φπνπ θαη δηεξεπλάηαη θαη αμηνινγείηαη ε ζεκαζία ηεο 

Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο, πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή παηδαγσγηθή θαηάξηηζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα. Σα επξήκαηα 

θαίλνληαη λα είλαη πνιιά ππνζρφκελα, αθνχ ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηθξφηεζε 

εληφλσο ην εγρείξεκα ηεο ΠΠ ζηελ Διιάδα ζεσξψληαο φηη κέζσ απηνχ πνιιά πξνβιήκαηα 

δχλαηαη λα μεπεξαζηνχλ. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Παλεπηζηεκηαθφο Γάζθαινο, Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή, πνηνηηθή 

έξεπλα, παηδαγσγηθή θαηάξηηζε 

Δηζαγσγή 

Ζ εθξεθηηθή αχμεζε ηεο Πιεξνθνξίαο θαη θαη' επέθηαζε ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε 

παξαγσγή λέαο γλψζεο κέζσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηεο ρξήζεο 

ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ αιιάδεη δξακαηηθά ηνλ ξφιν ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ζε 

πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ (Κνπξεηάο, 2013). Ο ξφινο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζήκεξα δελ 

κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ παξαγσγή θαη κεηάδνζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Κξίλεηαη απαξαίηεην φηη ζα πξέπεη λα δνζεί κεγάιε έκθαζε θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κεηαδίδεηαη ε γλψζε ζηνπο θνηηεηέο.Έλλνηεο φπσο «έξεπλα» θαη «δηδαθηηθή» ζα 

πξέπεη λα είλαη ηζφηηκεο θαη απφιπηα ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ φξν Παλεπηζηήκην (Κηκνπξηδήο, 

2010). Μέζσ πνηνηηθήο θαη πςεινχ επηπέδνπ δηδαζθαιίαο, ν θνηηεηήο θαιιηεξγείηαη ςπρηθά 

θαη πλεπκαηηθά. Σν Παλεπηζηήκην πξέπεη λα απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε πξνζσπηθνηήησλ 

απζχπαξθησλ, απηνδχλακσλ, ειεχζεξσλ θαη νινθιεξσκέλσλ, ηθαλψλ λ‘ αληεπεμέιζνπλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο (Rita de 

Cássia& Vieira, 2014) 

Δλψ ε εξεπλεηηθή δνπιεηά, ε εμεηδίθεπζε θαη ε εκπεηξία απνηεινχλ ηα βαζηθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο Παλεπηζηεκηαθνχ Γαζθάινπ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζπδεηήζεηο ζρεηηθά 

κε ηε βειηίσζε ηεο παηδαγσγηθήο ζθέςεο, αιιά θαη ηεο δηδαθηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

Παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν (Postareff et al., 2007). Έηζη, ζήκεξα 

ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε απνηειεί αληηθείκελνηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε επίπεδν ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ θπβεξλήζεσλ θξαηψλ
1
, αιιά θαη 

                                                
1Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Αγγιία δεκηνπξγήζεθε ην 2000 ην Ηλζηηηνχην γηα ηε Μάζεζε θαη ηε Γηδαζθαιία ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (InstituteforLearningandTeachinginHigherEducation), ην νπνίν εμππεξέηεζε ηε 

δεκηνπξγία ησλ πξψησλ Κέληξσλ Αξηζηείαο γηα ηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε ζηα Αγγιηθά Παλεπηζηήκηα θαη 

ην 2004 ζπλελψζεθε κε ην Γίθηπν Τπνζηήξημεο ηεο Μάζεζεο θαη ηεο Γηδαζθαιίαο 

(LearningandTeachingSupportNetwork - LTSN) θαη ηελ Δζληθή Οκάδα πληνληζκνχ (TQEFNationalCo-
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απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε(High Level Group on the Modernisation of Higher Education, 

2014)πεδίν έξεπλαο πνιιά Παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ
2
θαη αληηθείκελν δηεζλψλ 

ζπλεδξίσλ
3
.Χζηφζν, ε δηδαθηηθή θαηάξηηζε ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηε ρψξα καο ζεσξείηαη 

δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο θαη δελ ζπληζηά πεδίν ζεσξεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη πξαθηηθήο 

εμάζθεζεο (Γνπγνπιάθεο & Οηθνλφκνπ, 2014). Δπηπιένλ, ε δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή 

επάξθεηα, πηζηνπνηεκέλε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν θνξέα, ελφο εθπαηδεπηηθνχ πνπ πξννξίδεηαη 

γηα εηζαγσγή ζε θάπνην Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (ΑΔΗ) δελ ζεσξείηαη απαξαίηεην 

πξνζφλ(Αξεηνπιάθε & Γαξγελίδνπ, 2017).  

Ζ Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή (ΠΠ) απνηειεί έλα λέν πεδίν ζεσξίαο θαη πξάμεο θαη 

εζηηάδεη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ ζε ζέκαηα 

παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο (Οηθνλφκνπ & Γνπγνπιάθεο, 2016). Οη 

Γνπγνπιάθεο θαη Οηθνλφκνπ (2014) νξίδνπλ ηελ ΠΠ σο ηνλ θαηλνηφκν θιάδν πνπ αζρνιείηαη 

κε εθείλεο ηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο κφξθσζεο ζε επίπεδν 

αηφκνπ, νκάδαο, θνηλφηεηαο θαη θνηλσλίαο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη πξνζεγγίζεηο ησλ δηδαζθφλησλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, 

ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. ην ίδην άξζξν, 

αλαθέξνπλ φηη ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα φιν ην κφληκν δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη γηα φινπο φζνη ζπλεπηθνπξνχλ ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία ησλ ηδξπκάησλ απηψλ (ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ή κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο 

πνπ επηηεινχλ έξγν βνεζψλ θαζεγεηψλ, επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο θαη άιινη). Ζ ζπλερήο 

παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ ππνζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

λα δηαπηζηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί, αιιά θαη λα βειηηψλνπλ ηε 

καζεζηαθή εκπεηξία ησλ θνηηεηψλ ηνπο.  

Ζ ΠΠ πξαθηηθά απαληά ζην εξψηεκα (Γνπγνπιάθεο & Οηθνλφκνπ, 2014): «Ση είδνπο 

γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο ρξεηάδεηαη ν Παλεπηζηεκηαθόο Γάζθαινο ώζηε λα βνεζήζεη 

απνηειεζκαηηθά ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα κάζνπλ θαη λα θαιιηεξγεζνύλ;» Ο Παλεπηζηεκηαθφο 

Γάζθαινο πξέπεη λα είλαη πξσηίζησο άξηζηνο γλψζηεο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ θαζψο θαη ηθαλφο 

παηδαγσγφο θαη κεηαδφηεο ηεο γλψζεο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ θξίλεηαη λα κπνξεί, ιεηηνπξγψληαο 

σο «κεραληθόο ηεο εθπαίδεπζεο» (Οηθνλφκνπ & Γνπγνπιάθεο, 2016), αθελφο λα θαηαλνεί ζε 

βάζνο ηηο πνιπδηάζηαηεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο (Κφθθνο, 2016), θαη, αθεηέξνπ, λα κπνξεί λα 

ζρεδηάδεη θαη λα πξαγκαηνπνηεί ηα καζήκαηά ηνπ κε ηξφπν πνπ λα απνηεινχλ βηψκαηα 

κχεζεο ησλ θνηηεηψλ ζηελ επηζηήκε ηνπ (Γνπγνπιάθεο & Οηθνλφκνπ, 2014). 

Δχινγα, ινηπφλ, θξίλεηαη αλαγθαία ε δηεξεχλεζε, αιιά θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο 

ΠΠ, ε νπνία αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα.  

                                                                                                                                                   
ordinationTeam - NCT) γηα λα ζρεκαηίζνπλ καδί ηελ Αθαδεκία Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο 

(HigherEducationAcademy). 
2Γηαπαξάδεηγκα: League of European Research Universities (LERU), https://goo.gl/1uGyhn 
3Γηαπαξάδεηγκα: 43d International Conference on Improving University Teaching (IUT), June 27-29, 2018, 

CONFERENCE THEME:NEW SPACES FOR LEARNING, http://www.iutconference.com/, Port Macquarie, 

Australia. 
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ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο πινπνηείηαη, κέζσ δηα δψζεο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, 

κηα πξψηε επαθή κε θαζεγεηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε λα παξαηεζνχλ, 

αιιά θαη λα αλαιπζνχλ νη απφςεηο ηνπο γχξσ απφ ην ζέκα ηεο δηδαθηηθήο θαη 

ςπρνπαηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο πνπ εηζάγεη ε ΠΠ. 

1. Η κέζνδνο  

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη ρξήζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο κε κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε (DiCicco-Bloom &Crabtree, 2006) κε ζθνπφ λα εμεηαζηνχλ νη 

απφςεηο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Γαζθάισλ πάλσ ζηελ ΠΠ. Σν είδνο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1. 

Δπηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα αθνχ απνηειεί ηελ πην θαηάιιειε κεζνδνινγηθή επηινγή γηα 

λα δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο νη αλαπαξαζηάζεηο, νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο, ηα θίλεηξα, θαζψο 

θαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά δεδνκέλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εμεηαδφκελσλ αηφκσλ 

(Κσλζηαληηλίδεο, Μπισλά & Σζαληφπνπινο, 2009). 

Πίλαθαο 1. Σν είδνο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα 

Τρόπος Επικοινωνίας Διά ζώσης  

Δίδνο ζπλέληεπμεο Ζκηδνκεκέλε 

Αξηζκόο εξσηώκελσλ Αηνκηθή (έλαο εξσηψκελνο αλά ζπλέληεπμε) 

Αξηζκόο ζπλεληεπθηώλ Απιή/ Μνλνπξφζσπε (έλαο ζπλεληεπθηήο) 

Μέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο γηα καγλεηνθψλεζε ησλ 

εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ 

 

Καη πξάγκαηη, ε παξνχζα έξεπλα ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ελφο θνηλσληθνχ 

θαηλνκέλνπ, ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνπλ ηα Παλεπηζηήκηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ξφιν πνπ παίδεη ν ηξηηνβάζκηνο θαζεγεηήο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ελήιηθσλ θνηηεηψλ ηνπ. Βαζίδεηαη εμνινθιήξνπ ζε αηνκηθά βηψκαηα θαη πεπνηζήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ, ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, επίζεο, ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. 

Όπσο θάζε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, έηζη θαη ε ζπγθεθξηκέλε, έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζε έλαλ 

νξηζκέλν πξνβιεκαηηζκφ. Σν θχξην εξψηεκα ζην νπνίν πξνζπαζνχκε λα απαληήζνπκε κε 

ηελ παξνχζα έξεπλά καο, θαη κε ηε βνήζεηα Παλεπηζηεκηαθψλ Γαζθάισλ, είλαη: 

Δίλαη αλαγθαία θαη ρξήζηκε ε εηζαγσγή ηεο ΠΠ ζηα Διιεληθά Σξηηνβάζκηα Ηδξύκαηα; 

Σν ζέκα απηφ ζπλδέεηαη ηφζν κε ηα πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κε ηα νπνία 

έξρνληαη αληηκέησπνη νη Παλεπηζηεκηαθνί Γάζθαινη, φζν θαη κε ηελ παηδαγσγηθή θαη 

δηδαθηηθή επάξθεηά ηνπο.  



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 7, Issue 2, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 13 of 212 

2. Θεκαηηθνί άμνλεο ηεο έξεπλαο  

Σν έληππν αλαθνξάο ηεο ζπλέληεπμεο απνηειείηαη απφ ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο θαη απαξηίδεηαη 

απφ δεθαεθηά (17) εξσηήζεηο. ε απηφ ην είδνο ηεο ζπλέληεπμεο ν εξεπλεηήο απνθαζίδεη ηε 

ζεηξά κε ηελ νπνία ζα θάλεη ηηο εξσηήζεηο ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, αλάινγα κε ηελ 

ηξνπή πνπ παίξλεη θάζε θνξά ε ζπδήηεζε. Δπηπιένλ, ε ζπλέληεπμε κε θάζε ζπκκεηέρνληα 

δχλαηαη λα πάξεη θαη κνξθή δηαιφγνπ, φπνπ ε επφκελε εξψηεζε ηνπ εξεπλεηή πξνθχπηεη απφ 

ηελ πξνεγνχκελε απάληεζε ηνπ εξσηψκελνπ, ρσξίο λα ππάξρεη θαηαγεγξακκέλε ζην έληππν. 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ην έληππν ιεηηνπξγεί ζαλ ράξηεο πνπ ππελζπκίδεη ζηνλ εξεπλεηή 

πνπ ζέιεη λα θηάζεη, αιιά ε επηινγή ηεο δηαδξνκήο κπνξεί λα αιιάδεη απφ ζπκκεηέρνληα ζε 

ζπκκεηέρνληα, επηιέγνληαο δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα ή δξφκνπο αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε 

πεξίπησζε.  

Ζ έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε απαξηίδεηαη απφ ηξία βαζηθά ζεκεία, πνπ απνηεινχλ θαη ην 

πεξίγξακκα ηεο ζπλέληεπμεο:  

I. Σα πξνβιήκαηα ζην πεδίν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

II. Ζ ςπρνπαηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε  

III. Ζ Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή  

ε πξψην βήκα, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζνχλ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ ππάξρνπλ ζηηο παλεπηζηεκηαθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο ζηε ζρέζε 

δηδαζθαιίαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ. ηφρνο είλαη λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλάληεζαλ νη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο αθαδεκατθήο πνξείαο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο. Δπηπιένλ, 

εζηηάδεη ζε γεληθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα Διιεληθά παλεπηζηήκηα ζήκεξα θαη 

πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο ε έιιεηςε 

ρξεκαηνδφηεζεο, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ε κείσζε 

πξνζέιεπζήο ηνπο ζηα ακθηζέαηξα.  

ε δεχηεξν βήκα, εξεπλάηαη ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε πνπ έρνπλ ηα κέιε ΓΔΠ ζηα Διιεληθά 

παλεπηζηήκηα. Αληινχληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή εθπαίδεπζή ηνπο, φπσο 

ε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, ε θνίηεζε ζηελ ΑΠΑΗΣΔ, ηα πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ ή ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζθέινο ηεο έξεπλαο, νη Παλεπηζηεκηαθνί Γάζθαινη παξαζέηνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαη ηα ελδερφκελα νθέιε εηζαγσγήο ηεο ΠΠ ζηα 

Διιεληθά Σξηηνβάζκηα Ηδξχκαηα. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη δεθαεπηά (17) εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηνπο 

Παλεπηζηεκηαθνχο Γαζθάινπο, ρσξηζκέλεο ζηνπο άμνλεο πνπ αλαθεξζήθακε. 

Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιήκαηα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ κνλάδσλ ζηε ζρέζε δηδαζθαιίαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο θνηηεηψλ ηέζεθαλ νη εμήο εξσηήζεηο: 
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1. πλαληήζαηε πξνβιήκαηα/εκπφδηα θαηά ηελ έλαξμε ησλ δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ ζαο; 

Αλ λαη, πψο ηα αληηκεησπίζαηε; 

2. ρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, εζείο πνηεο ρξεζηκνπνηείηε; Δίλαη 

απνηειεζκαηηθέο; 

3. Δίζηε εμνηθεησκέλνη κε έλλνηεο φπσο βησκαηηθή κάζεζε, εξσηεκαηηθή δηδαζθαιία, 

δηάδξαζε θαη αλαηξνθνδφηεζε;  

4. Θεσξείηε φηη ζηα Παλεπηζηήκηα, θαη εηδηθφηεξα ζε επηζηήκεο φπνπ είλαη απαξαίηεην, 

ππάξρεη δπλαηφηεηα/ππνδνκή ε ζεσξία λα ζπλππάξρεη κε ηελ πξάμε (πεηξακαηηθή 

δηδαζθαιία);  

5. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην πνζνζηφ πξνζέιεπζεο ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηά 

ζαο;  

6. Θεσξείηε φηη ε έιιεηςε ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο -κείσζε θνλδπιίσλ εμαηηίαο ηεο 

θξίζεο πνπ δχλαηαη λα επηθέξεη κείσζε ησλ πξαθηηθψλ καζεκάησλ- κπνξεί λα 

ζπληειέζεη ζηε κείσζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ θνηηεηψλ ζηα ακθηζέαηξα; 

7. Πνηα πξνζφληα ζαο ζεσξείηε φηη είλαη ηθαλά λα πξνζειθχζνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

θνηηεηψλ ζε έλα κάζεκα; 

Όζνλ αθνξά ζηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Γαζθάισλ, ηέζεθαλ νη 

εμήο εξσηήζεηο: 

8. Τπήξραλ παηδαγσγηθά καζήκαηα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζαο, ζε πξνπηπρηαθφ 

επίπεδν; Αλ λαη, πφζα παξαθνινπζήζαηε εζείο; Δπηπιένλ, ήηαλ ππνρξεσηηθήο 

παξαθνινχζεζεο πξνθεηκέλνπ λα πάξεηε ην πηπρίν ζαο; 

9. Έρεηε παξαθνινπζήζεη, θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ζαο,έλα πξφγξακκα παηδαγσγηθήο θαη 

δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο; (ΑΠΑΗΣΔ, ζεκηλάξηα, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, κεηαπηπρηαθφ 

θ.ιπ.)  

10. Πφηε θαη ζε πνην θνξέα θιεζήθαηε λα δηδάμεηε γηα πξψηε θνξά; 

11. Θεσξείηε φηη είραηε ηα θαηάιιεια εθφδηα γηα λα αληεπεμέιζεηε ηεο δηαδηθαζίαο; 

12. Παξέρεη ην Παλεπηζηήκην δπλαηφηεηεο θαηάξηηζεο/επηκφξθσζεο/εμεηδίθεπζεο ζε 

ζέκαηα δηδαθηηθά θαη ςπρνπαηδαγσγηθά; 

13. Πηζηεχεηε φηη ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ 

παλεπηζηεκίσλ είλαη αλαγθαία; Θα ήηαλ ρξήζηκε; Θα είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα; Σε 

ρξεηάδνληαη φλησο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο; 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ ΠΠ ηέζεθαλ νη εμήο εξσηήζεηο: 

14. Πνην ζεσξείηε φηη πξέπεη λα είλαη ην θχξην κέιεκα ελφο κέινπο ΓΔΠ; Σν εξεπλεηηθφ 

ή ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν; 
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15. ε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ήδε γίλεηαη ιφγνο, αιιά θαη εθαξκνγή ηεο 

δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο φισλ ησλ κειψλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο πνπ 

δηδάζθνπλ. Πψο βιέπεηε ηελ εηζαγσγή ηεο ΠΠ ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα;  

16. Μέζσ ηεο ΠΠ ζα πξνθχςνπλ πξαγκαηηθά νθέιε γηα ηνπο θνηηεηέο ή ζεσξείηε φηη 

είλαη ράζηκν ρξφλνπ;  

17. Δζείο ηη λνκίδεηε φηη ζα θεξδίδαηε απφ κηα ππνζεηηθή ζπκκεηνρή ζαο ζε έλα 

πξφγξακκα δηδαθηηθήο θαη ςπρνπαηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο; 

3. Γηαδηθαζία ιήςεο ησλ ζπλεληεύμεσλ θαη αλάιπζήο ηνπο 

ε επφκελν βήκα θαζνξίζηεθε ην δείγκα ηεο έξεπλαο. Δθφζνλ, ε κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε πνηνηηθή, ην δείγκα δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη πνζνηηθά κεγάιν γηα ηε 

δηεμαγσγή έγθπξεο έξεπλαο. Αλαιπηηθφηεξα, ην δείγκα πξέπεη λα είλαη επαξθέο ζε παξνρή 

πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη φρη ζε πνζφηεηα (Mantzoukas, 2007). ηηο πνηνηηθέο έξεπλεο ην 

δείγκα ζπλήζσο είλαη δηςήθηνο αθφκα θαη κνλνςήθηνο αξηζκφο. Έλα πνιχ κεγάιν δείγκα δελ 

εμππεξεηεί θαη‘ αλάγθελ ηνπο ζθνπνχο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. Αληίζεηα, έλα πνιχ κεγάιν 

δείγκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά ζηελ εγθπξφηεηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, αθνχ 

παχνπλ λα ππάξρνπλ ηα ππνθεηκεληθά θαη εμαηνκηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ ζέιεη λα θαηαλνήζεη ε πνηνηηθή έξεπλα (Mantzoukas, 2007).  

Γείγκα ηεο έξεπλάο καο απνηέιεζαλ πέληε Παλεπηζηεκηαθνί Γάζθαινη πνπ εξγάδνληαη ζε 

Σξηηνβάζκηα Ηδξχκαηα ηεο Θεζζαινλίθεο. Πξφθεηηαη γηα δείγκα επθνιίαο, αθνχ ε επηινγή 

έγηλε κε βάζε ηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζήο ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη γηα κία 

πξψηε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη λα δηεξεπλεζεί ην ζέκα ζηε ρψξα καο, είλαη δειαδή κηα 

δνθηκαζηηθή έξεπλα, ηα επξήκαηα ηεο νπνίαο αλακέλεηαη λα καο νδεγήζνπλ ζε πην 

εκπεξηζηαησκέλεο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο εκπεηξηθέο έξεπλεο ζην πεδίν ηεο ΠΠ. 

Οη ζπλεληεχμεηο κε ηα πέληε κέιε ΓΔΠ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πξνζσπηθά γξαθεία ηνπο θαη 

δηήξθεζαλ, θαζεκηά, απφ 15 έσο 40 ιεπηά ηεο ψξαο. Με βάζε ην εξσηεκαηνιφγην-νδεγφ ηεο 

εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, νη ζπδεηήζεηο αθνξνχζαλ αξρηθά ζηα γεληθφηεξα πξνβιήκαηα 

πνπ ππάξρνπλ ζηηο Παλεπηζηεκηαθέο κνλάδεο, ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, ζηε 

ζπλέρεηα εμεηάζηεθε ε θαηάξηηζε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Γαζθάισλ, θαη, ηέινο, ζπδεηήζεθε 

ε αλαγθαηφηεηα ή κε εηζαγσγήο ηεο ΠΠ ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ. 

Οη ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ κε ζπλαίλεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ πηζηά. Οη δχν ζπγγξαθείο άθνπζαλ ηηο ζπλνκηιίεο ησλ ζπλεληεχμεσλ 

αξθεηέο θνξέο θαη κειέηεζαλ ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα θείκελά ηνπο. Αθνινχζεζε ε 

αλάιπζε ησλ πέληε ζπλεληεχμεσλ κέζσ ηεο θαηλνκελνινγηθήο κεζφδνπ. Ζ κέζνδνο απηή 

ζηνρεχεη ζηε κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ, δειαδή ησλ ηξφπσλ πνπ ηα πξάγκαηα εκθαλίδνληαη 

ζηελ εκπεηξία καο ή ζηε ζπλείδεζή καο θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηε θχζε ή ην λφεκα ησλ 

πξαγκάησλ (Ησζεθίδεο, 2003). Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη δηεηζδχεη ζηελ 

αλζξψπηλε εκπεηξία, φπσο απηή βηψλεηαη, θαη αλαδεηά ηελ νπζία ηεο (Γεσξγηάδνπ 
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&Κσζηίηζε, 2012), ελψ ηαπηφρξνλα επηρεηξεί λα ζπιιάβεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη πξνζδίδνπλ λφεκα ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο θφζκν θαη νηθνδνκνχλ ηε 

βησκέλε εκπεηξία ηνπο ζρεηηθά κε ην εμεηαδφκελν θαηλφκελν (Σζηψιεο, 2015). 

4. Δμαγσγή Απνηειεζκάησλ  

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ζηα ηξία ζέκαηα πνπ κειεηήζεθαλ: α) ηα πξνβιήκαηα ζην πεδίν 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Παλεπηζηεκηαθνί Γάζθαινη, β) ε 

ςπρνπαηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζή ηνπο θαη γ) ε Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή. 

4.1. Σα πξνβιήκαηα  

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ 

αληηκεηψπηζαλ νη Παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο 

ζηαδηνδξνκίαο ζην Παλεπηζηήκην ήηαλ ηα πνιπάξηζκα αθξναηήξηα, ν ηξφπνο εμέηαζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο θνηηεηψλ κε πξνβιήκαηα -θηλεηηθά, ζπκπεξηθνξάο, δπζιεμίαο θαη ινηπά- 

φπσο θαη ε έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη «ππήξραλ 

ρξνληέο πνπ ην κάζεκα παξαθνινπζνύζαλ 500 άηνκα». Παξφκνηεο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη 

απφ φινπο ηνπο εξσηψκελνπο, «αθξναηήξηα ησλ 200 αηόκσλ, έθεβνπο, όηη θαη αλ ζεκαίλεη 

απηό γηα ηε βηνινγηθή ηνπο ππόζηαζε θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε». πλεπψο, ζε πάξα 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ήηαλ πξαθηηθά αλέθηθην λα πξαγκαηνπνηεζεί ην κάζεκα φπσο απηνί 

ήζειαλ. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο θνηηεηψλ κε νξηζκέλα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά, έλαο θαζεγεηήο αλαθέξεη: «αξρηθά μεθίλεζα λα ξσηήζσ αλ απηνί νη 

άλζξσπνη δηθαηνύληαη λα εμεηαζηνύλ πξνθνξηθά, ε απάληεζε πνπ πήξα από ηνπο αξκόδηνπο 

ήηαλ όρη, είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ δηδάζθνληα λα δερζεί, γηαηί απηή ε βεβαίσζε από θάπνην 

λνζνθνκεηαθό ίδξπκα πνπ βεβαηώλεη ην πξόβιεκα ηζρύεη κόλν γηα ηε κέζε εθπαίδεπζε θαη όρη 

γηα ην Παλεπηζηήκην». 

Δπηπιένλ, ε έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαίλεηαη λα δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζηα 

καζήκαηα φπνπ ήηαλ απαξαίηεηε ε ππνδνκή απηή, αθνχ δπζρέξαηλε αξθεηά ηε δηδαζθαιία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Υαξαθηεξηζηηθά έλαο άιινο αλαθέξεη: «δελ ππήξραλ πξνβνιηθά, 

επνκέλσο ππήξραλ κόλν νη overhead projectors πνπ βάδακε ηηο δηαθάλεηεο πάλσ ρεηξνθίλεηα, 

δελ ππήξρε δειαδή ηερληθή ππνζηήξημε… κέρξη λα ιπζεί ην πξόβιεκα έθαλα θάπνηα εκίκεηξα». 

ε γεληθέο γξακκέο, ππνζηεξίδεηαη φηη νη Παλεπηζηεκηαθνί Γάζθαινη μεθίλεζαλ ηελ πνξεία 

ηνπο ζηελ αλψηαηε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θάπσο αλέηνηκνη: «ζίγνπξα όηαλ γηα πξώηε θνξά 

δηδάζθεηο έρεηο πξνβιήκαηα, είζαη απέλαληη ζε αλζξώπνπο θαη δελ μέξεηο απαξαίηεηα πώο λα 

ην ρεηξηζηείο ρσξίο πξόηεξε εκπεηξία… επίζεο δελ μέξεηο πνηνο είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα 

παξνπζηάζεηο ηα πξάγκαηα, κπνξεί λα ηα μέξεηο ζε βάζνο, αιιά αλ ζα ηα πεηο κε ηξόπν ώζηε λα 

ηα θαηαιάβνπλ νη θνηηεηέο είλαη έλα ζέκα». Δπίζεο, ππήξρε έιιεηςε πξαθηηθήο εκπεηξίαο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο σο ηερληθή δηδαζθαιίαο ε κεησπηθή δηδαζθαιία, ε δηάιεμε: «ην 
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ζύζηεκα ην Παλεπηζηεκηαθό δελ αθήλεη πεξηζώξηα λα ειηρζείο, παξάδεηγκα θαηά θόξνλ είλαη ε 

κεησπηθή δηδαζθαιία. Μπαίλεη κέζα ν θαζεγεηήο ιέεη όηη είλαη λα πεη, ηππηθά ξσηάεη αλ 

ππάξρνπλ απνξίεο θαη ζπλερίδεηαη ην κάζεκα». 

Καηαιήγνληαο, πξνθχπηεη φηη ελαιιαθηηθέο, πην ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο, φπσο ε 

νκαδηθή (group teaching) θαη αιιειεπηδξαζηηθή (interactive teaching), δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ππεξβνιηθά κεγάια θνηλά. Απφ ηελ άιιε κεξηά, έλλνηεο φπσο 

βησκαηηθή κάζεζε, αλαηξνθνδφηεζε θαη δηάδξαζε είλαη νηθείεο κφλν ζε νξηζκέλνπο απφ 

ηνπο εξσηψκελνπο, αθνχ νη ππφινηπνη άθνπζαλ ηηο έλλνηεο απηέο πξψηε θνξά: «ζαλ έλλνηεο, 

δελ είκαη εμνηθεησκέλνο, αιιά πηζαλόλ λα ηηο ρξεζηκνπνηώ». Παξφια απηά θαίλεηαη φηη φηαλ 

είλαη απαξαίηεην θαη φηαλ ην θνηηεηηθφ θνηλφ είλαη κηθξφ, νη Παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη 

(αθφκα θαη απηνί πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο πξνεγνπκέλσο αλαθεξφκελεο ηερληθέο) 

θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ πην θνηηεηνθεληξηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο, πέξαλ ηεο 

θαζεγεηνθεληξηθήο δηάιεμεο, φπσο ηε βησκαηηθή κάζεζε, ηελ εξσηεκαηηθή δηδαζθαιία, 

άιια θαη ηελ πεηξακαηηθή δηδαζθαιία κέζσ ησλ εξγαζηεξίσλ: «γηα λα κελ είλαη ζηείξν ην 

κάζεκα, θπξίσο ζηα πξνπηπρηαθά, ηνπο βάδσ θάπνηεο αζθήζεηο εκβόιηκα, ηνπο αθήλσ 5-10 

ιεπηά λα ηηο ζπδεηήζνπλ κεηαμύ ηνπο, λα θηηάμνπλ νκαδνύιεο, λα πνπλ ηδέεο, θαη κεηά όινη καδί 

λα ζπδεηήζνπκε ηελ απάληεζε», «γεληθά ρσξίο λα πσ όηη μέξσ αθξηβώο απηέο ηηο κεζόδνπο, ηη 

είλαη ε θάζε κία, θνηηάσ ε όιε δηαδηθαζία λα είλαη δηαδξαζηηθή, λα θάλσ εξσηήζεηο, λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη απηνί… θνηηάσ λα ππάξρεη θαη θάπνην εξγαζηεξηαθό θνκκάηη». 

ρεηηθά κε ηελ πξνζέιεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηά ηνπο, νη εξσηψκελνη θαίλεηαη λα 

είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα πνζνζηά («ππάξρνπλ θνηηεηέο πνπ είλαη όξζηνη»), θάηη 

πνπ φπσο ιέλε νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ καζήκαηνο, αιιά θαη ζηελ 

ακεζφηεηα («αηζζάλνληαη γξήγνξα άλεηα καδί κνπ.. είκαη ν εαπηόο κνπ… δελ πξνζπνηνύκαη 

έλαλ ξόιν... αηζζάλνκαη όηη κπνξώ λα κεηαδώζσ έλαλ ελζνπζηαζκό γηα ηε κάζεζε»),ηελ 

απζεληηθφηεηα θαη ηε γλψζε (πάλσ ζην αληηθείκελν) ησλ θαζεγεηψλ. 

4.2. Η θαηάξηηζε  

Καηά ην δεχηεξν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο νη ζπλεληεπμηαδφκελνη αλαθέξζεθαλ ζε ζέκαηα 

θαηάξηηζεο. Έλα πνζνζηφ απφ ηνπο εξσηψκελνπο θαίλεηαη λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαηά 

ην πξψην θαη βαζηθφ ηνπο πηπρίν έλα κε δπν παηδαγσγηθά καζήκαηα. Απφ απηνχο νξηζκέλνη 

ζεσξνχλ φηη απηά ηα καζήκαηα βνήζεζαλ ην άηνκν λα αλαπηχμεη παηδαγσγηθέο ηθαλφηεηεο: 

«ήηαλ δπν καζήκαηα επηινγήο, κνπ δώζαλε ην εξέζηζκα λα αζρνιεζώ ιίγν παξαπάλσ κε ην 

αληηθείκελν, ην ζεώξεζα πάξα πνιύ ελδηαθέξνλ γηαηί ν δηθόο καο ν πξννξηζκόο θαηά 90% ήηαλ 

λα γίλνπλ δάζθαινη, είηε ζε θάπνην ζρνιείν είηε ζε θάπνην θξνληηζηήξην», ελψ άιινη 

αλαθέξνπλ φηη ηα καζήκαηα απηά δελ είραλ ηίπνηα ην νπζηαζηηθφ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο 

θνηηεηέο: «είρα θάλεη έλα κάζεκα παηδαγσγηθό, ην νπνίν ήηαλ από εθείλα ηα εύθνια, έλα γηα λα 

ιέκε όηη πεξάζακε θαη έλα κάζεκα θηινζνθίαο… από ηα νπνία δελ πήξεο ηίπνηα... νπζηαζηηθά 

θακηά παηδαγσγηθή θαηάξηηζε». Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ θαη νη Παλεπηζηεκηαθνί Γάζθαινη 

πνπ δελ έθαλαλ θαλέλα παηδαγσγηθφ κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Δπηπιένλ, 
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θξίλεηαη πνιχ βαζηθφ λα αλαθεξζεί φηη δχν (2)απφ ηνπο εξσηεζέληεο έρνπλ έξζεη ζε επαθή 

κε παηδαγσγηθέο ζπνπδέο, φπσο κεηαπηπρηαθά πνπ πεξηέρνπλ ςπρνπαηδαγσγηθά καζήκαηα, 

πηζηνπνηήζεηο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη δηδαζθαιίαο («γη’ απηό κεηά αζρνιήζεθα κε ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ, γηαηί ήμεξα όηη ζα κε βνεζήζεη λα γίλσ θαιύηεξνο δάζθαινο», 

ΑΠΑΗΣΔ θαη ινηπά), ελψ νη άιινη ηξεηο (3)δελ είραλ πνηέ θακηά επαθή κε 

παηδαγσγηθά/δηδαθηηθά καζήκαηα. Σν παξάδνμν ζε απηφ ην ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο είλαη φηη 

αθφκα θαη απηνί πνπ παξαθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα παηδαγσγηθήο, ην πξνζφλ ηνπο απηφ δελ 

κέηξεζε πνπζελά γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε «δελ ην έδσζαλ θακηά 

ζεκαζία, ηνπο αξθνύζε όηη είρα κεηαπηπρηαθό, ην άιιν νύηε πνπ ην είδαλ, δελ ηνπο ελδηέθεξε, 

δελ μέξαλ θαη ηη ήηαλ αθξηβώο». 

Όηαλ ξσηήζεθαλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη αλ ππάξρεη κηα νξηζκέλε δνκή ζην Παλεπηζηήκην 

πνπ λα πξνζθέξεη νξγαλσκέλα θαη ζπζηεκαηηθά εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα παηδαγσγηθά, 

απάληεζαλ φινη φηη ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη θακία ηέηνηα δνκή: «ζηελ Διιάδα όρη», «ζε 

εκάο ηνπο δηδάζθνληεο; από όζν μέξσ όρη», «όρη ζηνπο θαζεγεηέο όρη, αιιά παξέρεη απηήλ ηελ 

δπλαηόηεηα ζηνπο θνηηεηέο». Δπηπιένλ, έλαο εξσηψκελνο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη 

«γίλνληαη ζεκηλάξηα εζσηεξηθά γηα ην SPSS, αιιά όρη γηα θάηη πνπ αθνξά ηε δηδαθηηθή». Άμην 

ιφγνπ είλαη λα αλαθεξζεί φηη δχν (2)απφ ηνπο εξσηψκελνπο γλψξηδαλ λα κηιήζνπλ γηα 

αληίζηνηρεο ηέηνηεο δνκέο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ: «ζηελ Αγγιία, ππάξρεη ην Center of 

Excellence... ε νπεδία έρεη έλα πνιύ θαιό ζύζηεκα εδώ θαη πνιιά ρξόληα», «ην δεκόζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Κύπξνπ έρεη ην θέληξν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη αζρνιείηαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ηέηνηα ζέκαηα… ηα 

ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα ηεο Κύπξνπ κάιηζηα όηαλ πξνζιακβάλνπλ έλαλ λέν, ηνλ αλαγθάδνπλ λα 

παξαθνινπζήζεη παηδαγσγηθά καζήκαηα γηα λα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ε εμέιημή ηνπ, εάλ δελ 

θαηαξηηζηεί θεύγεη». 

4.3. Η Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή  

Σν ηξίην, ηειεπηαίν θαη ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο αθνξνχζε ζηελ Παηδαγσγηθή 

θαη ηελ εηζαγσγή ηεο ΠΠ ζηα Διιεληθά Σξηηνβάζκηα Ηδξχκαηα. Αξρηθά νη εξσηψκελνη 

θαινχληαη λα απαληήζνπλ αλ ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξν ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπο ην ζέκα ηεο 

έξεπλαο ή ηεο εθπαίδεπζεο. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ έρνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ. Οη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη θαίλεηαη φηη δελ δηαρσξίδνπλ απηέο ηηο δπν έλλνηεο, αιιά αληηζέησο ηηο 

ζεσξνχλ εμίζνπ ζεκαληηθέο: «ζίγνπξα θαη ηα δύν... απηά ηα δύν δύζθνια ηα βιέπεη θαλείο 

μερσξηζηά... είλαη απόιπηα αιιεινεμαξηώκελα», «δελ πξέπεη λα αζρνιείζαη ηόζν πνιύ κε ην 

εξεπλεηηθό ώζηε λα παξακειείο ην εθπαηδεπηηθό... πξέπεη λα θξαηάο κηα ηζνξξνπία.. αλ δεηο όηη 

θάζεζαη πνιιέο ώξεο ζηα papers θαη δελ αζρνιείζαη κε ηε ζσζηή δηδαζθαιία λα δηνξζώλεηο 

ηελ πνξεία ζνπ». Έλαο ζπλεληεπμηαδφκελνο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ν φξνο Α.Δ.Η. 

ζεκαίλεη Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα θαη φρη Αλψηαην Δξεπλεηηθφ Ίδξπκα: «μερλάκε ηνλ 

ηίηιν ΑΔΗ ηη ζεκαίλεη, Αλώηαην Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα θαη όρη Αλώηαην Δξεπλεηηθό Ίδξπκα… ην 

θύξην κέιεκά καο λα είλαη ε εθπαίδεπζε, έλα κεγάιν κέξνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο λα θηλείηαη θαη 
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ζε έξεπλα ζε ζέκαηα ηεο ηάμεο καο... θαη όρη κόλν κηα μεξή αμηνιόγεζε πνπ γίλεηαη θάζε 

εμάκελν... λα δεκνζηεύνπκε, λα κειεηνύκε, λα ζπλεξγαδόκαζηε κε εηδηθνύο παηδαγσγνύο... 

ππάξρεη ην εξεπλεηηθό θνκκάηη, ππάξρεη ην επηζηεκνληθό θνκκάηη θαη θάπνπ ππάξρεη θαη ε 

δηδαζθαιία».  

Γεληθά, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ απιά κάζεκα ρσξίο λα ππάξρεη 

ε έξεπλα, γηαηί ζα έθηαλαλ ζε έλα ζεκείν λα δηδάζθνπλ παξσρεκέλα ζέκαηα, φπσο θαη, απφ 

ηελ άιιε, δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ κφλνλ έξεπλα ρσξίο λα κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ ηηο λέεο 

ηδέεο ζηνπο θνηηεηέο. Δπηθξαηεί, ινηπφλ, ε άπνςε φηη ε δηδαζθαιία είλαη λαη κελ απαξαίηεηε 

γηα λα δεκηνπξγεζεί ην λέν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, αιιά, ηαπηφρξνλα, θαη ε έξεπλα είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθή ψζηε λα έρεη λφεκα απηή ε δηδαζθαιία. Καηαιήγνπλ ζην φηη ε έξεπλα θαη 

ε δηδαζθαιία βαζίδνληαη ζε κηα ακθίδξνκε ζρέζε θαη θακηά έλλνηα απφ ηηο δπν δελ ζα είρε 

λφεκα ρσξίο ηελ χπαξμε ηεο άιιεο, παξφια απηά φκσο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα δηαθέξεη θαη φηη ε δηδαζθαιία δελ έρεη ηε ζέζε πνπ ζα έπξεπε ζηα Διιεληθά 

Αλψηαηα Ηδξχκαηα: «ηα Παλεπηζηήκηα πξέπεη λα είλαη εξγαιεία αλάπηπμεο κηαο ρώξαο, όρη 

αλαπαξαγσγήο, αιιά θαη παξαγσγήο, παξαγσγήο ηδεώλ... δελ ην βιέπσ λα ζπκβαίλεη ζηνλ 

βαζκό πνπ ζα ήζεια», «δπζηπρώο δελ είκαζηε εθπαηδεπηηθό ίδξπκα... πνιινί ζπλάδειθνη κηζνύλ 

λα θάλνπλ κάζεκα... ηνπο ελδηαθέξεη κόλν ε έξεπλα... ε απζεληία ηνπ θαζεγεηή δελ έρεη θύγεη 

από πάλσ καο», «είλαη ην ζύζηεκα έηζη πνπ επηβξαβεύεη πεξηζζόηεξν ηελ έξεπλα».  

ην θξίζηκν εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηεο ΠΠ ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα, φινη νη 

εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη είλαη αλαγθαία ε χπαξμε ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα 

νθέιε γηα ηνπο θνηηεηέο πνιιά: «ν δάζθαινο πνπ κπαίλεη γηα λα θάλεη δηεθπεξαίσζε λα βγάιεη 

ηελ ύιε, θάλεη κηα βαξεηή δνπιεηά, δελ εκπλέεη θαλέλαλ… έλαο άιινο δάζθαινο πνπ είλαη 

απνθαζηζκέλνο εθείλεο ηηο δύν ώξεο πνπ ζα είλαη κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ λα ηνπο κνηξάζεη ηηο 

γλώζεηο, ηηο ηδέεο, ηηο ζθέςεηο, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ, λα ηνπο εκπλεύζεη, λα ηνπο 

εκθπζήζεη ηελ όξεμε λα δνπιέςνπλ είλαη έλαο άιινο δάζθαινο... θαληάδνκαη όηη ν δάζθαινο 

πνπ έρεη ηελ θαηάξηηζε ην θάλεη απηό κε κεγαιύηεξε άλεζε», «είλαη θαιό, είλαη θάηη πνπ πξέπεη 

λα γίλεη». Μάιηζηα, αλαθέξεηαη απφ άιινπο φηη θαθψο δελ ππάξρεη ήδε έξεπλα γχξσ απφ ηελ 

ΠΠ, κηαο θαη φινη καο είκαζηε εθπαηδεχζηκνη θαη φινη πξέπεη λα εθπαηδεπηνχκε: «Γηαηί λα 

κελ θηάζνπκε ζε επίπεδν αξηζηείαο θαη ζην θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο;».  

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηηο ζέζεηο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ θαίλεηαη μεθάζαξα φηη 

αθφκα θαη αλ ε ΠΠ δελ κπνξεί λα ιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο κέζα ζηα ειιεληθά 

ακθηζέαηξα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή ηεο, αθνχ κπνξεί λα επηθέξεη κφλν ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηα Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο ηνπ ζήκεξα: «200 άηνκα, πάιη έρεηο έλα 

αθξναηήξην πνπ δελ κπνξείο λα ην δηαρεηξηζηείο, αιιά ππάξρνπλ πξάγκαηα από κηα ηέηνηα 

πξνζπάζεηα πνπ κπνξεί λα κελ κπνξείο λα εθαξκόζεηο βησκαηηθέο κεζόδνπο, αιιά κπνξείο λα 

βνεζεζείο λα δνκήζεηο κηα πνιύ θαιή παξνπζίαζε», «ζα έθαλαλ θαιύηεξε εθπαηδεπηηθή 

δνπιεηά νη δηδάζθνληεο», «επεηδή όζνλ αθνξά ην κάζεκα είκαη απηνδίδαθηνο, πηζαλώο λα 

ππάξρνπλ θάπνην ηξόπνη ηνπο νπνίνπο δελ ηνπο μέξσ θαη ζα κπνξνύζα λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζσ 

γηα λα βειηησζώ πεξηζζόηεξν», «ζα κπνξνύζα λα γίλσ θαιύηεξνο θαζεγεηήο», «ελδερνκέλσο 

ζα κάζαηλα γηα κεζόδνπο πνπ δελ είρα ζθεθηεί πνηέ λα ρξεζηκνπνηήζσ ζηε δηδαζθαιία».  
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5. πκπεξάζκαηα 

ηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξψηε επαθή κε Παλεπηζηεκηαθνχο 

Γαζθάινπο ηεο ρψξαο, έηζη ψζηε λα αλαδεηρζεί ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο παηδαγσγηθήο θαη 

δηδαθηηθήο επάξθεηαο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα Διιεληθά Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα. Απφ φζν 

γλσξίδνπκε, είλαη ε πξψηε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε (κε κνξθή εκηδνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο βαζηζκέλεο ζε δεθαεπηά εξσηήκαηα) κε θαζεγεηέο ηεο Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ΠΠ. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο πέληε 

εξσηψκελνπο είλαη πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε, αθνχ φινη νη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη 

παξαδέρνληαη ηελ έιιεηςε θνξέα ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο 

θαηάξηηζεο/επηκφξθσζεο/εμεηδίθεπζεο ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη θαη‘ επέθηαζε 

ειιηπή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ δηδαζθφλησλ ζηνλ ηνκέα απηφλ, ελψ παξάιιεια 

επηθξνηνχλ ηελ εηζαγσγή ηεο ΠΠ ζην Διιεληθφ Παλεπηζηήκην.  

Πξνθαλψο, δελ κπνξνχκε λα γεληθεχζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

παξνχζα πξνθαηαξθηηθή κειέηε. ηφρνο καο, κειινληηθά, είλαη ε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ 

Παλεπηζηεκηαθψλ Γαζθάισλ ζηελ έξεπλά καο, ψζηε, ελδερνκέλσο, λα εληζρπζνχλ εκπεηξηθά 

ηα ζπκπεξάζκαηά καο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηεο ΠΠ ζηα Διιεληθά Σξηηνβάζκηα Ηδξχκαηα 

θαη επ‘ απηψλ λα ζηεξίμνπκε κηα πξφηαζε γηα ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ηεο.  

Σέινο, γελλήζεθαλ ζθέςεηο αθελφο κηαο ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ δηδαζθφλησλ θαη αθεηέξνπ εληνπηζκνχ ησλ εκπνδίσλ ζηελ εθαξκνγήησλ 

ςπρνπαηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ ή ζέινπλ λα απνθηήζνπλ 

νη Παλεπηζηεκηαθνί Γάζθαινη. 
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Abstract: The Directorates for Primary Education represent a very important part in the 

Public Administration of Greece, because with their function the school units and the 

supportive educational institutions are staffed and supervised and at the same time they are 

the intermediary connection between the Ministry of Education and school units. The new 

organisation chart of the Ministry of Education prescribes 5 departments in every Directorate 

for Primary Education, namely the administrative, financial, personnel, new technologies and 

educational affairs departments under the management of the Director of the Directorate for 

Primary Education. After approximately one year, the coexistence of the above new structures 

showed some problems and malfunctions, which are clearly described in a survey that the 

Director of the Directorate conducted on the administrative employees and the attached 

teachers working in the  Directorate for Primary Education of Rodopi, by using a 

questionnaire. Some of them are the involvement of a lot of departments in process 

realization, the inefficient number of employees and often the ambiguity of responsibility 

allocation among the employees. In order to solve the above problems, the Director is about to 

take the necessary initiative.  

Keywords: Directorate, organization chart, department, malfunctions emploee 

Πεξίιεςε: Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο Γεκφζηαο δηνίθεζεο  ζηελ Διιάδα  ην εθπξνζσπνχλ 

νη Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, γηαηί κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηειερψλνληαη θαη 

επνπηεχνληαη  νη ζρνιηθέο κνλάδεο θαη νη ππνζηεξηθηηθνί ζεζκνί ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά 

απνηεινχλ θαη ηνλ ελδηάκεζν θξίθν ηνπ ΤΠΠΔΘ κε ηηο  ζρνιηθέο  κνλάδεο. Σν λέν 

νξγαλφγξακκα ηνπ ΤΠΠΔΘ πξνβιέπεη γηα θάζε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

πέληε ηκήκαηα, ηα ηκήκαηα δηνηθεηηθνχ, νηθνλνκηθνχ, πξνζσπηθνχ, λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ζ 

ζπλχπαξμε ησλ λέσλ απηψλ δνκψλ, κεηά απφ έλα πεξίπνπ ρξφλν ιεηηνπξγίαο, έδεημε θάπνηα 

πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο, πνπ πεξηγξάθνληαη μεθάζαξα ζε έξεπλα, πνπ δηεμήγαγε ν 

Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο κε ηε κέζνδν εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη 

ηνπο απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ρνδφπεο, 
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φπσο ε εκπινθή πνιιψλ ηκεκάησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ, ε ειιηπήο ζηειέρσζε 

ησλ ηκεκάησλ θαη ζπρλά ε αζάθεηα θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ. Γηα ηελ 

επίιπζε ησλ παξαπάλσ ν Γηεπζπληήο ζα πάξεη ηηο απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηεχζπλζε, νξγαλφγξακκα, ηκήκαηα, δπζιεηηνπξγίεο, ππάιιεινη 

Δηζαγσγή 

Οη Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη έλα λεπξαιγηθφ θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο 

εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο καο, αθνχ απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνλ ελδηάκεζν ζπλεξγάηε κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο είλαη πνιππνίθηιεο, γηα 

απηφ θαη ην λέν νξγαλφγξακκα ηνπ ΤΠΠΔΘ, ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 18/2018, 

γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία ζεζπίδεη πέληε εζσηεξηθά ηκήκαηα, δηνηθεηηθνχ, 

νηθνλνκηθνχ, πξνζσπηθνχ, λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ. Μεηά ηελ πάξνδν 

ελφο πεξίπνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο κε ην λέν νξγαλφγξακκα, επηδηψθεηαη απφ ηελ παξνχζα 

εξγαζία λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα απνηίκεζήο  ηνπ θαη αλ ε ηξνπνπνίεζε απφ ην πξνεγνχκελν 

νξγαλφγξακκα (κε δχν ηκήκαηα, δηνηθεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ζχκθσλα κε ην 

λφκν 1566/1985) απέδσζε ηθαλνπνηεηηθφηεξα απνηειέζκαηα. 

Χο εξγαιεία απνηίκεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε 

εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ρνδφπεο θαζψο θαη ε άπνςε ηνπ Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο, κεηά απφ ελλέα ρξφληα εκπεηξίαο ζηε δηνίθεζε ηεο παξαπάλσ ππεξεζίαο. 

1. Θεσξεηηθό πιαίζην 

1.1 Η Γεκόζηα δηνίθεζε γεληθά 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζεζκηθέο βάζεηο γηα ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ησλ 

ρσξψλ, αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε νξγαλσηηθέο 

δνκέο, δηαδηθαζίεο, ξφινπο, ζρέζεηο, πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα. Γηακνξθψλεη ηε βηψζηκε 

νηθνλνκηθή επκάξεηα, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ αλζξψπηλε επεκεξία. Δπεξεάδεη ηελ 

θνηλσληθή εκπηζηνζχλε θαη δηακνξθψλεη ηηο ζπλζήθεο γηα ηε δεκηνπξγία δεκφζηαο αμίαο 

(Θεκαηηθφ ελεκεξσηηθφ δειηίν επξσπατθνχ εμακήλνπ, Πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο:European Commission 2016). 

Οη αδπλακίεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθά 

εκπφδηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, ζηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη 

ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ζηελ θαηλνηνκία (Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, «Results of the CoR 

online consultation on obstacles to investments at local and regional level», Γξακκαηεία ηεο 

επηηξνπήο «Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή» (ECON), Βξπμέιιεο, επηέκβξηνο 2016). Ζ γήξαλζε ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. 
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Απηφ εγείξεη ζνβαξέο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε καθξνπξφζεζκε ηθαλφηεηα, ηε ζεζκηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Θα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνζέιθπζε ηαιέλησλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεο θαη ηελ 

παξνρή επαγγεικαηηθήο εμέιημεο (Baltic  Institute of Social Sciences, etal., «The Study on the 

Future Role and Development of the Public Administration», Ρίγα, 2015). 

Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ είλαη κείδνλ πξφβιεκα ζε νξηζκέλα 

εζληθά ζπζηήκαηα θαη κπνξνχλ λα παξεκπνδίζνπλ θάζε έιινγε πξνζπάζεηα νηθνδφκεζεο 

θαιχηεξεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ πνιηηηθνπνίεζε θαη ε έιιεηςε αμηνθξαηηθψλ πξνζιήςεσλ 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα επλννχλ ηε δηαθζνξά ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ππνλνκεχνπλ ηελ 

απφδνζε. Ζ κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο επεξέαζε ηηο 

απνδνρέο ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηηο επελδχζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηηθψλ γηα ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο επηθεληξψλνληαη ζηηο επηδφζεηο, 

αιιά δελ απνδίδεηαη πάληα ν ίδηνο βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ησλ 

εξγαδφκελσλ (Dssler, χγρξνλε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 2014:27). Ζ 

δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ ππεξηζρχεη ηεο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ. Ζ  πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ κηαο ρψξαο ζπζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηελ 

επρέξεηα άζθεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Απνηειεί 

επίζεο αμηφπηζηε έλδεημε γηα ηε γεληθή εχξπζκε ιεηηνπξγία εληφο θξάηνπο. Οη θαιά 

ζρεδηαζκέλεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κπνξνχλ λα κεηακνξθψζνπλ ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξνρήο δεκφζησλ ππεξεζηψλ(Καηζαξφο Η. 

Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, 2008:16). 

1.2 Ρόινο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

Ο ξφινο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη ε πξφβιεςε ησλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ θαη ε 

πξννξαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη θιπδσληζκνί γηα ηνπο πνιίηεο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Χζηφζν, θαη ε ίδηα ε δεκφζηα δηνίθεζε επεξεάδεηαη απφ ηηο θπξίαξρεο 

εμσηεξηθέο ηάζεηο. Γελ ππάξρνπλ άκεζεο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελ ιφγσ ηάζεσλ. 

(Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ & Οξγαληζκψλ, Αλνηθηά Αθαδεκατθά 

Μαζήκαηα ζην ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ,2010:6).Οη κειινληηθνί δεκφζηνη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα 

έρνπλ σο ζηφρν: λα είλαη επηθεληξσκέλνη ζηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, λα έρνπλ σο 

άμνλα ηελ θαηλνηνκία, λα εζηηάδνπλ ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, λα είλαη απνθεληξσκέλνη, 

δηθηπσκέλνη θαη λα αλαιακβάλνπλ θηλδχλνπο (Μάξθνπ Κ, χγρξνλεο κνξθέο επηθνηλσλίαο 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη πνιίηε θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, 2017:4). 

Οη πνιίηεο πξνζδνθνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν κηα κνληέξλα θαη απνηειεζκαηηθή δεκφζηα 

δηνίθεζε. Απφ ηελ άιιε νη θνξείο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα κέηξα ιηηφηεηαο θαη ηελ 

θαηαθξενχξγεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο κε απνηέιεζκα λα ζηξέθνληαη ζε νηθνλνκηθέο 

πνιηηηθέο  ρξεκαηνδφηεζεο  θαηλνηνκηψλ, εληείλνληαο έηζη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο   

Έηζη, ηα κέρξη ζήκεξα απνηειέζκαηα απφ ηηο δηάθνξεο κεηαξξπζκίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ είλαη πεληρξά έσο απνγνεηεπηηθά θαη ε δηνίθεζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ 

«αρίιιεην πηέξλα» ηνπ πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. 
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2. Θεζκηθό πιαίζην 

ην παξαπάλσ ηνπίν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο ρψξαο, νη Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, κε ηηο φπνηεο ειιείςεηο ηνπο ζε πξνζσπηθφ θαη ιεηηνπξγηθά έζνδα, πξνζπαζνχλ  

λα ζηείινπλ ην δηθφ ηνπο κήλπκα, ην νπνίν είλαη κήλπκα αηζηνδνμίαο, αθνχ απνδεηθλχνπλ 

ζηελ πξάμε, φηη δηεθπεξαηψλνπλ έλα ζχλνιν πνιχπινθσλ δηαδηθαζηψλ, δηαρείξηζεο  

πνιπάξηζκνπ πξνζσπηθνχ θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο κηαο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζεσξήζεθε, 

φηη πξέπεη λα απνηππσζνχλ λφκνη, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πνπ 

αθνξνχλ ηελ ίδξπζε ησλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ην θαζεζηψο εξγαζίαο ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη 

απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζ‘ απηέο, φπσο θαη ην λνκηθφ πιαίζην ησλ θπξηφηεξσλ 

δηαδηθαζηψλ, πνπ πινπνηνχληαη απ‘ ηε Γηεχζπλζε, φπσο κεηαζέζεηο, απνζπάζεηο ή εθινγέο 

αηξεηψλ. Όια ηα παξαπάλσ αλαγξάθνληαη ζην παξάξηεκα, πνπ αθνινπζεί. 

3. Οξγαλόγξακκα  ιεηηνπξγίαο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο 

Σν νξγαλφγξακκα  ησλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο   δηακνξθψζεθε ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθ. Σ, άξζξν 19 ηνπ λ. 1566/1985, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

51 ηνπ ΠΓ 18/23-2-2018 ΦΔΚ 31 η.Α ,ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 38 ηνπ λ. 

4589/2019,  φπνπ νη παξαθάησ νξγαληθέο κνλάδεο ζπγθξνηνχλ ηελ παξαπάλσ ππεξεζία:  

α. Σκήκα Α Γηνηθεηηθνχ 

β. Σκήκα Β Οηθνλνκηθνχ 

γ. Σκήκα Γ Πξνζσπηθνχ 

δ. Σκήκα Γ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ 

ε. Σκήκα Δ Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ 

3.1 Δπί κέξνπο αξκνδηόηεηεο  ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο 

1. Σν Σκήκα Α΄ Γηνηθεηηθνχ είλαη αξκφδην γηα: 

α) ηελ ηήξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ηνπ αξρείνπ θαη ηε δηαρείξηζε θαη δηεθπεξαίσζε ηεο 

αιιεινγξαθίαο ηεο Γηεχζπλζεο, β) ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε δηαγσληζκψλ, γ) ηε δηαρείξηζε 

φισλ ησλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πινπνίεζε επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, αληαιιαγέο θαη εθδξνκέο καζεηψλ, δ) ηνλ έιεγρν 

ηεο ηζνηηκίαο ηίηισλ αιινδαπήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε) ηε δηεθπεξαίσζε θάζε είδνπο 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζη) ηε δηαρείξηζε ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ, δ) ηελ παξαιαβή θαη 

δηαλνκή δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, επνπηηθψλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ, ε) 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνο δεκνζίεπζε χιεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζ) ηνλ 
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θαζνξηζκφ ηεο πεξηθέξεηαο εγγξαθήο ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (ρσξνηαμηθή 

θαηαλνκή), η) ηηο ζρνιηθέο κεηαβνιέο (ίδξπζε, θαηάξγεζε, ζπγρψλεπζε, πξναγσγή, 

ππνβηβαζκφο, κεηαζηέγαζε, κεηνλνκαζία), ηα) ηελ επνπηεία ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, ηβ) ηελ 

ηήξεζε ησλ αξρείσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ θαηαξγήζεθαλ, ηγ) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ 

ζπλαθνχο ζέκαηνο. 

 2. Σν Σκήκα Β΄ Οηθνλνκηθνχ είλαη αξκφδην γηα: α) ηε ρνξήγεζε Μηζζνινγηθψλ Κιηκαθίσλ 

(Μ.Κ.) ζην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο, β) ηελ ζπγθέληξσζε 

θαη επεμεξγαζία ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Γηεχζπλζεο, ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε απηνχ θαη ηελ ζχληαμε ηνπ απνινγηζκνχ ηεο, 

γ) ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ κεηαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ 

ηεο Γηεχζπλζεο, δ) ηελ ζχληαμε ησλ θαηαζηάζεσλ εμφδσλ θίλεζεο εθηφο έδξαο θαη κέξηκλα 

γηα ηελ απνζηνιή ηνπο ζηηο αξκφδηεο Γεκνζηνλνκηθέο Τπεξεζίεο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΤΔΔ), κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ λ. 4270/2014, ε) ηελ πξνψζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ θαη ηελ εθθαζάξηζε δαπαλψλ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηελέξγεηα ησλ πάζεο θχζεσο εμεηάζεσλ θαη δηαγσληζκψλ 

πνπ δηεμάγνληαη εληφο ηεο Γηεχζπλζεο, ζη) ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, δ) 

ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ελίζρπζε νηθνγελεηψλ ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο κε ηέθλα ζε ζρνιεία, ε) ηε κέξηκλα γηα ηελ παξνρή ηειεθσληθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ ζπλδέζεσλ, ζ) ηελ παξαιαβή θαη δηάζεζε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη 

κέζσλ, η) ηελ ελ γέλεη ζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηνπ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζε απηήλ ζε νηθνλνκηθήο θχζεσο ζέκαηα, ηα) ηελ θαηαβνιή κε 

κηζζνινγηθψλ παξνρψλ, ηβ) ηελ έθδνζε απνθάζεσλ δέζκεπζεο πηζηψζεσλ θαη ηελ ηήξεζε 

θαη ελεκέξσζε Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ, ηγ) ηνλ έιεγρν θαη ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ γηα 

ηελ εθθαζάξηζε θάζε είδνπο δαπάλεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4270/2014. ηδ) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο.  

3. Σν Σκήκα Γ΄ Πξνζσπηθνχ είλαη αξκφδην γηα: α) ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη 

ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ αξκνδηφηεηαο 

ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, β) ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γηεχζπλζε, γ) ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ 

επηινγήο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, δ) ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ εθινγήο ησλ 

αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, ε) ηελ ηήξεζε ησλ αηνκηθψλ ππεξεζηαθψλ 

θαθέισλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο, ζη) ηηο δηαδηθαζίεο 

ιχζεο ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ζχληαμε ησλ θαθέισλ κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε 

ζπληαμηνδφηεζε ππαιιήισλ, δ) ηελ θαηαγξαθή ησλ θελψλ θαη πιενλαζκάησλ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο, 5720 ΔΦΖΜΔΡΗ∆Α TΖ 

ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ Σεχρνο Α‘ 31/23.02.2018 ε) ηελ έθδνζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ γηα ηε 

ρνξήγεζε αδεηψλ ζην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο, ζ) ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαπνκπήο ππαιιήισλ ζε πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, η) ηε κέξηκλα γηα ηελ 
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εθαξκνγή ηνπ σξαξίνπ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα) ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη δηαρείξηζεο 

πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηβ) ηε δηνηθεηηθή θαη 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ηγ) ηελ επαιήζεπζε γλεζηφηεηαο 

ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ζηνηρείσλ Π.Μ., ηδ) ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ζην Σκήκα 

Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, ηε) ηελ παξνρή γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ζηνπο ρνιηθνχο 

πκβνχινπο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο, ηζη) ηελ θαηαλνκή ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηελ ελ γέλεη ζηειέρσζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο, ηδ) ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ζην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ αξκνδηφηεηαο ηεο 

Γηεχζπλζεο, ηζ) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο.  

4. Σν Σκήκα Γ΄ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ είλαη αξκφδην γηα: α) ηε ιεηηνπξγία 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ινηπψλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ 

ρεηξίδνληαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο, β) ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ 

εθαξκνγψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Γηεχζπλζεο, γ) ηε δεκηνπξγία, νξγάλσζε θαη 

ζπληήξεζε βάζεσλ δεδνκέλσλ, δ) ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, δηαρείξηζε ηζηνηφπνπ θαη ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ επηπέδνπ 1 έσο 4 κέζσ απηνχ, ε) ηελ παξαθνινχζεζε, αλαβάζκηζε θαη 

ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Δθπαίδεπζεο, ζη) ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ δηαδηθαζηψλ, δ) ηελ πινπνίεζε ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλνηθηή δηάζεζε θαη πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ πιεξνθνξηψλ 

θαη δεδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε) ηε κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δηθηχσλ, ζ) ηελ ελεκέξσζε θαη δηαρείξηζε κεηξψνπ 

ςεθηαθήο ππνδνκήο, η) ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ηα) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο. 

 5. Σν Σκήκα Δ΄ Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ είλαη αξκφδην γηα: α) ζέκαηα εγγξαθψλ, 

κεηεγγξαθψλ, θνίηεζεο θαη αμηνιφγεζεο καζεηψλ, β) ηελ εθαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, γ) ζέκαηα ιεηηνπξγίαο νινήκεξσλ ζρνιείσλ, δ) ηε 

δηαίξεζε ηάμεσλ ζε ηκήκαηα, ε) ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο, ζη) ηελ έγθξηζε θαη‘ νίθν 

δηδαζθαιίαο, δ) ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο θαη ηε ιεηηνπξγία 

Σάμεσλ Τπνδνρήο, ε) ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ζ) ζέκαηα 

ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, η) ηε δηεμαγσγή καζεηηθψλ δηαγσληζκψλ, ηα) ηελ 

επνπηεία πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, ηβ) ηελ έγθξηζε ησλ σξνιφγησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ αξκνδηφηεηάο ηεο Γηεχζπλζεο, ηγ) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο 

4. πλζήθεο ιεηηνπξγίαο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο 

4.1 Γηεμαγσγή έξεπλαο 

Μειεηψληαο θαλείο ην παξαπάλσ νξγαλφγξακκα, ηα αληηθείκελα θαη ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ 

είλαη ππνρξεσκέλα ηα ηκήκαηα λα δηεθπεξαηψζνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηπιένλ 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, νη νπνίεο γηα λα αζθεζνχλ απαηηείηαη ε 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 7, Issue 2, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

 Page 28 of 212   

πξνεηνηκαζία πινπνίεζεο απ‘ ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα δηνίθεζεο, εχθνια ζα δηαπίζησλε,  φηη 

ε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη ππνρξεσκέλε λα δηαρεηξηζηεί έλα ηεξάζηην 

φγθν δηαδηθαζηψλ, πνπ δελ έρνπλ κφλν γξαθεηνθξαηηθφ ραξαθηήξα, αιιά θαη άπηνληαη 

ζεκαληηθνχ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, αθνχ ε ππεξεζία δηαρεηξίδεηαη νγθψδε πνζά, πνπ 

αθνξνχλ κηζζνδνζία, νδνηπνξηθά, ππεξσξίεο εθπαηδεπηηθψλ, ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαιψζηκσλ 

αγαζψλ, θ.α.. Ηδηαίηεξν θφξην εξγαζίαο πξνθαινχλ νη πξνεξρφκελνη πφξνη απφ πξνγξάκκαηα 

ΔΠΑ,  αθνχ δελ απαηηνχλ κφλν απζηεξνχο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο θαη ππέξνγθε 

γξαθεηνθξαηία, αιιά αθνινπζνχληαη  θαη απφ  εμνλπρηζηηθνχο ειέγρνπο απφ αξκφδηα 

θιηκάθηα ειέγρνπ ηνπ ΤΠΠΔΘ, Τπνπξγείνπ  Οηθνλνκηθψλ θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Όκσο κηα πξαγκαηηθή, αιεζηλή εηθφλα, γηα ηηο δπζθνιίεο επηηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζε λα απνηππσζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο, 

κφληκνπο δηνηθεηηθνχο, αιιά θαη απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε απηήλ γηα ην ηξέρνλ 

ζρνιηθφ έηνο. Γηα απηφ θαη θαηαξηίζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε, ελψ 

ηα εμαγψγηκα ζπκπεξάζκαηα απφ απηφ, ζα αλαθνηλσζνχλ παξαθάησ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη σο αθνινχζσο: 

4.2 ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

1. ε πνην ηκήκα ηεο Γηεχζπλζεο ΠΔ εξγάδεζηε; 

………………………………………………………………… 

2. Θεσξείηε ιίγεο ή πνιιέο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηφο ζαο; 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

3. Θεσξείηε αλαγθαίεο φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηφο ζαο, αλ φρη πνηεο θαη γηαηί; 

………………………………………………………………………… 

4. Τπάξρνπλ πεξίνδνη κε ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο, πνηεο είλαη απηέο θαη πνηεο 

αξκνδηφηεηεο αθνξνχλ; 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………Ο ρψξνο ηνπ γξαθείνπ ζαο βνεζά 

ζηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ζαο, αλ φρη γξάςηε ηελ αηηία 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………Απαξηζκήζηε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδεηε ζηελ  πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζαο θαη απνηππψζηε ηηο αηηίεο πξφθιεζήο 

ηνπο 

7.     Θεσξείηε επαξθείο ηηο γλψζεηο ζαο γηα ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ, πνπ ζαο 

αλαηίζεληαη ή ρξήδεηε επηκφξθσζεο, αλ λαη ζε πνηα αληηθείκελα; 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

8. Αλ πηζηεχεηε φηη ε δηακφξθσζε θαινχ θιίκαηνο ζηελ ππεξεζία βνεζά ζηε ζεηηθή 

έθβαζε ηνπ έξγνπ ηεο, απφ πνηνπο παξάγνληεο  πηζηεχεηε φηη εμαξηάηαη ε 

δηακφξθσζή ηνπ;        (ζεκεηψζηε παξαπάλσ απφ κία επηινγή) 

o Α. Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο 

o Β. Πξντζηάκελνο ηκήκαηνο       

o Γ. πλάδειθνη 

o Γ. Τιηθνηερληθή ππνδνκή 

o Δ. Υψξνο εξγαζίαο 

4.3 Απνδειηίσζε εξσηεκαηνινγίσλ 

 Μεηά απφ απνδειηίσζε δεθαπέληε εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ κφληκνπο 

δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ 

εξγάδεηαη πνιιά ρξφληα ζηε Γξακκαηεία ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο, εμάγνληαη ηα 

παξαθάησ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα: 

Α)Όινη νη εξγαδφκελνη ησλ ηκεκάησλ δήισζαλ φηη νη αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ  

είλαη πνιιέο θαη νξηζκέλεο πνιχπινθεο 

Β) Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ηκεκάησλ ηνπο είλαη 

αλαγθαίεο, νξηζκέλεο φκσο εκπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο θαη πξέπεη λα δηεθπεξαηψλνληαη απφ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηκήκαηνο, γηα απηφ θαη ηίζεηαη ην ζέκα ηνπ ζαθνχο δηαρσξηζκνχ 

θαζεθφλησλ ζε θάζε ππάιιειν. 

Γ) Καζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ, αλαγθαία 

ε επηκφξθσζή ηνπο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, απφ φινπο αλαθέξεηαη ε αξρή θαη ην ηέινο ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο επηθέξνπλ θφξην εξγαζίαο, ελψ ε αρίιιεηνο  πηέξλα ηεο ππεξεζίαο είλαη ε 

έιιεηςε κφληκνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Γ)Δηδηθφηεξα  ζην ηκήκα νηθνλνκηθνχ, εμαηηίαο ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαη ηεο 

κεγάιεο πξνζνρήο, πνπ πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ νη εξγαδφκελνη, θαηαγξάθεηαη ν κεγάινο 

φγθνο εγγξάθσλ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ζε ζπρλά 

αζθπθηηθέο πξνζεζκίεο,  φπσο θαη ν θφξηνο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο απνδνρψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κέξνο ηεο νπνίαο ζα έπξεπε λα δηεθπεξαηψλεη ην ηκήκα Β ηεο Γηεχζπλζεο 

Δθθαζάξηζεο Απνδνρψλ  θαη ινηπψλ επηδνκάησλ ηνπ ΤΠΠΔΘ. 

Δ) ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ ην Σκήκα Πξνζσπηθνχ επηζεκαίλεη, φηη ζπρλά ε 

δπζιεηηνπξγία επηηείλεηαη απφ ην ΤΠΠΔΘ κε θαζπζηέξεζε ζηελ ελεκέξσζε, κε εηζαγσγή 

λέσλ δηαδηθαζηψλ, ρσξίο απνζαθήληζε νξηζκέλσλ παξακέηξσλ πινπνίεζήο ηνπο, αιιά θαη 
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κε πιήζνο αλαπάληεησλ εξσηεκάησλ απφ κέξνπο ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο γηα 

νξηζκέλα ζέκαηα, πνπ ηπγράλνπλ δηεπθξηλήζεσλ. 

η)Μηα ηδηαηηεξφηεηα ιεηηνπξγίαο ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο  απνηεινχλ ηα Μεηνλνηηθά 

Γεκνηηθά ρνιεία,  κε ην δίγισζζν πξφγξακκα κάζεζεο θαη μερσξηζηφ δηνηθεηηθφ θαη 

ιεηηνπξγηθφ πιαίζην, πνπ απνξξέεη απφ δηεζλείο ζπλζήθεο θαη πξσηφθνιια, επηβαξχλνληαο 

έηζη ηε Πξσηνβάζκηα Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη επνπηείαο, αθνχ 

απαηηείηαη δεκηνπξγία άηππνπ ηκήκαηνο ζηε Γηεχζπλζε ελαζρφιεζεο κε ηα Μεηνλνηηθά 

ρνιεία, γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ, πνπ ηα αθνξά. 

5. Η άπνςε ηνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηελ πιεηνςεθία ησλ απφςεσλ πνπ θαηαγξάθεη ε έξεπλα, είλαη ζχκθσλε θαη ε γλψκε ηνπ 

Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ έρεη ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ιεηηνπξγίαο ησλ 

Σκεκάησλ ηεο ππεξεζίαο ηνπ. Γελ είλαη κφλν ν νξζφο πξνγξακκαηηζκφο, πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ αλαγθαία ζηειέρσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ νχηε θαη ε θαζεκεξηλή επνπηεία ηνπο, 

δξαζηεξηφηεηεο ζίγνπξα,  πνπ δεκηνπξγνχλ επζχλεο, αιιά θαη πξνυπνζέηνπλ ζχλεζε θαη 

απνθαζηζηηθφηεηα, ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά Γηεπζπληή εγέηε (Γεσξγηάδνπ Β-

Κακπνπξίδεο Γ , Ο Γηεπζπληήο Ζγέηεο, 2008:125). 

Παξάιιεια ν Γηεπζπληήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δέρεηαη ηνπο πνιίηεο, ζπρλά γηα ππνβνιή 

παξαπφλσλ, ιφγσ ζπκπεξηθνξψλ εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη καζεηψλ, λα εγείξεη πεηζαξρηθέο 

δηαδηθαζίεο ελαληίνλ εθπαηδεπηηθψλ, λα γλσκνδνηεί κε πξνηάζεηο ζε αγσγέο εθπαηδεπηηθψλ 

ελαληίνλ ηνπ δεκνζίνπ, λα είλαη κέινο επηηξνπήο θαηαιιειφηεηαο ραξαθηεξηζκνχ νηθνπέδνπ 

ή θηεξίνπ γηα λα ζηεγαζηεί ζρνιείν, λα πξνηείλεη ηδξχζεηο ή ππνβηβαζκνχο θαη θαηαξγήζεηο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, λα δξνκνινγεί θαη λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο γηα επηκνξθψζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε πξφζσπα θαη ζεζκνχο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Οη παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο νπσζδήπνηε ζπλεγνξνχλ ζην γεγνλφο, φηη ην έξγν ηεο 

Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο είλαη ηεξάζηην, νπφηε είλαη θπζηθφ λα πξνθαινχληαη θάπνηεο 

δπζιεηηνπξγίεο θαη θαζπζηεξήζεηο, πνπ ζπρλά δελ είλαη ππαηηηφηεηα ηεο ππεξεζίαο.  

Όκσο ε πεηπρεκέλε δηεθπεξαίσζε πνιχπινθσλ δηαδηθαζηψλ, φπσο κεηαζέζεηο, απνζπάζεηο, 

εληφο θαη εθηφο ΠΤΠΔ, δηνξηζκνί αλαπιεξσηψλ, πεξάησζε δηαδηθαζηψλ νηθνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη άιιεο ζπλαθείο, απνδεηθλχνπλ, φηη  ην έξγν ηεο Γηεχζπλζεο  έρεη ζηε 

ζπληξηπηηθή ηνπ πιεηνςεθία ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζπγθεληξψλεη ηελ απνδνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Οη πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ησλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ θαη νη ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο γξαθείνπ δελ πξέπεη λα ζηακαηνχλ, αιιά λα αλαλεψλνληαη, ελψ ε αλαθαηαλνκή 

ξφισλ ζηνπο ππαιιήινπο επηβάιιεηαη,  δηφηη θάζε έηνο ην δπλακηθφ απνζπαζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη δηαθνξεηηθφ. 
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6. πκπεξάζκαηα 

Μειεηψληαο φιεο ηηο παξαπάλσ θαηαγξαθέο θαη ζπγθξίλνληαο ην παιαηφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, 

κε ηα δχν ηκήκαηα δηνηθεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη 

Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ην λέν νξγαλφγξακκά ηνπο θαη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ηκεκάησλ, πνπ απηφ πηνζεηεί, είλαη ζίγνπξν φηη  ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα. 

Πξνεγνχκελα δελ ήηαλ θαζνξηζκέλα επαθξηβψο ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο, πνπ 

απέξξεαλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ δχν ηκεκάησλ, πνπ ππήξραλ, πξνθαιψληαο ζπρλά ζχγρπζε 

θαη έληαζε κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ, ελψ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, έρνπλ εηζαρζεί πνιιά 

λέα αληηθείκελα ελαζρφιεζεο, φπσο ε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ, Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη νη δηαδηθαζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ δελ είλαη εχθνιε ε έληαμή ηνπο 

ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα. ην λέν νξγαλφγξακκα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα νη 

αξκνδηφηεηεο θάζε ηκήκαηνο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα λέα αληηθείκελα 

(ΔΠΑ, Δηδηθή Αγσγή, Σάμεηο Τπνδνρήο), κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα έγθαηξνπ 

θαη έγθπξνπ πξνγξακκαηηζκνχ ελεξγεηψλ απφ ηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηεο 

απαηηνχκελεο ζπλεξγαζίαο ησλ ηκεκάησλ. 

Φπζηθά θαζνξηζηηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ζε φιν ην θάζκα 

ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο. Δίλαη απηφο, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ην φξακα επίηεπμεο ζηφρσλ 

ηεο Γηεχζπλζεο, απηφο πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο πεγαίν άηνκν θαη φρη σο ειεγθηήο, απηφο πνπ 

αληηκεησπίδεη άκεζα ηηο θαηαζηάζεηο αβεβαηφηεηαο θαη πνιιαπιψλ επηινγψλ, απηφο πνπ κε 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παξαθηλεί, εκςπρψλεη θαη ελεξγνπνηεί ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, απηφο πνπ 

είλαη «αλνηρηφο» θαη «επέιηθηνο», αιιά θαη απνθαζηζηηθφο, φηαλ απαηηείηαη. 

Οη Γηεπζχλζεηο ινηπφλ, είλαη ππεχζπλεο δηεθπεξαίσζεο ελφο ηεξάζηηνπ φγθνπ δηαδηθαζηψλ, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ απφ ηε κηα δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζε επίπεδν ζηειέρσζεο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αθξνβαηψληαο ζπρλά γηα ζπγθεξαζκφ αξηζκψλ, αιιά θαη αλζξψπηλσλ 

πξνβιεκάησλ θαη απφ ηελ άιιε άθξαηε γξαθεηνθξαηία, εηδηθά θαηά ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΠΑ, αζθπθηηθέο πξνζεζκίεο πινπνίεζεο ρξνλνδηαγξακκάησλ, αιιά θαη 

νξηζκέλεο θνξέο εμεηδηθεπκέλε γλψζε είηε ζε ζέκαηα νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ είηε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, φηαλ δελ ππεξεηνχλ ππάιιεινη, εηδηθφηεηαο πιεξνθνξηθήο.  

Πξνηείλεηαη, νη φπνηεο αλαθπφκελεο δπζθνιίεο ελαξκφληζεο  ησλ ππαιιήισλ, θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε πλεχκα θαιήο 

ζπλεξγαζίαο απφ φινπο, δίθαηεο θαη ηζφηηκεο  ζπκπεξηθνξάο απφ ηνλ Γηεπζπληή έλαληη φισλ, 

πηνζέηεζε επθαηξηψλ γηα επηκφξθσζε, αλαθαηαλνκέο ξφισλ φηαλ θαη φπνπ ρξεηάδεηαη, αιιά 

θαη ηελ θαηάιιειε ζηειέρσζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ απφ πιεπξάο 

αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ. Ζ πινπνίεζε βέβαηα φισλ απηψλ πξνυπνζέηεη ηελ θαζνδήγεζε θαη 

νξγάλσζε, απφ έλαλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, εγέηε θαη δηακνξθσηή θιίκαηνο 

αιιεινβνήζεηαο, ζπκπαξάζηαζεο θαη απνδνρήο. 

Σειηθά, ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε εθαξκνγή πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ νη 

νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε, ψζηε λα εληζρχνληαη ηα θίλεηξα, ε ζπλεξγαζία θαη 

ν επαγγεικαηηζκφο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε κε νξζήο δηαρείξηζήο ηνπο, 
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νη πξαθηηθέο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θιίκα δηραζκνχ θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο αληηθίλεηξα θαη ζα κπνξνχζαλ λα απνζαξξχλνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία. 
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Παξάξηεκα 

Νόκνη, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Δγθύθιηνη 

1. Ζ  Γ4/897 /29-10-1986 ΤΑ ΤΠΠΔΘ, ΦΔΚ 949/31-12-1986 η.Β «Καζνξηζκφο πεξηνρψλ 

αξκνδηφηεηαο ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη Γξαθείσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» Ίδξπζε 

Γηεπζχλζεσλ  Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο   

2.  Ο λφκνο 3528/2007, ΦΔΚ 26/9-2-2007 η.Α     «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. », ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε ζηα 

δηάθνξα άξζξα ηνπ κε ηνπο παξαθάησ λφκνπο: 3731/2008, 3801/2009, 3839/2010, 

3852/2010,3986/2011, 4057/2012, 4093/2012, 4210/2013, 4152/2013, 4304/2014, 

4308/20144250/2014, 4233/2014, 4305/2014, 4275/2014, 4325/2015, 4369/2016, 4440/2016, 

4464/2017, 4509/2017,4512/2018, 4535/2018, 4549/2018. Καζεζηψο εξγαζίαο δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ ησλ Γηεπζχλζεσλ  Δθπαίδεπζεο 

3.Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340 η.Β/16-10-2002) ΤΑ ΤΠΠΔΘ 

«Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ» 

4.Φ.353.1./17/81587/Γ1/17-7-2012(ΦΔΚ 1340 η.Β/16-10-2002) ΤΑ ΤΠΠΔΘ «πκπιήξσζε-

Σξνπνπνίεζε ηεο Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340 η.Β/16-10-2002) « 

Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ» 

5.ΠΓ 1/2003 ΦΔΚ 1/η Α/3-1-2003 «χλζεζε, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηαθψλ 

ζπκβνπιίσλ Πξσηνβάζκηαο  θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθήο Αγσγήο, 

αξκνδηφηεηεο απηψλ, φξνη, πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο εθινγήο ησλ αηξεηψλ ,ηαθηηθψλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ησλ ζπκβνπιίσλ απηψλ» 

6.ΠΓ 50/1996  ΦΔΚ 45/η .Α/8-3-1996 «Μεηαζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

δεκφζηαο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» 

7.ΠΓ 100/1997 ΦΔΚ 94 η.Α/22-5-1997 «Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 50/96 «Μεηαζέζεηο θαη 

ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο» 

8.ΤΑ ΤΠΠΔΘ 50690/Δ2/27-3-2018 «Πξφζθιεζε εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ππνβνιή αηηήζεσλ απφζπαζεο ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-

19 
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Αξκνδηόηεηεο  ησλ Γηεπζπληώλ Δθπαίδεπζεο 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαθάησ 

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, απ‘ ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ έρνπλ αθαηξεζεί αξκνδηφηεηεο 

αληηθείκελν ησλ νπνίσλ δελ πθίζηαηαη: 

Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340 η.Β/16-10-2002) «Καζνξηζκφο ησλ 

εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ» 

Φ.353.1./17/81587/Γ1/17-7-2012(ΦΔΚ 1340 η.Β/16-10-2002) «πκπιήξσζε-Σξνπνπνίεζε 

ηεο Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340 η.Β/16-10-2002) « Καζνξηζκφο ησλ 

εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ» 

Άξζξν 14    (Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002) 

1. Οη Γηεπζπληέο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έρνπλ ηε γεληθή 

επζχλε ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηνρήο 

επζχλεο ηνπο. 

 3. πκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

 4. Δίλαη δηνηθεηηθνί θαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη  ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ πνπ ππάγνληαη ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο. 

 5. Μεηέρνπλ ζηα Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα θαη ζηηο λνκαξρηαθέο  

 6. Παξέρνπλ νδεγίεο ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, αληηκεησπίδνπλ ελδερφκελα θξίζηκα 

πξνβιήκαηα, επηιχνπλ δηαθνξέο, ζπκβάιινπλ ζηε ζχλζεζε ηδεψλ θαη απφςεσλ θαη αίξνπλ 

ακθηβνιίεο θαη ακθηζβεηήζεηο. 

 7. Δλεξγνχλ γεληθφηεξα κε γλψκνλα ηελ αξρή φηη ε δηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο πξέπεη λα 

αζθείηαη φρη κφλν κε ηελ εθαξκνγή λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη επηζηεκνληθψλ αξρψλ αιιά θαη 

κε ηελ αληίιεςε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. 

Άξζξν 15 

Γεληθά θαζήθνληα θαη αξκνδηόηεηεο  ησλ Γηεπζπληώλ Δθπαίδεπζεο 

1. Οη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο δηαρεηξίδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο επζχλεο ηνπο ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή θαη ππνζηεξίδνπλ απφ δηνηθεηηθή άπνςε ηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ νη νπνίεο εηζάγνληαη ζηελ εθπαίδεπζε. Φξνληίδνπλ ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηφ 

ην πεξηερφκελν ησλ θαηλνηνκηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπο. 

 2. Δηδηθφηεξα νη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο: 
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 α. Αζθνχλ ηε δηνίθεζε, επνπηεχνπλ, θαζνδεγνχλ θαη ζπληνλίδνπλ ην έξγν  ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. 

 β. Δλεκεξψλνπλ  ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο γηα ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε, ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

 γ. Δίλαη δηνηθεηηθνί θαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη  ησλ Γηεπζπληψλ, ζρνιηθψλ κνλάδσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηεο πεξηθέξεηαο επζχλεο ηνπο. Γχλαληαη λα 

αζθήζνπλ πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία θαη λα δηαηάμνπλ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία επί φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο. 

 δ. Μεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 ε. Οξγαλψλνπλ θαη επνπηεχνπλ ηα πξνγξάκκαηα  ηεο Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο, ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ θαζψο θαη φισλ ησλ 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ θαη ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

 ζη. Δηζεγνχληαη αξκνδίσο ηελ ίδξπζε, ηελ πξναγσγή, ηε ζπγρψλεπζε, ηε κεηαθνξά, ηε 

κεηνλνκαζία, ηε κεηαηξνπή, ηελ θαηάξγεζε ή ηνλ ππνβηβαζκφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ  

ε. πζθέπηνληαη κε εθπξνζψπνπο ησλ πιιφγσλ ή Δλψζεσλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ πιιφγσλ, Δλψζεσλ θαη Οκνζπνλδηψλ ησλ 

Γνλέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθπαίδεπζε. 

 ζ. Δλεκεξψλνπλ ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο γηα φζα ζνβαξά πξνβιήκαηα 

δηαηαξάζζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη εηζεγνχληαη ηα αλαγθαία κέηξα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

 η. πληάζζνπλ εηήζηα έθζεζε ζην ηέινο θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο αλαθνξηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο, ηελ θαηάζηαζε ησλ ζρνιείσλ, ηηο αλάγθεο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη πξνηείλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα. Σελ έθζεζε ππνβάιινπλ ζηνλ νηθείν 

Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. 

 ηα. πκκεηέρνπλ ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, φπσο ε θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεη. Έρoπλ 

ηελ επζχλε ηεο εθηέιεζεο ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ 

πκβνπιίσλ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ επηβάιινπλ ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο. 

  «Δηζεγνχληαη ζηα αξκφδηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα ηνλ νξηζκφ ηνπ αλαπιεξσηή ηνπο.» 

 ηδ. «Με επζχλε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Απηνηεινχο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο, Οηθνλνκηθήο θαη Παηδαγσγηθήο Τπνζηήξημεο ηεο 

Π.Γ.Δ., ζπληάζζνληαη, αλαξηψληαη ζηελ Δ.Α.Π. θαη απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζην αξκφδην 

Σκήκα ηεο Γ/λζεο Δθθαζάξηζεο Απνδνρψλ θαη ινηπψλ Δπηδνκάησλ, νη ππνγεγξακκέλεο 

απαηηνχκελεο θαηαζηάζεηο θαη ινηπά ζηνηρεία ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ. 18/2018 (Α 

31), βεβαηψλνληαο ηελ νξζφηεηά ηνπο. 
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 Δπηπιένλ, κε επζχλε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Απηνηεινχο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο, Οηθνλνκηθήο θαη Παηδαγσγηθήο Τπνζηήξημεο ηεο 

Π.Γ.Δ., εθδίδνληαη νη ηίηινη πιεξσκήο ηεο παξ.4 ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαζψο θαη νη 

Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειψζεηο (ΑΠΓ) ηνπ πξνζσπηθνχ αξκνδηφηεηάο ηνπο ζηελ 

απαηηνχκελε κνξθή, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζηα θαηά ηφπνπο ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ΔΦΚΑ 

(πξψελ ΗΚΑ).» 

Άξζξν 17 

Αξκνδηόηεηεο ησλ Γηεπζπληώλ Δθπαίδεπζεο ζρεηηθέο κε  ηνπο πίλαθεο ησλ Γηεπζπληώλ 

– Τπνδηεπζπληώλ  ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη άιια ζπλαθή ζέκαηα. 

1. Οη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο πξνβαίλνπλ ζην δηαρσξηζκφ ησλ ζρνιείσλ ηεο Γηεχζπλζεο ζε 

πεξηνρέο ηνπνζέηεζεο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ , χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ 

αξκνδίσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ. 

 2. Πξνθεξχζζνπλ ηελ θαηάξηηζε αμηνινγηθνχ πίλαθα επηινγήο Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, θαζψο θαη ησλ Πξντζηακέλσλ Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ. 

 3. Πξνθεξχζζνπλ ηελ θαηάξηηζε πηλάθσλ ησλ Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ   

4. Κπξψλνπλ ηνπο πίλαθεο ησλ Τπνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ   χζηεξα απφ 

πξφηαζε ησλ νηθείσλ 

 5. Οξίδνπλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, ηνπο αλαπιεξσηέο 

ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη Τπνδηεπζπληήο. 

 6. Οξίδνπλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, ηνλ πξνζσξηλφ 

αλαπιεξσηή Γηεπζπληή, φηαλ δελ ππάξρεη, θσιχεηαη ή απνπζηάδεη ν Γηεπζπληήο θαη δελ 

ππάξρεη Τπνδηεπζπληήο. 

 7. Οξίδνπλ ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Μνλνζέζησλ, ησλ Γηζέζησλ θαη Σξηζέζησλ Γεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ θαη ηνπο πξντζηακέλνπο ,Νεπηαγσγείσλ χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ 

Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ. 

8. Τπνβάιινπλ γηα εθηέιεζε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Γηεχζπλζεο απφ άιια ΠΤΓΔ ή ΠΤΠΔ, απφ ζρνιείν ζε άιιν ζρνιείν ηεο ίδηαο 

πεξηνρήο ή απηψλ νη νπνίνη επηζηξέθνπλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

 9. Τπνβάιινπλ γηα θχξσζε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ηνπο αμηνινγηθνχο 

πίλαθεο επηινγήο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ . 

 10. Δθδίδνπλ ηηο πξάμεηο ηεο πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη 

επηζηξέθνπλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηηο πξάμεηο ηνπνζέηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη 

δηνξίδνληαη, κεηαηίζεληαη ή απνζπψληαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ 

πκβνπιίσλ. 
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Άξζξν 18 

Καζήθνληα θαη αξκνδηόηεηεο ησλ Γηεπζπληώλ  Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο 

1. Οη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο εθδίδνπλ ηηο πξάμεηο κνληκνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ. 

 2. Υνξεγνχλ ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα θαη ηα επηδφκαηα ρξφλνπ ππεξεζίαο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 3. Υνξεγνχλ ηα επηδφκαηα κεηαπηπxηαθψλ ζπνπδψλ ζηνπο θαηφρνπο ηίηισλ, χζηεξα απφ 

ζχκθσλε γλψκε ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ. 

 4. Γηαζέηνπλ κεξηθά ή νιηθά χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα, φηαλ ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθά δπλαηή ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

πνπ ππεξεηνχλ. 

 5. Γηαζέηνπλ εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη αληίζηξνθα γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ Ξέλσλ Γισζζψλ, Μνπζηθήο, 

Καιιηηερληθψλ θαη Φπζηθήο Αγσγήο, είηε κε νιηθή απφζπαζε είηε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ή θαη κε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε. 

 6. Μπνξνχλ λα απνζπνχλ εθπαηδεπηηθνχο ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

δχν κελψλ, γηα λα θαιχπηνπλ επείγνπζεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαη εηζεγνχληαη ζην νηθείν 

Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ηελ παξάηαζε ησλ απνζπάζεσλ απηψλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ 

έηνπο. 

 7. Μπνξνχλ λα απνζπνχλ εθπαηδεπηηθνχο ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα ηεο ηδίαο Γηεχζπλζεο γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα έσο θαη ηξεηο (3) κήλεο, φηαλ δηελεξγείηαη ελαληίνλ ηνπο έλνξθε δηνηθεηηθή 

εμέηαζε γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θψδηθα δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ. 

 8. Αλαζέηνπλ δηδαζθαιία πέξαλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ κε ππεξσξηαθή απνδεκίσζε 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

σξψλ δηδαζθαιίαο. 

 9. Πξνζιακβάλνπλ ηνπο σξνκηζζίνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη εθδίδνπλ ηηο πξάμεηο πξφζιεςεο 

θαη απφιπζεο. 

 10. Σνπνζεηνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο πξνζσξηλνχο αλαπιεξσηέο θαη 

εθδίδνπλ ηηο πξάμεηο απφιπζήο ηνπο. 

 11. Πξνζιακβάλνπλ αλαπιεξσηέο  εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο 

Αγσγήο (.Μ.Δ.Α.Δ) απφ ηνπο πίλαθεο πνπ θαηαξηίδεη ην ΤΠΠΔΘ. 

 12. Φπιάζζνπλ θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο αηνκηθνχο ππεξεζηαθνχο θαθέινπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο. 
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 14. Καζνξίδνπλ ηελ πεξηθέξεηα εγγξαθήο ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ. 

Άξζξν 19 

Αξκνδηόηεηεο ησλ Γηεπζπληώλ Δθπαίδεπζεο ζρεηηθέο κε ηα ινηπά ζέκαηα ππεξεζηαθήο 

θαηάζηαζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 "1. Οη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο ρνξεγνχλ άδεηεο , θχεζεο θαη ινρείαο,  κεηξφηεηαο θαη 

εηδηθέο κε απνδνρέο ή ρσξίο απνδνρέο, εμεηάζεσλ, γηα επηκνξθσηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο 

ιφγνπο θαζψο θαη ηηο άδεηεο φζσλ άιισλ δηεπθνιχλζεσλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη αθνξνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπο". 

 2. Υνξεγνχλ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο γεληθέο 

ζπλειεχζεηο ησλ ζπιιφγσλ ηνπο. 

 3. Απνζπνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη είλαη κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε ζρνιεία ηεο έδξαο. 

 4. Υνξεγνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηηο άδεηεο γηα λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο σο αηξεηά 

κέιε ηεο απηνδηνίθεζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 5. Ρπζκίδνπλ φια ηα ζέκαηα ηα νπνία έρνπλ" ζρέζε κε ηελ εθινγή ησλ αηξεηψλ κειψλ ησλ 

ΠΤΠΔ . 

 6. Δθδίδνπλ ηηο δηαπηζησηηθέο πξάμεηο απφιπζεο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

δεκνζίσλ, ησλ ηδησηηθψλ θαη ηζνηίκσλ μέλσλ ζρνιείσλ. 

 7. Απνδέρνληαη ηηο παξαηηήζεηο θαη εθδίδνπλ ηηο δηαπηζησηηθέο πξάμεηο απφιπζεο ησλ 

κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη εθείλσλ νη νπνίνη ππεξεηνχλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ 

ρξφλνπ. 

 8. Γηαβηβάδνπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζχληαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο ζηελ ππεξεζία ζπληάμεσλ ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 "9. Οη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο επηιακβάλνληαη θάζε ζέκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο 

ηνπο θαη εθδίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξάμεηο ή εηζεγνχληαη ζηα Οηθεία Τπεξεζηαθά πκβνχιηα 

, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία". 

 «10. Δίλαη εθθαζαξηζηέο ησλ απνδνρψλ φρη κφλν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηα Γξαθεία 

ηεο Γηεχζπλζεο αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αξκνδηφηεηαο 

ηνπο. Δπίζεο είλαη εθθαζαξηζηέο ησλ απνδνρψλ ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ πνπ αλήθνπλ 

νξγαληθά ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπο». 

Άξζξν 20 

Αξκνδηόηεηεο ησλ Γηεπζπληώλ Δθπαίδεπζεο ζρεηηθέο κε ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε 
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1. Οη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο εγθξίλνπλ ηε κεηαθνξά ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζε άιια 

δηδαθηήξηα. 

 2. Δθδίδνπλ ηηο πξάμεηο δηνξηζκνχ ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 3. Δθδίδνπλ ηηο πξάμεηο απφιπζεο ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε 

ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 13ηνπ Ν. 2986/2002. 

 4. Δίλαη δηνηθεηηθνί θαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, [ησλ 

Φξνληηζηεξίσλ] θαη ησλ αληηζηνίρσλ εθπαηδεπηηθψλ. Αζθνχλ δηνηθεηηθφ θαη πεηζαξρηθφ 

έιεγρν, φηαλ δηαπηζηψλνπλ πιεκκειή εθηέιεζε θαζεθφλησλ ή παξαβάζεηο. 

Άξζξν 21 

Αξκνδηόηεηεο ησλ Γηεπζπληώλ Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο Γηεπζπληέο ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ 

1. Οη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη 

δηνηθεηηθνί θαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη 

ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο. 

 2. Δηδηθφηεξα: 

 α. Δπνπηεχνπλ ην έξγν ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ, 

θαη ειέγρνπλ αλ ε δηνίθεζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 β. Δπηζθέπηνληαη θαηά ηε θξίζε ηνπο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο 

πεξηθέξεηαο θαη παξέρνπλ ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο 

 γ. πγθαινχλ ζπζθέςεηο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαηά πεξηνρή θαη 

νξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο, δίλνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

νδεγίεο θαη αίξνπλ ζρεηηθέο ακθηβνιίεο θαη ακθηζβεηήζεηο. 

 δ. πλεξγάδνληαη κε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο γηα ηε δηεπζέηεζε δηαθνξψλ αλάκεζα 

ζηνπο Γηεπζπληέο θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζνπλ ήξεκν παηδαγσγηθφ θιίκα ζην ζρνιείν θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο. 

 ε. Δμεηάδνπλ ηηο θαηαγγειίεο πνπ γίλνληαη ζε βάξνο ησλ Γηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ειέγρνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλνπλ φηη πθίζηαηαη πξφβιεκα, 

αζθνχλ ηηο πεηζαξρηθέο ηνπο αξκνδηφηεηεο. 

 ζη. Φξνληίδνπλ γηα ηελ ππνδνκή θαη γηα ηα δηδαθηεξηαθά πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ θαη 

εηζεγνχληαη αξκνδίσο ηελ επηζθεπή ησλ δηδαθηεξίσλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο κε έπηπια, 

ζθεχε θαη επνπηηθφ πιηθφ, θαζψο θαη ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ δηδαθηεξίσλ ζε κηα παηδαγσγηθή θαηεχζπλζε. 

 δ. Αμηνινγνχλ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
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Γηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ κεηαγλσζηηθήο ελεκεξόηεηαο, αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο, αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο 
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Abstract: The aim of this study is to investigate the correlation between meta-cognitive 

awareness, academic self-efficacy, academic self-perception and academic performance of 

high school students, as well as the contribution of the first three constructs to the mean 

academic performance. For this purpose, we distributed a meta-cognitive awareness inventory 

(JrMAI),an Academic Self-efficacy questionnaireandan Academic Self-concept questionnaire 

(ΠΑΣΔΜ ΗΗΗ) to high-school students. The students filled in their average grade. The sample 

for this research were 191 students in the private school Nea Genia Ziridi, aged between 12 

and 14 (M=13.09, SD=0.762). The correlation analyses show a moderate significant 

correlation between metacognitive awareness and academic performance (r=0.19, p<0.01),a 

high correlation between academic self-efficacy and metacognitive awareness (r=0.61, 

p<0.001), a high significant positive correlation between academic self-perception and 

academic performance (r=0.56, p<0.001), and a strong positive correlation between academic 

self-efficacy and academic self-perception (r=0.65, p<0.001). The multiple regression 

analyses show that the academic self-perception contributes more to the variability of the 

average academic performance. The metacognitive awareness does not contribute 

significantly to academic performance.The findings of this research confirm relative studies in 

international literature. 

Keywords: metacognitive awareness, academic self-concept, academic performance 

Πεξίιεςε:ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο, αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο καζεηψλ Γπκλαζίνπ θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ ηξηψλ 

πξψησλ ζηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο κέζεο αθαδεκατθήο επίδνζεο.Γηα ην ζθνπφ απηφ κνηξάζακε  

εξσηεκαηνιφγην Μεηαγλσζηηθήο Δλεκεξφηεηαο (JrMAI), θαη εξσηεκαηνιφγην Αθαδεκατθήο 

Απηναλαθνξάο (ΠΑΣΔΜ ΗΗΗ) ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ. Οη καζεηέο θαηέγξαςαλ ηνλ 

βαζκνινγηθφ κέζν φξν. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ 191 καζεηέο ηνπ ηδησηηθνχ ζρνιείνπ Νέα 

Γεληά Εεξίδε, ειηθίαο 12 σο 14 εηψλ (M=13.09, SD=0.762). Απφ ηηο αλαιχζεηο ζπζρεηίζεσλ 

πξνθχπηεη κέηξηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη 
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αθαδεκατθήο επίδνζεο (r=0.19, p<0.01) θαη πςειή ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο. Μέζσ αλάιπζεο αλεμάξηεησλ 

δεηγκάησλ t-test πξνθχπηεη φηη νη δηαθνξέο θχινπ δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα (t=0.227, p>0.05). Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ 

ζρεηηθέο κειέηεο απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Λέμεηο θιεηδηά: κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα, αθαδεκατθή απηναληίιεςε, αθαδεκατθή 

επίδνζε 

Δηζαγσγή 

Ο ζηφρνο απηήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο θαη ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ 

ζπλεηζθνξάο ησλ ηξηψλ πξψησλ παξαγφλησλ ζηελ κέζε αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ 

Γπκλαζίνπ. 

Δλψ έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ κε ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε είλαη αληηθαηηθά. Πνιινί εξεπλεηέο (Borkowski, Carr&Pressely, 1987· Brown, 1987· 

Sternberg, 1984) έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη νη καζεηέο πνπ δηαζέηνπλ κεηαγλσζηηθή γλψζε θαη 

έρνπλ αλαπηχμεη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο είλαη απνηειεζκαηηθνί θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. Χζηφζν, ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ φηη νη κεηαβιεηέο «κεηαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο» θαη «ζρεηηθέο γλψζεηο γχξσ απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν» έρνπλ αθφκε θαη 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε (Glenberg&Epstein, 1987). Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εξεπλψλ, φπσο 

θαη πνιιψλ άιισλ (Pintrich&DeGroot, 1990· Pokay&Blumenfeld, 1990· Leal, 1987), 

αθνξνχλ ηε ζρέζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ κε ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη δηαπηζηψλεηαη φηη άιιεο θνξέο ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε θαη άιιεο 

θνξέο αξλεηηθή.  

Ζ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηή ηελ εξγαζία γίλεηαη ζε κηα πεξίνδν πνπ ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ αλακνξθψλνληαη θαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο απαηηνχλ ηελ αλάπηπμε 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Δπηπιένλ, ε αμηνιφγεζε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ καζεκάησλ δελ βαζίδεηαη κφλν ζε κηα σξηαία εμέηαζε αιιά 

θαη ζε ζπλεξγαηηθά project, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νπνίσλ αμηνπνηνχληαη θαη εληζρχνληαη νη 

κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ φπσο ε απηνπαξαθνινχζεζε, ε απηνελεκεξφηεηα 

θαη ε αμηνιφγεζε ηεο λέαο γλψζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ καζεηέο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη 

πξνζσπηθέο θξίζεηο ησλ καζεηψλ θαη νη ζηξαηεγηθέο απηνξξχζκηζεο έρνπλ ηεζεί ζην 

πξνζθήλην ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπλεπψο κηα έξεπλα ησλ 

επηδξάζεσλ ηεο κεηαγλψζεο ζε δνκέο ζην ζχζηεκα ηνπ εαπηνχ θαη ζηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε ζπγθεληξψλεη αξθεηφ ελδηαθέξνλ θαη απαζρνιεί ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 
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Ζ παξνχζα έξεπλα ζα εληζρχζεη θαη ζα δηεπξχλεη ηα απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξσλ ζρεηηθψλ 

κειεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη δηεζλψο θαη ζα απνηειέζεη ζπκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, 

κηα θαη ειάρηζηεο παξφκνηεο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ ζηελ Διιάδα, ηδηαηηέξσο ζε 

κηα πεξίνδν φπσο απηή πνπ νη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο ηφζν ζηνλ 

αθαδεκατθφ φζν θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα (Gravill, Compeau&Marcolin, 2002). Ο 

επαγγεικαηηθφο θαη ν αθαδεκατθφο ηνκέαο απνηειεί θαη ην επφκελν ζηάδην ηεο θνηλσληθήο 

δσήο κεηά ην ζρνιείν.  

1. Θεσξεηηθό Πιαίζην θαη ρεηηθέο Έξεπλεο  

1.1. Δλλνηνινγηθόο Πξνζδηνξηζκόο 

1.1.1. Η έλλνηα ηεο κεηαγλώζεο 

Παξφιν πνπ ππάξρεη κηα νινέλα απμαλφκελε πεπνίζεζε φηη ε κεηαγλψζε απνηειεί 

ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο επθπίαο θαη ηεο γλψζεο, επηθξαηεί κεγάιε ελλνηνινγηθή ζχγρπζε 

ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα απηή θαζαπηήλ. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70‘ πξψηνο ν Flavell φξηζε 

ηελ έλλνηα ηεο κεηαγλψζεο σο «ζθέςε γηα ηε ζθέςε» (Flavell,  1979, ζ.906). Ζ ρξήζε ηνπ 

νξηζκνχ ηεο έλλνηαο «κεηαγλψζε» εμεηδηθεχηεθε ζηε ζπλέρεηα, δηαηεξψληαο φκσο αθέξαηα 

ηελ αξρηθή ηεο ζεκαζία. Γηάθνξνη εξεπλεηέο ζηνλ ρψξν ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο έρνπλ 

εμεηδηθεχζεη ηελ έλλνηα «κεηαγλψζε», εξκελεχνληάο ηελ σο γλψζε θαη έιεγρν ησλ ζθέςεσλ 

θαη ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Cross&Paris, 1988, ζ.131), ελψ αξγφηεξα άιινη 

εξεπλεηέο πξφζζεζαλ ζηνλ νξηζκφ ηεο κεηαγλψζεο ηελ ελεκεξφηεηα θαη ηελ ελεξγή 

παξαθνινχζεζε ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ (Hennessey,1999· Kuhn&Dean, 2004· Martinez, 

2006). Όκσο, ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία ηεο ςπρνινγηθήο επηζηήκεο ν φξνο κεηαγλψζε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη δπν δηαθξηηέο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο θαη έλλνηεο: ηε 

κεηαγλσζηηθή γλψζε θαη ηε κεηαγλσζηηθή ξχζκηζε. 

Ζ κεηαγλσζηηθή γλψζε θαη ε κεηαγλσζηηθή ξχζκηζε είλαη έλλνηεο αιιεινεμαξηψκελεο 

(Panaoura, Philippou&Christou, 2003) αθνχ ν καζεηήο πνπ γλσξίδεη φηη δελ είλαη θαιφο ζε 

έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν ζα θαζνδεγήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε πξνζεθηηθφηεξε παξαθνινχζεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Όηαλ ν καζεηήο παξαθνινπζεί θαη αλαγλσξίδεη πνιιά ιάζε ζηελ 

εξγαζία ηνπ, κπνξεί λα ζπκπεξάλεη φηη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν είλαη πνιχ δχζθνιν ή φηη δελ 

είλαη πνιχ θαιφο ζε απηφ. Καηά ζπλέπεηα απνθηάεη θξίζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 

1.1.2. Η έλλνηα ηεο Αθαδεκατθήο Απηναληίιεςεο  

Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί ηεο απηναληίιεςεο ζηε βηβιηνγξαθία, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ζεσξεηηθνχο λα ζπκθσλνχλ φηη ε απηναληίιεςε ή αιιηψο απηνεηθφλα (selfconcept ή 

selfperception) είλαη ην ζχλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ πνπ ζρεκαηίδεη έλα άηνκν 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κε απνηέιεζκα λα αζθεί θξίζεηο ζην πξφζσπφ ηνπ θαη λα πηνζεηεί ηάζεηο 
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ζπκπεξηθνξάο (Burns, 1982). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ βηβιηνγξαθία ε απηναληίιεςε 

αλαθέξεηαη θαη σο απηναλαθνξά. 

 Με βάζε ην ηεξαξρηθφ κνληέιν νξγάλσζεο ησλ Shavelson, Hubner θαη Stanton (1976) ε 

γεληθή έλλνηα ηνπ εαπηνχ είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηελ θνξπθή κηαο ππξακίδαο πνπ πεξηιακβάλεη 

ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ. Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ζρνιηθήο θαη κε ζρνιηθήο 

απηναληίιεςεο γίλεηαη ζηελ επφκελε βαζκίδα ηεο ππξακίδαο. Ζ απηναληίιεςε ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο ή αιιηψο αθαδεκατθή απηναληίιεςε απνηειεί ηελ εηθφλα πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ ζηελ εθηέιεζε ζρνιηθψλ εξγαζηψλ θαη γηα ηηο ζρνιηθέο ηνπ επηδφζεηο.  

Δθηφο απφ ην ηεξαξρηθφ κνληέιν ησλ Shavelson θ.ά. (1976) αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ην 

πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν ηεο Harter (1982). χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ε απηναληίιεςε 

δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο επηκέξνπο ηνκείο: ηε ζρνιηθή ηθαλφηεηα, ηελ θνηλσληθή απνδνρή, ηελ 

θπζηθή εκθάληζε θαη ηελ απηνεθηίκεζε. Ζ απηναληίιεςε ηεο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο είλαη 

ηαπηφζεκε έλλνηα κε ηελ αθαδεκατθή ή αιιηψο ζρνιηθή απηναληίιεςε. Ζ ζρνιηθή 

απηναληίιεςε ζπληζηά ηελ πεπνίζεζε πνπ έρεη ν καζεηήο ζρεηηθά κε ην πφζν θαιά 

αληεπεμέξρεηαη ζηηο δπζθνιίεο ησλ καζεκάησλ.  

1.1.3. Η έλλνηα ηεο Αθαδεκατθήο Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 

Ζ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ή αιιηψο απηεπάξθεηα ησλ καζεηψλ είλαη κηα έλλνηα πνπ κπνξεί 

λα ζπλδεζεί κε ηηο αηνκηθέο ηνπο θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηέο ηνπο λα πεηχρνπλ έλαλ 

καζεζηαθφ ζηφρν. Με βάζε ηελ θνηλσληθν-γλσζηηθή πξνζέγγηζε σο πξνο ηα θίλεηξα ζηελ 

εθπαίδεπζε (Bandura, 1986· Dweck&Leggett, 1988) νη αηνκηθέο θξίζεηο ησλ καζεηψλ γηα 

ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο επεξεάδνληαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο 

απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηα κελχκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηε δπζθνιία ησλ 

θαζεθφλησλ. 

πλεπψο, ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε κηα εξγαζία ηείλεη λα πεξηνξηζηεί φηαλ νη καζεηέο δελ 

αηζζάλνληαη εκπηζηνζχλε φηη κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθνί. Μελχκαηα απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ ζπληζηνχλ αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεηε (Dweck, 2000) ιεηηνπξγνχλ 

νξηζκέλεο θνξέο σο ηξνρνπέδε ζηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ 

πηνζέηεζε κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Ζ κε πηνζέηεζε κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

δπλεηηθά ηνπο απνηξέπεη απφ ηελ απηνξξχζκηζε θαη ηελ επίηεπμε πςειήο αθαδεκατθήο 

επίδνζεο. 

ε ζρεηηθέο κειέηεο έρεη δηαπηζησζεί πσο νη απηνξξπζκηδφκελνη καζεηέο ζέηνπλ ζηφρνπο 

(Wolters, 2011), εθαξκφδνπλ θαηάιιειεο καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο (Harris, Friedlander, 

Saddler, Frizzelle, &Graham, 2005·Meltzer, 2007) θαη έρνπλ πεξηζζφηεξε αθαδεκατθή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα (Labuhn, Zimmerman, &Hasselholrn, 2010). Οη Abedini, 

Bagherian θαη Kadkhodaei (2010) έδεημαλ φηη καζεηέο κε πεξηζζφηεξε αθαδεκατθή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, έρνπλ ιηγφηεξν άγρνο θαη θαηά ζπλέπεηα πεξηζζφηεξεο αθαδεκατθέο επηηπρίεο. 
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Άιισζηε, ν Zimmerman (2002) ηζρπξίδεηαη φηη ε απηνξξχζκηζε είλαη ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ζηελ κάζεζε. Χζηφζν, νη Usher θαη Pajares (2008) ζεκείσζαλ 

φηη πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απηνξξχζκηζε δελ είλαη κφλν νη ζηξαηεγηθέο 

απηνξξχζκηζεο αιιά θαη νη πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε. ηελ ίδηα νπηηθή, ε 

Νενθνζκίδνπ (2012) επηζεκαίλεη φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο 

πεπνηζήζεηο πνπ έρεη ν καζεηήο γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αληηιακβάλεηαη κηα θαηάζηαζε θαη 

λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδεηαη ηε δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

ειέγρνληαο ηα αθαδεκατθά αληηθείκελα θαη εθπιεξψλνληαο ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα έρεη σο έλλνηα δπλακηθφ ραξαθηήξα θπξίσο 

ζηνλ βαζκφ πνπ αθνξά πεξηζζφηεξν ηελ απηναληηιακβαλφκελε ηθαλφηεηα εκπινθήο θαη 

ιηγφηεξν ηελ αληηιακβαλφκελε αθαδεκατθή ηθαλφηεηα. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη γηα ηνλ ίδην ιφγν έρεη εθηηκεζεί σο δπλακηθή ε έλλνηα ηεο κεηαγλψζεο, θαζψο νη 

κεηαγλσζηηθέο γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο ελφο αηφκνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζην κέιινλ (Efklides, 2006). 

1.2. Θεσξεηηθό πιαίζην γηα ηηο ζρέζεηο κεηαγλώζεο, απηναληίιεςεο, 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο 

1.2.1. Μεηαγλώζε θαη Αθαδεκατθή Δπίδνζε Μαζεηώλ 

Πνιιέο πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

ζηε κάζεζε, αθνχ ε κεηαγλψζε βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα ειέγρνπλ ηελ κάζεζή ηνπο 

ζέηνληαο ζηφρνπο θαη παξαθνινπζψληαο νη ίδηνη ηελ πξφνδφ ηνπο. Μαζεηέο κε πςειέο 

κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ξχζκηζεο ηνπ γηγλψζθεηλ, φπσο ε παξαθνινχζεζε, ν ζρεδηαζκφο, 

ε αμηνιφγεζε θαη ε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ επηηπγράλνπλ πςειφηεξε αθαδεκατθή επίδνζε 

ζπγθξηηηθά κε καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ζρεηηθέο δεμηφηεηεο. 

Oη Landine θαη Stewart (1998) δηεξεχλεζαλ ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ κεηαγλψζεο θαη 

αθαδεκατθήο επίδνζεο. Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

κεηαγλψζεο θαη ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Οη Garrett, Alman, Gardner θαη 

Born (2007) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζε δείγκα 76 καζεηψλ θαη δηαπίζησζαλ φηη νη 

κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε. Οη Zulkiply, Kabit 

θαη Ghani (2009) ζε ηδησηηθφ ζρνιείν ζην Kuching κνίξαζαλ ην εξσηεκαηνιφγην 

κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ Schraw θαη Dennison (1994) ζε 40 καζεηέο ειηθίαο κεηαμχ 

17-19 εηψλ θαη 33 καζεηέο ειηθίαο 14 σο 16 εηψλ θαη δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη θαζεκίαο απφ ηηο θιίκαθεο ηεο κεηαγλσζηηθήο ξχζκηζεο: ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ παξαθνινχζεζε, ηηο 

ζηξαηεγηθέο δηφξζσζεο ιαζψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ 

πξνέθπςε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη ηεο 
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κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα 

κεηαμχ ησλ δπν ειηθηαθψλ νκάδσλ.  

ε παξφκνην ζπκπέξαζκα, αιιά κε δηαθνξεηηθφ εξγαιείν κέηξεζεο ηεο κεηαγλψζεο 

(JrMAIVersionA&VersionB), θαηέιεμαλ ζηελ έξεπλά ηνπο νη Sperling, Howard, Millerθαη 

Murphy (2002). Οη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ θιηκάθσλ κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο κε 

ηελ επίδνζε ήηαλ κηθξνί θαη ήηαλ αθφκα κηθξφηεξνη ζηα κεγαιχηεξα παηδηά. Φαίλεηαη φηη  νη 

καζεηέο ζε κεγαιχηεξε ειηθία απνθηνχλ πην εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ λα γίλνληαη πην εμεηδηθεπκέλεο. Δπνκέλσο, φηαλ 

ε κέηξεζε ηεο κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο γίλεηαη ρσξίο πξνζδηνξηζκφ ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, ε αηηηαθή ζρέζε κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε κεηψλεηαη. 

Οη Bogdanović, Obadović, Cvjetićanin, Segedinac θαη Budić (2015) ζηε κειέηε ηνπο 

παξνπζηάδνπλ κηα έξεπλα πνπ εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

καζεηψλ θαη επίδνζεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ 746 καζεηέο ζε 

ζρνιεία ζην NoviSad ζηε εξβία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο επίδνζεο ζηε θπζηθή.Με δηαθνξεηηθή κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε νη Coutinho θαη Neuman (2008) ρξεζηκνπνίεζαλ ζηε ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία 

ηεο έξεπλάο ηνπο κνληέια δνκηθψλ εμηζψζεσλ (SEM), πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

κνληέιν πξφβιεςεο ηεο επίδνζεο. Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε φηη ε κεηαγλψζε είλαη ν πην 

αδχλακνο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο επίδνζεο, ζπλεηζθέξνληαο ιηγφηεξν ζεκαληηθά ζηελ 

κεηαβιεηφηεηά ηεο. 

ε παξφκνην ζπκπέξαζκα θαίλεηαη λα θαηέιεμαλ ζε πξφζθαηε έξεπλα ζηελ Διιάδα νη 

Stephanou θαη Mpiontini (2017). Ζ έξεπλα απηή έγηλε ζε δείγκα 243 καζεηψλ απφ 20 

ζρνιεία δηαθφξσλ πεξηνρψλ ζηελ Διιάδα. Με αλαιχζεηο ηεξαξρηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ 

εχξεζε ηνπ ηζρπξφηεξνπ παξάγνληα πξφβιεςεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο πξνέθπςε φηη ε 

κεηαγλψζε έρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηηο πξνζδνθίεο επίδνζεο 

θαη πσο ε επίδξαζε ηεο κεηαγλψζεο ζηελ πξφβιεςε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο είλαη έκκεζε 

κέζσ ηνπ ηξφπνπ ξχζκηζεο ηεο κάζεζεο θαη ησλ πξνζδνθηψλ. ε έξεπλα ησλ Narang θαη 

Saini  (2013) κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο κεηαγλψζεο ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε εθήβσλ 

ειηθίαο 13-16 εηψλ απφ ηελ αγξνηηθή πεξηνρή Ludhiana.. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθήβσλ κε πςειφ επίπεδν κεηαγλψζεο είραλ αθαδεκατθή επίδνζε 

κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ.  

1.2.2. Αθαδεκατθή Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη Αθαδεκατθή Απηναληίιεςε 

Οη Jansen, Scherer θαη Shroeders (2014) αθνχ εληφπηζαλ ηηο ελλνηνινγηθέο θαη εκπεηξηθέο 

δηαθνξέο κε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, δηεξεχλεζαλ κε ζπζρεηηθή αλάιπζε ηηο δπν έλλνηεο. 

Ζ έξεπλα έδεημε πνιχ πςειή ζπζρέηηζε ηεο αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη ηεο 

αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (r=0.57). Δπίζεο απηή ε έξεπλα αλέδεημε ηνλ 

δχζθακπην θαη γεληθεπκέλν ραξαθηήξα ηεο έλλνηαο ηεο απηναληίιεςεο (Zimmerman, 1996) 

ζε ζρέζε κε ηνλ δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο έλλνηαο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 
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(Pajares&Graham, 1999). Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςαλ δηαθνξέο ζηε δπλακηθή ησλ ελλνηψλ 

σο δεηθηψλ πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. Ζ απηναληίιεςε απνδείρζεθε θαιχηεξνο 

δείθηεο πξφβιεςεο ησλ θηλήηξσλ γηα πεηπρεκέλε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, ελψ ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα απνδείρζεθε θαιχηεξνο δείθηεο πξφβιεςεο ηεο ηξέρνπζαο 

ηθαλφηεηαο.  

ηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο ησλ Adeoye θαη Feyisetan (2015) ζε καζεηέο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε Νηγεξία, ε απηναληίιεςε θαίλεηαη λα ζπλεηζθέξεη 

πεξηζζφηεξν ζηελ επίδνζε ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα απφ ηελ έλλνηα ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Δπίζεο πξνέθπςε φηη θαη νη δπν κεηαβιεηέο ζπλεηζθέξνπλ 

ζεκαληηθά ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Οη Marsh, Dowson, Pietsch θαη Walker (2004) 

εληφπηζαλ πξνβιήκαηα πνιπζπγγξακηθφηεηαο ζην κνληέιν δνκηθψλ εμηζψζεσλ ην νπνίν 

δηακφξθσζαλ ζε έξεπλα ηνπο νη Pietsch, Walker θαη Chapman (2003). Σν κνληέιν ηνπο 

πξνέβιεπε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απηναληίιεςε. Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Marsh θ.ά. (2004), νη 

Pietsch θ.ά. (2003) ιαλζαζκέλα ζπκπέξαλαλ φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη θαιχηεξνο 

παξάγνληαο πξφβιεςεο. Σν ζθάικα ήηαλ φηη ε πνιχ κεγάιε ζπζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ κνληεινπ (r=0.93), δειαδή ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απηναληίιεςεο πξνθαινχζε ην πξφβιεκα ηεο πνιπζπγξακκηθφηεηαο. 

Ζ παξαπάλσ έξεπλα φπσο θαη ε έξεπλα ησλ Bong, Cho, Ahn θαη Κim (2012) θαηέιεμαλ ζε 

πςειέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο, θαηαδεηθλχνληαο ηε δπζθνιία ηεο δηαθξηηήο αμηνιφγεζεο ησλ δπν ελλνηψλ. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη άιιεο έξεπλεο (Ferla, Valcke, &Cai, 2009· Ferla, Valcke, &Schuyten, 

2010) απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε κέηξηα ζπζρέηηζε. 

1.2.3. Μεηαγλώζε θαη Αθαδεκατθή Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 

Απφ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε πέληε ζρνιεία ζην Μηιάλν, κε δείγκα 130 καζεηέο ειηθίαο 17 

έσο 20 εηψλ απφ ηνπο Cera, Mancini θαη Antonietti (2013), πξνέθπςε πςειή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο κεηαγλψζεο θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Άιιεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη 

ζηε ζρέζε ηεο κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζε 

ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, φπσο ε Υεκεία (Kirbulut, 2014). ηελ έξεπλα ηεο Kirbulut (2014) 

ζπκκεηείραλ 268 καζεηέο απφ ηξία ζρνιεία ζηελ Άγθπξα ηεο Σνπξθίαο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη καζεηέο κε πςειέο πεπνηζήζεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηηο γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

ξχζκηζεο ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ, δειαδή είραλ πεξηζζφηεξε κεηαγλψζε.  

Δπηπξνζζέησο, νη Landine θαη Stewart (1998) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ κεηαγλψζεο, 

θηλήηξσλ, ειέγρνπ, αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζε δείγκα 108 

καζεηψλ ζην NewBrunswick θαη ζην NewFoundland. Απφ ηελ αλάιπζε ηεο έξεπλαο 

πξνέθπςε φηη καζεηέο πνπ αμηνπνηνχλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο έρνπλ πςειά επίπεδα 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο.  
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Οη Yailagh , Birgani, Boostani θαη Hajiyakhchali (2013) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ζηφρσλ επίηεπμεο θαη κεηαγλψζεο. Απφ ηε ζπζρεηηθή αλάιπζε 

πξνέθπςε φηη ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη κεηαγλψζεο 

θαη απφ ηελ παιηλδξνκηθή αλάιπζε φηη ηφζν ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα φζν θαη νη ζηφρνη 

επίηεπμεο είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο κεηαγλψζεο. 

1.2.4. Αθαδεκατθήο Απηναληίιεςε θαη Αθαδεκατθή Δπίδνζε Μαζεηώλ 

ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε ε επηινγή ηεο αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο έλαληη ηεο γεληθήο 

απηνεθηίκεζεο, θαζψο ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζεο ηεο Wylie (1979) έδεημε φηη ππάξρεη 

ηάζε γηα ηζρπξφηεξε ζπζρέηηζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο κε ηελ αθαδεκατθή απηναληίιεςε 

απφ φ,ηη κε ηε γεληθή απηναληίιεςε. Δπίζεο πξνέθπςε φηη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο 

αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο θπκαίλνληαη κεηαμχ r=0,1-0,5.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κηα απφ ηηο πξψηεο ζρεηηθέο έξεπλεο ζηελ Διιάδα (Dragonas, 1983) 

ζε 1500 καζεηέο ειηθίαο 12 εηψλ έδεημε φηη ε ζρνιηθή επίδνζε είλαη ε θαιχηεξε πξφβιεςε 

γηα ηελ αθαδεκατθή απηναληίιεςε. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη κέρξη ηφηε νη εξεπλεηηθέο αλαιχζεηο 

ησλ επξεκάησλ ππνζηήξηδαλ κηα ζρέζε απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο ζαλ αίηην 

θαη αηηηαηφ κε βάζε ηα κνληέια ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ 

εαπηνχ, φπσο απηά πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Calsyn θαη Kenny (1977). Αληηθείκελν απηήο ηεο 

εξγαζίαο δελ είλαη ε δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ κνληέισλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο εξκελείαο απηψλ ησλ ζρέζεσλ. Όκσο γηα ηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο 

έξεπλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αμίδεη λα πεξηγξαθεί ην κνληέιν ακνηβαίσλ ζρέζεσλ 

(ReciprocalEffectsModel) πνπ ππνζηεξίδεηαη έλαληη ησλ άιισλ κνληέισλ, ηφζν βάζεη 

απνηειεζκάησλ κεηα-αλάιπζεο ζρεηηθψλ εξεπλψλ απφ ηνλ Valentine (2002) φζν θαη βάζεη 

εξεπλεηηθήο αλαζθφπεζεο δπν δεθαεηηψλ (Marsh&Craven, 1997· Jaiswal&Choudhuri, 2017).  

ην κνληέιν ησλ ακνηβαίσλ ζρέζεσλ ε ζρέζε ησλ αληηιήςεσλ εαπηνχ κε ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε δελ είλαη κνλφδξνκε, αιιά ακθίδξνκε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αθαδεκατθή επίδνζε 

επηδξά ζηελ αληίιεςε ηνπ εαπηνχ αιιά θαη ην αληίζηξνθν, αθνχ ε επίδξαζε ιεηηνπξγεί 

ακνηβαία (Valentine&Dubois, 2005). Όηαλ, δειαδή, έλαο καζεηήο έρεη ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ, κπνξεί λα πεηχρεη πςειή αθαδεκατθή επίδνζε. Ζ πςειή αθαδεκατθή επίδνζε 

ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα εληζρχζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζεηηθά ηελ αθαδεκατθή ηνπ 

απηναληίιεςε. 

Οη Jaiswal θαη Choudhuri (2017) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ αθαδεκατθήο απηναλαθνξάο 

θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη ζχγθξηλαλ ηελ αθαδεκατθή απηναλαθνξά ησλ καζεηψλ κε ηελ 

αθαδεκατθή απηναλαθνξά καζεηξηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

ήηαλ 615 καζεηέο ειηθίαο 14 σο 17 εηψλ ζηελ πφιε Varanasi ηεο Ηλδίαο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ππήξρε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ αθαδεκατθήο απηναλαθνξάο θαη 

αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη ε ζρέζε απηή ήηαλ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή γηα ηηο καζήηξηεο 

(r=0,27) απφ φηη γηα ηνπο καζεηέο (r=0,17). 
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ε παξφκνην ζπκπέξαζκα αιιά κε δηαθνξεηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεη ζηελ 

δηεξεχλεζε ηεο αηηηψδνπο ζρέζεο απηναληίιεςεο ηεο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο κε ηελ ζρνιηθή 

επίδνζε νδεγήζεθε ν Καινγηάλλεο (2010) ζε έξεπλα ζε έλα δείγκα 1508 καζεηψλ απφ 

ζρνιεία ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ Ξάλζε θαη ηε Γξάκα. Ζ δηαθνξά κε ηελ πξνεγνχκελε είλαη 

φηη ελ ιφγσ έξεπλα δηήξθεζε ηξία ζρνιηθά έηε θαη εθηφο απφ ηε ζρνιηθή επίδνζε νη καζεηέο 

δήισζαλ ζε εξσηεκαηνιφγην θαη ηελ ζπρλφηεηα πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα ην ζρνιείν. Δπίζεο, 

ε αλάιπζε δελ αξθέζηεθε ζηελ κειέηε ησλ ζπζρεηίζεσλ αιιά ζηε ρξήζε ησλ δνκηθψλ 

κνληέισλ εμηζψζεσλ Απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο ήηαλ φηη ην κνληέιν ησλ 

ακνηβαίσλ ζρέζεσλ είλαη θαηαιιειφηεξν γηα λα εξκελεχζεη ηηο αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ 

αληίιεςεο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο, ζρνιηθήο επίδνζεο θαη πξνζπάζεηαο γηα ηελ ζρνιηθή 

πξνεηνηκαζία. 

Οη Sanchez θαη Roda (2007) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ απηναληίιεςεο θαη ζρνιηθήο 

επίδνζεο ζε έλα δείγκα 245 καζεηψλ, ειηθίαο κεηαμχ 11-13 εηψλ, απφ πέληε δεκφζηα ζρνιεία 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αικεξίαο ζηελ Ηζπαλία. Ζ κέηξεζε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

απηναληίιεςεο, αθαδεκατθψλ θαη κε αθαδεκατθψλ,  πξνέθπςε απφ ηε ζπκπιήξσζε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο εξσηεκαηνινγίνπ απηναλαθνξάο θαη ε ζρνιηθή επίδνζε απφ ηηο βαζκνινγίεο 

ζηε γιψζζα, ζηα καζεκαηηθά θαη ζηα ππφινηπα καζήκαηα, φπσο αμηνινγήζεθαλ απφ ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ πξνέθπςε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

ηεο ζπλνιηθήο αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο κε ηελ ζρνιηθή επίδνζε ζηε γιψζζα, ηα 

καζεκαηηθά θαη ηα ππφινηπα καζήκαηα. ε έξεπλα ησλ Dramanu θαη Balarabe (2013) ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ Γπκλαζίνπ ζηελ Γθάλα. Αληίζηνηρα, ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηναληίιεςεο ηεο 

ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο πξνέθπςε ζε έξεπλα ηνπ Γηαλλέινπ (2003) ζε 

δείγκα 242 καζεηψλ ηεο Σ‘Γεκνηηθνχ. 

ε πξφζθαηε έξεπλα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο 

θαη ζρνιηθήο επίδνζεο καζεηψλ ζην Κάηξν ηεο Αηγχπηνπ, νη Rady, Kabeer θαη El-Nady 

(2016) ρξεζηκνπνίεζαλ αληί ηεο επίδνζεο εξσηεκαηνιφγην πνπ κεηξάεη ηελ αληίιεςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ. Απφ ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο 

πξνέθπςε κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ. 

Οη Guay, Marsh θαη Boivin (2003) δηεξεχλεζαλ ηηο αλαπηπμηαθέο ηάζεηο κεηαμχ αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο ζε έλα δείγκα Γαιιoθαλαδψλ καζεηψλ απφ 10 

ζρνιεία ζηελ πφιε Κεκπέθ ηνπ Καλαδά. Σα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπζρεηηθή αλάιπζε 

θαηέδεημαλ φηη νη απνθξίζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ αθαδεκατθήο ηνπο απηναληίιεςε γίλνληαη 

πην αμηφπηζηεο, πην ζηέξεεο θαη πην ηζρπξά ζπζρεηηδφκελεο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε φζν νη 

καζεηέο κεγαιψλνπλ. Άιισζηε, ζε ζπζρεηηθή αλάιπζε ησλ Othman θαη Leng (2011) ζε 

δείγκα καζεηψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνέθπςε πνιχ κηθξή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

απηναληίιεςεο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο. 
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1.2.5. Αθαδεκατθή Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη Αθαδεκατθή Δπίδνζε 

Απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο ελφηεηαο 1.2.1. πξνθχπηεη κέηξηα ζπζρέηηζε ηεο 

κεηαγλψζεο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, έκκεζε επίδξαζε θαη κηθξφηεξε βαξχηεηα σο 

πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηεο επίδνζεο ζε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα 

«απηναπνηειεζκαηηθφηεηα». Μηα ηέηνηα δηαπίζησζε πξνέθπςε θαη απφ ηνπο Multon, Brown 

θαη Lent (1991), νη νπνίνη θάλνληαο κεηα-αλάιπζε ζε δεκνζηεπκέλα άξζξα απφ ην έηνο 1977 

ψο ην έηνο 1988 γηα ηε ζρέζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, 

δηαπίζησζαλ ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ γηα πιεζψξα γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη κεζφδσλ αμηνιφγεζεο.  

Οη Zimmerman, Bandura θαη Martinez-Pons (1992) κέζσ έξεπλαο ζε καζεηέο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηέιεμαλ ζε έλα κνληέιν ελεξγνπνίεζεο ησλ θηλήηξσλ ησλ 

καζεηψλ γηα αθαδεκατθή επηηπρία. Με ζπζρεηηθή αλάιπζε θαηέιεμαλ ζε ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε ησλ δπν θιηκάθσλ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε.  

Έλαλ άιιν ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνίεζαλ ζηελ 

έξεπλά ηνπο νη Motlagh, Αmrai, Yazdani, Abderahim θαη Souri (2011). Λακβάλνληαο ππφςε 

φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί άκεζε αηηία ηεο αθαδεκατθήο 

επηηπρίαο, ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ αλάιπζή ηνπο ηελ έλλνηα «απηναπνηειεζκαηηθφηεηα γηα 

απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε». Ζ έλλνηα απηή αθνξά ηηο αηνκηθέο θξίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηεξγαζηψλ απηνξξχζκηζεο. Μέζσ πνζνηηθήο αλάιπζεο πξνέθπςε φηη ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα γηα απηνξξχζκηζε είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο 

αθαδεκατθήο επίδνζεο. Ηζρπξφηεξε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο πξνέθπςε ζε έξεπλα ησλ Javanmard, Hoshmandja θαη Ahmadzade 

(2011). Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθφο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηεο αθαδεκατθήο 

επίδνζεο, ελψ ε κεηαγλψζε δελ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο. 

Αλάινγε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε αθνινχζεζαλ ζε έξεπλα ηνπο νη Akomolafe, Ogunmakin 

θαη Fasooto (2013) ζε δείγκα 398 καζεηψλ ηεο Νηγεξίαο. Δθηφο απφ ηηο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο 

αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο, αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο  πξαγκαηνπνίεζαλ, πνιιαπιή αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ 

αθαδεκατθή απηναληίιεςε θαη ηα θίλεηξα, ελψ ε αθαδεκατθή επίδνζε ζεσξήζεθε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη θαη νη ηξεηο κεηαβιεηέο 

ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη φηη ε αθαδεκατθή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα έρεη κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά απφ ηηο άιιεο δπν κεηαβιεηέο. 

Θεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ζρνιηθήο επίδνζεο θαη αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

πξνέθπςε ζε έξεπλα ησλ Suldo θαη Shaffer (2007). Οη Luszczynska, Guttierez-Dona θαη 

Schwarzer (2005) δηεξεχλεζαλ ζε δείγκα 8796 ζπκκεηερφλησλ απφ Κφζηα Ρίθα, Σνπξθία, 

Πνισλία, Γεξκαλία θαη ΖΠΑ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο αληηιακβαλφκελεο γεληθήο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δηαθφξσλ ςπρνινγηθψλ ελλνηψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ. 
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Οη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο 

δηέθεξαλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, αιιά ήηαλ κέηξηα ζεηηθνί θαη θπκαίλνληαλ κεηαμχ r=0,1-0,3 

(p<0.05). Πνιχ πην πςεινί ήηαλ νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο (r=0.49-0.70) ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο 

πνπ ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα κεηξνχληαλ σο πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν 

(Pajares&Schunk, 2001). 

Ζ κειέηε ησλ Hwang, Choi, Lee, Culver θαη Hutchison (2016) δελ αθνξνχζε κφλν ηηο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο 

αιιά θαη ηελ αηηηψδε ζρέζε κεηαμχ πξνεγνχκελεο επίδνζεο, πεπνηζήζεσλ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επφκελεο επίδνζεο. Γηα ηελ αλάδεημε ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ δπν κεηαβιεηψλ αλαπηχρζεθε έλα δνκηθφ κνληέιν εμηζψζεσλ ζε 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 1177 Κνξεαηψλ καζεηψλ. Δθηφο απφ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε πξνεγνχκελε επίδνζε επεξεάδεη 

πεξηζζφηεξν ηηο πεπνηζήζεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απφ φ,ηη ζπκβαίλεη κε ηελ αληίζεηε 

θνξά ζηελ επφκελε επίδνζε. 

Οη Abdi, Bageri, Shoghi θαη Hosseinzadeh (2012) αλέιπζαλ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ηνπο ζε 

127 καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην Kermanshah. Μεηαμχ ησλ επξεκάησλ πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηελ παξνχζα εξγαζία ζπγθαηαιέγεηαη ν πςειφο δείθηεο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο ησλ 

πεπνηζήζεσλ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε. 

Δπηπιένλ, νη Martinelli, Bartholoemeu, Calliato θαη DeGrecciSassi (2009) δηεξεχλεζαλ ζε 

δείγκα 514 καζεηψλ ζηε Βξαδηιία ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ κάζεζε θαη 

θαηέιεμαλ κε αλάιπζε παξαγφλησλ ζε δπν παξάγνληεο πνπ εξκελεχνπλ ην 40% ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. Απηνί νη παξάγνληεο ήηαλ ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηε κειέηε θαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε.  Οη Greene, Miller, Crowson, Duke θαη Akey (2004) ζε έξεπλα κε  δείγκα 220 

καζεηψλ δεκηνχξγεζαλ έλα κνληέιν πνπ εξκελεχεη ηελ επίδξαζε ησλ αληηιήςεσλ 

αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Ζ αθαδεκατθή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είρε άκεζε ζεηηθή ζρέζε κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, 

αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ επηηπρεκέλε κάζεζε. 

ε παξφκνην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ νη Ζιηνπνχινπ θαη Αλησλνπνχινπ (2012), νη νπνίεο 

δηεξεχλεζαλ ζε δείγκα 305 καζεηψλ κέζεο ειηθίαο 14 εηψλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο γεληθήο, ηεο 

αθαδεκατθήο θαη ηεο θνηλσληθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Απφ 

ηελ αλάιπζε πξνέθπςε φηη ε γεληθή θαη ε αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηεο πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη ζπλεηζθέξνπλ 

ζεκαληηθά ζηελ κεηαβιεηφηεηά ηεο. 
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1.2.6. Η αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, ε αθαδεκατθή απηναληίιεςε θαη 

ε κεηαγλώζε σο παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο 

Οη Areepattamannil θαη Freeman (2008) δηεξεχλεζαλ κε παιηλδξνκηθή αλάιπζε ζε δείγκα 

573 καζεηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηνλ Καλαδά ηελ δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο 

αθαδεκατθήο επίδνζεο απφ ηελ αθαδεκατθή απηναληίιεςε θαη ηελ αθαδεκατθή παξαθίλεζε. 

Έλα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςε απφ απηή ηελ έξεπλα είλαη φηη ε ηθαλφηεηα 

ζηα καζεκαηηθά, σο ππνθιίκαθα ηεο αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο, ήηαλ ε κνλαδηθή 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή κεηαβιεηή πξφβιεςεο ηεο επίδνζεο ζηα καζεκαηηθά. Αληηζέησο, ζην 

κνληέιν πξφβιεςεο ηεο επίδνζεο ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο 

κεηαβιεηέο ήηαλ ηφζν ε ηθαλφηεηα ζηα γισζζηθά καζήκαηα, φζν θαη ε γεληθή ζρνιηθή 

ηθαλφηεηα. ε κεηαγελέζηεξε παξφκνηα έξεπλα ν Dogan (2015) δελ ρξεζηκνπνίεζε σο 

κεηαβιεηή πξφβιεςεο ηελ αθαδεκατθή απηναληίιεςε, αιιά ηελ αθαδεκατθή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα, ε αθαδεκατθή παξαθίλεζε 

ήηαλ κηα απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, ελψ πξνζηέζεθε θαη ε γλσζηηθή δξαζηεξηνπνίεζε. 

Έλα απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ε αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ήηαλ 

έλαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο θαζψο 

εξκελεχεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηάο ηεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δπν 

κεηαβιεηέο. 

HStrelnieks (2003) αμηνπνίεζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηφζν γηα ηελ αθαδεκατθή απηναληίιεςε 

φζν θαη γηα ηελ αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαπίζησζε φηη θαη νη δπν 

κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. ε 

κειέηε πνπ εμεηάζηεθε ε ζρέζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο κεηαγλψζεο κε ηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε (Coutinho, 2008), ε παιηλδξνκηθή αλάιπζε έδεημε φηη ε ζρέζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε δελ κεζνιαβείηαη απφ ηελ 

κεηαγλψζε. Αληηζέησο, ε ζρέζε ηεο κεηαγλψζεο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε κεζνιαβείηαη 

πιήξσο απφ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα.  Απηφ ζεκαίλεη φηη καζεηέο κε απνηειεζκαηηθέο 

κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο πηζηεχνπλ πνιχ ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο λα νινθιεξψζνπλ 

απνηειεζκαηηθά κηα εξγαζία. Σα επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο δείρλνπλ ηελ ζεκαζία θαη ηελ 

πξαθηηθή αμία πνπ έρνπλ πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ θαη ηεο ελδπλάκσζεο ησλ κεηαγλσζηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ.  

HChoi (2005) εθάξκνζε παιηλδξνκηθή αλάιπζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ αθαδεκατθή απηναληίιεςε, ηελ εηδηθή γηα 

ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν απηναληίιεςε (specificself-concept) θαη ηελ 

αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ παιηλδξνκηθή αλάιπζε έδεημε φηη ηφζν ε 

αθαδεκατθή απηναληίιεςε φζν θαη ε εηδηθή γηα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν 

απηναληίιεςε είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο, ελψ ε 

αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δελ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Οη SkaalvikE.M. 

θαη SkaalvikS. (2004) ζε κειέηε κε δείγκα 483 καζεηψλ ηεο Ννξβεγίαο δηεξεχλεζαλ ηελ 

δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ησλ επηθείκελσλ βαζκνινγηψλ ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηα Γισζζηθά 
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Μαζήκαηα ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ Λπθείνπ απφ ην θχιν, ηηο πξνεγνχκελεο βαζκνινγίεο ζην 

Γπκλάζην, ηελ απηναληίιεςε, ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ εζσηεξηθή 

θηλεηνπνίεζε. Ζ παιηλδξνκηθή αλάιπζε θαηέδεημε σο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ηφζν ηελ απηναληίιεςε φζν θαη ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. 

Οη Kelly θαη Donaldson (2016) εθάξκνζαλ παιηλδξνκηθή αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλήζνπλ ηελ ζπλεηζθνξά ηεο κεηαγλψζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο 

ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Γηαπίζησζαλ φηη ε κεηαγλψζε δελ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ 

κεηαβιεηφηεηα ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. 

1.3. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, πνιινί εξεπλεηέο αλαδεηνχλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ κεηαγλψζεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο, αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη 

αθαδεκατθήο επίδνζεο, απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη ιηγφηεξεο 

έξεπλεο έρνπλ γίλεη γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ «κεηαγλσζηηθή 

ελεκεξφηεηα», «αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα» θαη «αθαδεκατθή απηναληίιεςε». 

Δπίζεο, ελψ έρνπλ γίλεη πνιιέο αλαιχζεηο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ έρεη δηεξεπλεζεί ηαπηφρξνλα 

ε ζπλεηζθνξά θαη ησλ ηξηψλ παξαπάλσ ελλνηψλ ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία έρνπλ γίλεη ειάρηζηεο έξεπλεο ζε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. 

Δπηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη: 

α) Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο κεηαγλψζεο θαη ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ;  

β) Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ αθαδεκατθή 

απηναληίιεςε; 

γ) Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο κεηαγλψζεο κε ηελ αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα; 

δ) Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο; 

ε) Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε; 

ζη) Πνηεο απφ ηηο κεηαβιεηέο αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, αθαδεκατθή 

απηναληίιεςε θαη κεηαγλψζε είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ; 

ηε ζπγθεθξηκέλα έξεπλα κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ 

ππνζέηνπκε φηη ε κεηαγλψζε έρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ 

καζεηψλ (Landine&Stewart, 1998· Zulkiply θ.ά., 2009· Sperling θ.ά., 2002· 

Coutinho&Neuman, 2008·Narang, &Saini, 2013·Bogdanović θ.ά., 2015·Stephanou, 

&Mpiontini, 2017).Δπίζεο ππνζέηνπκε φηη ππάξρεη πςειή ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε 
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κεηαμχ αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο (Wylie, 1979· Dragonas, 

1983· Valentine, 2002· Valentine&Dubois, 2005· Choi, 2005· Sanchez&Roda, 2007· 

Καινγηάλλεο, 2010· Akomolafe θ.ά., 2013· Jaiswal&Choudhuri, 2017).  Τπνζέηνπκε επίζεο 

φηη ε αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε (Multon θ.ά., 1991· Webb-Williams,2014· Suldo&Shuffer, 2007·Luszczynska θ.ά., 

2005· Choi, 2005·, Hwang θ.ά., 2016· Abdi θ.ά., 2012· Tilfarioglou&Ciftsi, 2011· Akomolafe 

θ.ά., 2013), ηελ κεηαγλψζε (Landine&Stewart, 1998· Abedini θ.ά., 2010· Cera θ.ά., 2013·  

Kirbulut, 2014) θαη ηελ αθαδεκατθή απηναληίιεςε (Marsh θ.ά. 2004· Ferla θ.ά., 2009· Bong 

θ.ά., 2012· Jansen θ.ά., 2014).Σέινο, ππνζέηνπκε φηη ε αθαδεκατθή απηναληίιεςε θαη ε 

αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο 

αθαδεκατθήο επίδνζεο (Strelnieks, 2003·Areepattamannil&Freeman, 2008· Dogan, 2015 

·Coutinho, 2008· Dogan, 2015 ·Akomolafeetal. 2013·, SkaalvikE.M&SkaalvikS., 2004). 

Αληηζέησο, ε κεηαγλψζε δελ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο 

επίδνζεο (Coutinho&Neuman, 2008· Javanmard θ.ά. 2011· Bogdanovic θ.ά., 2015· 

Kelly&Donaldson, 2016). 

2. Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

2.1.  Πεξηγξαθή Δξγαιείσλ Μέηξεζεο 

ε θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο δηαλεκήζεθαλ ηξία εξσηεκαηνιφγηα, ην 

εξσηεκαηνιφγην Μεηαγλσζηηθήο Δλεκεξφηεηαο γηα Δθήβνπο (JrMAI), ην εξσηεκαηνιφγην 

ΠΑΣΔΜ ΗΗΗ θαη ην εξσηεκαηνιφγην ζρνιηθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Δθηφο ησλ 

παξαθάησ εξγαιείσλ, ηνπο δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ κέζεο αθαδεκατθή ηνπο 

επίδνζε, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, ηε ρξνλνινγία γέλλεζήο 

ηνπο, ην ζρνιείν ηνπο θαη ην θχιν.  

2.1.1.Πεξηγξαθή ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Μεηαγλσζηηθήο Δλεκεξόηεηαο γηα 

Δθήβνπο 

Οη Sperling θ.ά. (2002) αλέπηπμαλ έλα εξσηεκαηνιφγην κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο ην 

νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν κέηξεζεο ηεο κεηαγλψζεο γηα καζεηέο ειηθίαο 

12 σο 17. Σν εξσηεκαηνιφγην κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα εθήβνπο (JrMAIVersionB) 

απνηειείηαη απφ δπν παξάγνληεο-ππνθιίκαθεο, ηε κεηαγλσζηηθή γλψζε θαη ηελ 

κεηαγλσζηηθή ξχζκηζε. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεηαη απφ 18 εξσηήζεηο 5βάζκηαο 

θιίκαθαο. Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο alphaCronbacha είλαη 0.82. 

2.1.2. Πεξηγξαθή ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ ΠΑΣΔΜ ΙΙΙ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

έξεπλα ην εξσηεκαηνιφγην απην-αλαθνξάο. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ είλαη έλα ςπρνκεηξηθφ 
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κέζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ησλ επηκέξνπο αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ 

Γπκλαζίνπ 12 σο 14 εηψλ θαη νλνκάδεηαη Πψο Αληηιακβάλνκαη Σνλ Δαπηφ Μνπ (ΠΑΣΔΜ 

ΗΗΗ) ηεο Δχεο Μαθξή- Μπφηζαξε, (Διιεληθά Γξάκκαηα 2001). Σν ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην είλαη ε ειιεληθή έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ―THESELF-

PERCEPTIONPROFILE‖ ηεο SusanHarter (1988). Δλψ ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην 

πεξηιακβάλεη θαη άιιεο θιίκαθεο, φπσο νη ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο, 

δηαγξάθεθαλ νη δειψζεηο-εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ απηέο ηηο θιίκαθεο. Toηειηθφ 

εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 15 δειψζεηο 4βάζκηαο θιίκαθαο.Ζ αμηνπηζηία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ σο πξνο ην θξηηήξην ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ εξσηήζεψλ ηνπ 

ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο πςεινχο ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο alphaCronbachπνπ θπκαίλνληαη ζε 

πςειά επίπεδα, απφ 0,83-0,84. 

2.1.3. Πεξηγξαθή ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ ρνιηθήο Απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο 

Σν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο ζρνιηθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο πεξηιακβάλεη 15 εξσηήζεηο-

δειψζεηο7βάζκηαο θιίκαθαο. Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην έρεη κεηαθξαζηεί θαη 

πξνζαξκνζηεί ζηα Διιεληθά απφ ηελ θαζεγήηξηα Δχε Μαθξή-Μπφηζαξε. Ο ζπληειεζηήο 

αμηνπηζηίαο alphaCronbach είλαη 0.86. 

2.2.  Γείγκα 

Σν δείγκα απνηειείην απφ 205 καζεηέο θαη πξνέθπςε κε ηελ κέζνδν ηεο επηιεθηηθήο 

δεηγκαηνιεςίαο θαζψο επηιέρζεθαλ καζεηέο πνπ ήηαλ άκεζα δηαζέζηκνη λα ιάβνπλ κέξνο 

ζηελ έξεπλα. Απφ ηνπο 205 καζεηέο ηνπ δείγκαηνο ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζην 

ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ 191 καζεηέο.  Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο έγηλε ρξήζε ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 17. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ  191 καζεηέο Γπκλαζίνπ ηνπ 

Ηδησηηθνχ ρνιείνπ Νέα Γεληά Εεξίδε θαη ησλ δπν θχισλ (107 αγφξηα, 84 θνξίηζηα). Σα 

εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο ηελ πεξίνδν 15-18 Ματνπ 2018. Οη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη αγφξηα (56%), ελψ ηα 

θνξίηζηα απνηεινχλ ην 44% ηνπ δείγκαηνο.Οη ειηθία ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 12 θαη 14 εηψλ 

(Μ= 13,09 εηψλ, SD=0,762). Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο είλαη ειηθίαο 13, 

δειαδή καζεηέο β‘ γπκλαζίνπ. 

ρεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνληψλ ηνπο νη πεξηζζφηεξνη παηέξεο (85,3%)  έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη νη πεξηζζφηεξεο κεηέξεο (86,9%) έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Απφ ηνπο γνλείο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πεξίπνπ ην 55% έρνπλ νινθιεξψζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.Οη 

παηέξεο ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ (58%) είλαη είηε δηεπζπληηθά ζηειέρε (13,9%) είηε 

επαγγεικάησλ κεραληθνχ (21,1%), είηε επηρεηξεκαηίεο (13,3%), είηε ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ 

(9,5%). Οη πεξηζζφηεξεο κεηέξεο (20,5%) είλαη ππάιιεινη. Έλα κεγάιν πνζνζηφ (10,8%) 

είλαη δηεπζπληηθά ζηειέρε, ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ (8,5%) θαη θαζεγήηξηεο (17%).  
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2.3.  Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε 

Ζ έξεπλα πνπ αθνινπζήζακε είλαη πνζνηηθή, θαζψο ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ζηεξίρζεθε 

ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο καζεηέο έγηλε θαηαγξαθή ησλ δειψζεψλ ηνπο αμηνπνηψληαο 

ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 17. Μέζσ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο ππνινγίζηεθαλ νη κέζνη 

φξνη, ε ηππηθή απφθιηζε, νη ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο ηεο κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο, 

ηεο αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο, ηεο αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαοθαη ηεο 

αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ παξαπάλσ 

κεηαβιεηψλ ππνινγίζηεθαλ νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο Pearsonr. Δπηπιένλ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ζπλεηζθνξάο θάζε κίαο απφ ηηο κεηαβιεηέο «αθαδεκατθή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα», «κεηαγλσζηηθήελεκεξφηεηα» θαη «αθαδεκατθή απηναληίιεςε», 

ζηελ κέζε αθαδεκατθή επίδνζε έγηλε πνιιαπιή παιηλδξνκηθή αλάιπζε 

(multipleregressionanalysis). 

3. Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ 

3.1.  Αλάιπζε Γεδνκέλσλ κε Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε δείρλεη φηη νη καζεηέο έρνπλ πςειή κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα, 

αθαδεκατθή απηναληίιεςε, αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη αθαδεκατθή επίδνζε. 

Ο Πίλαθαο 1 δείρλεη ηελ ειάρηζηε, ηελ κέγηζηε, ηελ κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο. 

 

Πίλαθαο 1: Διάρηζηε, Μέγηζηε, Μέζε Σηκή θαη Σππηθή Απόθιηζε ησλ Μεηαβιεηώλ  

Μεηαβιεηέο 

Διάρηζηε  Μέγηζηε Μέζε (M) 

Σππηθή Απόθιηζε 

(ΣΑ) 

Μεηαγλσζηηθή Δλεκεξφηεηα 36,00 90,00 64,5236 8,93769 

Αθαδεκατθή Απηναληίιεςε 1,00 4,00 2,8967 0,48228 

Αθαδεκατθή 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

25,00 105,00 77,64 13,1057 

Αθαδεκατθή Δπίδνζε 15,00 19,90 18,278 1,0730 
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Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο Μεηαγλσζηηθήο Δλεκεξφηεηαο σο άζξνηζκα φισλ ησλ δειψζεσλ ησλ 

καζεηψλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο κεηαγλψζεο έρεη κέζε ηηκή 64.52 πνπ είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ ηελ ελδηάκεζε ηηκή πνπ είλαη 45.Απφ ηελ αλάιπζε ησλ θαηαγξαθψλ ησλ 

δειψζεσλ γηα ηελ αθαδεκατθή απηναληίιεςε πξνέθπςε πςειή ηηκή ηεο αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο αθνχ ε κέζε ηηκή 2,89 είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ελδηάκεζε πνπ είλαη 2,5. 

Απφ ηνλ πίλαθα 1 επίζεο θαίλεηαη φηη ε κέζε αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ 18,3 είλαη 

πνιχ πςειή.Ζ κέγηζηε ηηκή πνπ κπνξνχζε λα ιάβεη ε κεηαβιεηή «Αθαδεκατθή 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα» είλαη 105 θαη ε ελδηάκεζε 60 αθνχ ζηελ πεξίπησζε απηή ζα 

απαληνχζε ν καζεηήο 4 ζε θάζε κηα απφ ηηο 15 εξσηήζεηο-δειψζεηο 7βάζκηαο θιίκαθαο. Ζ 

κέζε ηηκή ηεο αθαδεκατθήοαπηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (77,64) είλαη κεγαιχηεξε ηεο 

ελδηάκεζεο (60,00).  

3.2.  πζρεηίζεηο Μεηαβιεηώλ 

3.2.1. Μεηαγλώζε, Αθαδεκατθή Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, Αθαδεκατθή 

Απηναληίιεςε θαη Αθαδεκατθή Δπίδνζε 

Τπάξρεη ζεκαληηθά πςειή ζεηηθή γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο «αληηιακβαλφκελεο ζρνιηθήο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο» θαη ηεο βαζκνινγίαο ζηα καζήκαηα (r=0.45, p<0.001). Τπάξρεη 

κηα ζεκαληηθή πςειή ζεηηθή γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο «αληηιακβαλφκελεο ζρνιηθήο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο» θαη ηεο κεηαγλψζεο (r=0,61, p<0,001). Ζ κέζε επίδνζε ησλ 

καζεηψλ έρεη κέηξηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα (r=0.19, 

p<0.01). Τςειή ζεηηθή γξακκηθή ζρέζε ππάξρεη κεηαμχ ηεο αθαδεκατθή απηναληίιεςεο θαη 

ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο (r=0.56, p<0.001). Τπάξρεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη ηεο αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (r=0.65, 

p<0.001). Όια ηα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο2: Γείθηεο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο 

Μεηαβιεηέο 1 2 3 4 

1. Μεηαγλψζε 1,00    

2. Αθαδεκατθή 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

0.61** 1,00   

3. Αθαδεκατθή Απηναληίιεςε 0,42** 0,65** 1,00  

4. Αθαδεκατθή Δπίδνζε 0,19* 0,45** 0,56** 1,00 

**p<0.001, *p<0.01   
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3.2.2.  Πνιιαπιή Παιηλδξνκηθή Αλάιπζε γηα ηελ πξόβιεςε ηεο επίδνζεο 

Πνιιαπιή Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα 

πξφβιεςεο ηεο κέζεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) απφ ηηο 

κεηαβιεηέο αθαδεκατθή απηναληίιεςε, αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα (αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο). 

 

 

Πίλαθαο 3: Πνιιαπιή Παιηλδξόκεζε ηεο αθαδεκατθήο αληναληίιεςεο, ηεο αθαδεκατθήο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο κεηαγλσζηηθήο ελεκεξόηεηαο πάλσ ζηελ κέζε αθαδεκατθή επίδνζε 

Μεηαβιεηέο r R² Beta t p 

Αθαδεκατθή απηναληίιεςε 0,56 0,114 0,467 5,609 0,000 

Αθαδεκατθή 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

0,45 0,0198 0,223 2,349 0,000 

Μεηαγλσζηηθή Δλεκεξφηεηα 0,19 -0,014 -0,149 -1.956 0,052 

 

Σν πνιιαπιφ R ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο ήηαλ 0.58 πνπ είλαη ζηαηηζηηθά δηαθνξεηηθφ 

απφ ην κεδέλ, F(3,184)= 30.52, p<0.001. πλνιηθά 33,2% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο επίδνζεο 

ησλ καζεηψλ εμεγήζεθε απφ ηηο ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Ζ αθαδεκατθή απηναληίιεςε 

εμήγεζε απφ κφλε ηεο ην 11,4% ηεο κεηαβιεηφηεηαο (t=5.61, β=0.47, p<0.001). ε 

ζπλδπαζκφ, νη ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζπλεηζθέξνπλ απφ θνηλνχ ζηελ πξφβιεςε ηνπ 

18,4% ηεο ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο. Πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα θαίλεηαη λα έρνπλ ειάρηζηα 

ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ πξφβιεςε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη κηθξφηεξε απφ εθείλε 

ηεο απηναληίιεςεο: 1,98% θαη 1,4% αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο. Ζ 

ζπλεηζθνξά ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε κεηαβιεηφηεηα ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο 

είλαη ζεκαληηθή θαη ζεηηθή (t=2.34, β=0.22, p<0.05). Ζ ζπλεηζθνξά ηεο κεηαγλσζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο ζηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο είλαη κε ζεκαληηθή θαη 

αξλεηηθή (t=-1.95, β=-0.15, p>0.05).    

Απφ ηνλ έιεγρν πνιπζπγγξακηθφηεηαο ηνπ κνληέινπ δελ πξνθχπηεη πνιχ πςειή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 
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4. πκπεξάζκαηα 

4.1.  πδήηεζε επί ησλ απνηειεζκάησλ 

Σν πξψην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε κεηαγλψζεο θαη αθαδεκατθήο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ.  Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλάο καο έδεημε φηη ππάξρεη κέηξηα 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ κεηαγλσζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. 

Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο είλαη ζπλαθέο κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ(Landine&Stewart, 1998·Zulkiplyθ.ά., 2009·Sperlingθ.ά., 2002·Coutinho&Neuman, 

2008·Narang, &Saini, 2013·Bogdanović θ.ά., 2015·Stephanou, &Mpiontini, 2017)πνπ 

έδεημαλ κέηξηα ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ κεηαγλψζεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο. 

Αληηζέησο ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο καο δελ είλαη ζπλαθέο κε ηελ έξεπλα ησλ Glenbergθαη 

Epstein (1987) πνπ έδεημε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο κεηαγλψζεο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε. 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ αθαδεκατθήο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο 

έδεημε φηη ππάξρεη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη ζπλαθέοκε ηα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ (Pietschθ.ά., 2003·Marshθ.ά., 2004·Bongθ.ά., 

2012·Jansenθ.ά.,2014). Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλάο καο δελ είλαη ζπλαθέο κε ηα 

απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ  (Ferlaθ.ά., 2009·Ferlaθ.ά.,2010)απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε 

κέηξηα ζπζρέηηζε κεηαμχ αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο. 

Σν ηξίην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε κεηαγλψζεοθαη αθαδεκατθήο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλάο καο έδεημε φηη ππάξρεη πςειή ζεηηθή 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηφζν κεηαμχ ησλ δπν κεηαβιεηψλ.Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο είλαη 

ζπλαθέο κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλLandine&Stewart, 1998·Abediniθ.ά., 

2010·Cera, etal., 2013·Yailagh, etal., 2013·Kirbulut, 2014)πνπ έδεημαλ φηη καζεηέο πνπ 

αμηνπνηνχλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο έρνπλ πςειά επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Απηφ 

ην εχξεκα θαλεξψλεη ηελ έκκεζε ζρέζε ηεο κεηαγλψζεο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε κέζσ 

ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο έρεη πξνθχςεη απφ πξφζθαηε 

έξεπλα ησλ Stefanou θαη Mpiontini (2017) θαη Coutinho (2008) αληίζηνηρα. 

Σν ηέηαξην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκααλαθέξεηαη ζηελ ζρέζε κεηαμχ αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλάο καο 

έδεημε φηη ππάξρεη πςειή ζεηηθή γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αθαδεκατθή απηναληίιεςεο θαη 

ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο είλαη ζπλαθέο κε ηα απνηειέζκαηα 

δηαθφξσλ εξεπλψλ (Wylie, 1979·Dragonas, 1983·Valentine, 2002·Valentine&Dubois, 

2005·Choi, 2005·Sanchez&Roda, 2007· Καινγηάλλεο, 2010·Akomolafeetal., 

2013·Jaiswal&Choudhuri, 2017)πνπ έδεημαλ φηη ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

αθαδεκατθήο  απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο δελ 

είλαη ζπλαθέο κε ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ησλ Othmanθαη Leng (2011) πνπ έδεημε φηη 

ππάξρεη κηθξή ζπζρέηηζε κεηαμχ αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο.  
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Σν πέκπην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα αλαθέξεηαη ζηελ ζρέζε αθαδεκατθήο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ.Σν απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλάο καο έδεημε φηη ππάξρεη πςειή ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δπν 

κεηαβιεηψλ. Σν απνηέιεζκα καο είλαη ζπλαθέο κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ 

(Multonθ.ά., 1991·Webb-Williams, 2014·Suldo&Shuffer, 2007· Luszczynskaθ.ά., 2005·Choi, 

2005·, Hwangθ.ά., 2016·Abdiθ.ά., 2012·Tilfarioglou&Ciftsi, 2011·Akomolafe θ.ά., 2013)απφ 

ηηο νπνίεο πξνθχπηεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ αθαδεκατθήο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αθαδεκατθήο επίδνζεο. 

Σν έθην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξά ηηο κεηαβιεηέο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ πξφβιεςε 

ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. Πξνέθπςε φηη ε κεηαγλψζε έρεη ειάρηζηα ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά 

ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζπλαθέο κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ (Coutinho&Neuman, 2008· Javanmard θ.ά., 2011· Bogdanovic θ.ά. 2015· 

Kelly&Donaldson, 2016) πνπ δείρλνπλ φηη ε κεηαγλψζε είλαη ν πην αδχλακνο παξάγνληαο 

πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο έδεημε φηη ε αθαδεκατθή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα έρεη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ κέζε αθαδεκατθή επίδνζε. Σν 

απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο καο είλαη ζπλαθέο κε ζρεηηθέο έξεπλεο (Coutinho, 2008· Strelnieks, 

2003· Dogan, 2015 ·Akomolafe θ.ά., 2013, SkaalvikE.M&SkaalvikS. 2004) πνπ έδεημαλ φηη ε 

αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο 

αθαδεκατθήο επίδνζεο. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο δελ είλαη ζπλαθέο κε ην απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλαο ηεο Choi (2005) πνπ έδεημε φηη ε αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δελ είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. Απφ ηελ αλάιπζή καο 

πξνέθπςε φηη ε αθαδεκατθή απηναληίιεςε είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο 

αθαδεκατθήο επίδνζεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζπλαθέο κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ (Strelnieks, 2003·Areepattamannil&Freeman, 2008· Dogan, 2015) πνπ έδεημαλ φηη ε 

αθαδεκατθή απηναληίιεςε ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο αθαδεκατθήο 

επίδνζεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζπλαθέο κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε 

αθαδεκαίθή απηναληίιεςε είλαη πην γεληθεπκέλν απνηχπσκα ηεο ηθαλφηεηαο (Zimmerman. 

1996). Ζ αθαδεκατθή απηναληίιεςε θαη ε αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, ελψ ε κεηαγλψζε 

ζρεηίδεηαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά. 

4.2. Η πξαθηηθή αμία ησλ απνηειεζκάησλ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε γηα 

εζηίαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε πξαθηηθέο πνπ επλννχλ ηελ 

αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο κεηαγλσζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο ησλ καζεηψλ. Έλα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη δελ 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα σο πξνο ην θχιν. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη αλεμαξηήησο θχινπ νη δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ κεηαγλψζε, φπσο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ηεο κεζφδνπ project, επηηπγράλνπλ ηνλ ίδην βαζκφ 

ελεκεξφηεηαο.  
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Ζ κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα έρεη κέηξηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αθαδεκατθή 

αληίιεςε. Χζηφζν, επεηδή ε κεηαγλσζηηθή ελεκεξφηεηα είλαη κηα δπλακηθή έλλνηα ε νπνία 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα απνθηήζεη θξίζε γηα ηε γλψζε θαη ηε ζθέςε, ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα θαιιηεξγεί ηελ κεηαγλψζε ησλ καζεηψλ. Καηά ζπλέπεηα δελ ζα 

πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ακειείηαη απφ ην ζρέδην ηνπ καζήκαηνο ε ζηφρεπζε ζηελ 

αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ιάβνπλ ππφςε ηελ πςειή ζπζρέηηζε ηεο αθαδεκατθήο 

απηναληίιεςεο θαη ηεο αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε 

ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Φαίλεηαη φηη φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο δψζεη γηα 

δξαζηεξηφηεηα κηα εξγαζία, ζηελ νπνία ν καζεηήο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, ε ρακειή 

αίζζεζε ηεο αθαδεκατθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζα πεξηνξίζεη ηε ζπλέρεηα ηεο 

πξνζπάζεηαο θαη επνκέλσο ν καζεηήο ζα νδεγεζεί ζε ρακειή αθαδεκατθή επίδνζε. Αλ 

αληηζέησο ν εθπαηδεπηηθφο πξνεηνηκάζεη κε δηαθνξνπνηεκέλε πξνζέγγηζε σο πξνο ην επίπεδν 

δπζθνιίαο αιιά θαη ην πεξηερφκελν δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα έρνπλ θιηκαθνχκελε δπζθνιία, 

ηφηε νη καζεηέο πεηπραίλνληαο θαηά βήκαηα ζηφρνπο, ζα λνηψζνπλ φηη καζαίλνπλ ζε έλα 

αζθαιέο γηα εθείλνπο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ.  

Δθηφο απφ ηε δηαθνξνπνίεζε, ε δεκηνπξγία ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ εληζρχεη ηα 

θίλεηξα θαη θαη‘επέθηαζε ηελ αίζζεζε επάξθεηαο ηνπ καζεηή απαηηεί πξσηίζησο ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ςπρηθήο αλάγθεο γηα επάξθεηα.  Κάηη ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 

παξνρήο ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ πξνθιήζεσλ ζηνπο καζεηέο κέζα ζε έλα θιίκα 

αλεθηηθφηεηαο ζηα ζθάικαηα θαη κέηξην επίπεδν θηλδχλνπ (Elliott, Katochwill, Cook, 

&Travels, 2008). 
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Abstract: The present study investigates the training needs of the Secondary Education 

Teachers in teenage pupils' dependencies. In particular, the views of the teachers of N. Viotia 

on the dependencies as well as the explicit educational needs of the teachers regarding the 

dependencies of the teenage pupils, are recorded. The methodological approach applied to the 

survey was quantitative, using questionnaire as the research tool for data collection. 

Participants were selected by random sampling.This research has concluded that teachers do 

face dependency phenomena at school. Regarding the educational needs of teachers, the 

results showed that teachers do not consider themselves adequately equipped and believe that 

their further training will contribute to the prevention of the addiction phenomena. 

Keywords: Adult Education, Teachers’ In-Service Training, Training Needs, Teenage 

Addiction 

Πεξίιεςε: ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλψληαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα εθεβηθψλ εμαξηήζεσλ ησλ καζεηψλ. 

πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθνληαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Ν. Βνησηίαο γηα ηηο 

εμαξηήζεηο, θαζψο θαη νη ξεηέο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο 

εμαξηήζεηο ησλ εθήβσλ καζεηψλ. Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ 

έξεπλα ήηαλ πνζνηηθή, κε εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ην εξσηεκαηνιφγην. Οη 

ζπκκεηέρνληεο επηιέρζεθαλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία. Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα 

δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ θαηλφκελα εμαξηήζεσλ ζην ζρνιείν θαη, 

αλαθνξηθά κε ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

δελ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο επαξθψο θαηαξηηζκέλν θαη πηζηεχνπλ φηη ε επηκφξθσζε ηνπο ζα 
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ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ 

εμαξηήζεσλ. 

Λέμεηο Κιεηδηά: Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ, Δθπαηδεπηηθέο 

Αλάγθεο,, Δμαξηήζεηο Μαζεηψλ 

Δηζαγσγή 

ηε ζεκεξηλή επνρή, ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο, εκθαλίδνληαη 

θαηλφκελα θνηλσληθήο παζνινγίαο· απμάλνληαη νη απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο, 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη νδεγνχληαη ζε απηνθηνλία, εληείλνληαη ηα θξνχζκαηα βίαο, ελψ έρεη 

απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ν αξηζκφο ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ θαζψο θαη 

ησλ πνιχ-ηνμηθνκαλψλ (ηαπξηαλάθνο, Κνληαμάθεο, Μνπζζάο, Παπιφο, Παπαζιάλεο, 

Υαβάθε- Κνληαμάθε& Παπαδεκεηξίνπ, 2014··Μάηζα, 2013). ην πιαίζην απηφ θαη ε 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ηε κάζηηγα ησλ εμαξηήζεσλ.  

Ζ αξρηθή ελφηεηα ηνπ άξζξνπ αθνξά ζηηο εμαξηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθήβσλ θαη 

αθνινπζεί ε ελφηεηα γηα ηηο δξάζεηο πξφιεςεο ησλ εμαξηήζεσλ ζηα ζρνιεία ηεο  ρψξαο καο. 

Αθνινπζεί ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο, ελψ ε ηέηαξηε ελφηεηα είλαη αθηεξσκέλε 

ζηα απνηειέζκαηα. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο. 

1.Δμαξηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο εθήβσλ 

Ζ εμάξηεζε αθνξά ζηε δεκηνπξγία κίαο λέαο αλάγθεο πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην άηνκν θαη 

δελ κπνξεί λα δήζεη ρσξίο απηήλ. Όζν κεγαιψλεη ε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ηφζν θζίλνπλ ηα 

ελδηαθέξνληα θαη νη πξνεγνχκελεο αζρνιίεο ηνπ αηφκνπ (Μάηζα, 2001). Οη ζπκπεξηθνξέο 

εμάξηεζεο κπνξεί λα αθνξνχλ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο λφκηκεο (ιφγνπ ράξε ληθνηίλε, αιθνφι) 

θαη παξάλνκεο (παξαδείγκαηνο ράξε εξσίλε) ή θαη λα κε ζρεηίδνληαη κε νπζίεο (ηπρεξά 

παηρλίδηα, δηαδίθηπν). 

1.1. Δμαξηεζηνγόλεο νπζίεο 

Δμαξηεζηνγφλνο νπζία είλαη θάζε θπζηθή, εκηζπλζεηηθή ή ζπλζεηηθή νπζία πνπ επηδξά ζην 

Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (Κ.Ν..) θαη πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αιιάμεη έλα 

άηνκν ηε δηάζεζή ηνπ (ΔΠΗΦΤ – ΟΚΑΝΑ, 2003). Οη ςπρνδξαζηηθέοαπηέο νπζίεο κπνξνχλ 

λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε: νπηνεηδείο, θαηαζηαιηηθέο ηνπ ΚΝ, δηεγεξηηθέο ηνπ ΚΝ, 

εηζπλεφκελεο, θάλλαβε, ςεπδαηζζεζηνγφλεο, θαη λέεο ζπλζεηηθέο ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο 

(Μηζνπξίδνπ, 2015). 

Οη ςπρνδξαζηηθέο/εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δνθηκαζηηθά ή 

πεξηζηαζηαθά απφ ην άηνκν, απηφ σζηφζν δε ζεκαίλεη θαη‘ αλάγθε φηη ζα ππάξμεη θαη 

εμάξηεζε απ‘ απηέο (Μαξζέινο, 1997 ∙ Μάηζα, 2001). χκθσλα κε ην ICD- 10 ηνπ 
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Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ, 2010), γηα λα δηαγλσζηεί θάπνηνο κε ζχλδξνκν 

εμάξηεζεο ζα πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ρξφλνπ λα εθδειψζεη ηξία ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

εμήο θξηηήξηα: έληνλε επηζπκία γηα ιήςε ηεο νπζίαο, κεησκέλν έιεγρν ηεο ρξήζεο ηεο, 

επηκνλή ζηε ρξήζε παξά ηηο βιαπηηθέο ζπλέπεηεο, παξαρψξεζε κεγαιχηεξεο πξνηεξαηφηεηαο 

ζηε ρξήζε ηεο νπζίαο παξά ζε άιιεο ππνρξεψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, απμεκέλε αλνρή θαη 

ζσκαηηθή αληίδξαζε ζηέξεζεο ζηε δηαθνπή ηεο νπζίαο.   

χκθσλα κε παλειιαδηθή έξεπλα ησλ Κνθθέβε, Φσηίνπ, Καλαβνχ, ηαχξνπ θαη 

Richardson(2016) ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ ζρεηηθά κε ηηο εμαξηήζεηο ησλ 16ρξνλσλ, πνζνζηφ 

10,6% αλαθέξεη ρξήζε θάπνηαο παξάλνκεο νπζίαο (θπξίσο θάλλαβεο) έζησ θαη κηα θνξά ζε 

φιε ηε δσή. Έλαο ζηνπο νθηψ καζεηέο (12,5%) αλαθέξεη ρξήζε εηζπλεφκελεο νπζίαο (θφιια, 

βελδίλε θηι) έζησ θαη κηα θνξά ζε φιε ηε δσή, πνζνζηφ 4,2% κε-ζπληαγνγξαθεκέλε ρξήζε 

εξεκηζηηθψλ ή ππλσηηθψλ θαη πνζνζηφ 2,5% ρξήζε «λέσλ» ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ (θπξίσο 

ζπλζεηηθψλ θαλλαβηνεηδψλ). Πνζνζηφ 4,1% αλαθέξεη ρξήζε θάλλαβεο ηηο ηξηάληα ηειεπηαίεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ έξεπλα, ηα αγφξηα ζε πςειφηεξν πνζνζηφ απφ ηα θνξίηζηα. 

Πξφζθαηε θαηαλάισζε αιθνφι (ηνλ ηειεπηαίν κήλα) αλαθέξεη πνζνζηφ 66,2% ησλ 

16ρξνλσλ καζεηψλ, ελψ ζπρλή θαηαλάισζε (ηνπιάρηζηνλ 10 θνξέο ηνλ ηειεπηαίν κήλα) 

αλαθέξεη ην 7,6%. Πνζνζηφ 9,9% ησλ καζεηψλ αλαθέξεη ππεξβνιηθή θαηαλάισζε (5 ή 

πεξηζζφηεξσλ πνηψλ ζηε ζεηξά ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηνλ ηειεπηαίν κήλα), ηα αγφξηα ζε 

πςειφηεξν πνζνζηφ ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα (12,2% θαη 7,7% αληίζηνηρα). Όζνλ αθνξά 

ζην θάπληζκα, πνζνζηφ 11,1% ησλ 16ρξνλσλ θαπλίδεη ζπζηεκαηηθά ελψ πνζνζηφ 2,9% 

θαπλίδεη θαζεκεξηλά πάλσ απφ 11 ηζηγάξα (Κνθθέβε θαη ζπλ., 2016). 

1.2. Σπρεξά Παηρλίδηα 

Οη ζπκπεξηθνξέο εμαξηήζεσλ ρσξίο νπζίεο απνηεινχλ έλα ακθηιεγφκελν ζέκα.Σα ηειεπηαία 

ρξφληα ε ελαζρφιεζε ησλ εθήβσλ κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα (ειεθηξνληθά θαη κε) είλαη έληνλε 

δηεζλψο (Blinn-Pike, Worthy, &Jonkman, 2010). Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ έρνπλ δείμεη 

φηη ην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα θάπνηα ζηηγκή ζηε 

δσή ηνπο θηάλεη ην 80%, ελψ ην 15% βξίζθεηαη ζε θίλδπλν εμάξηεζεο απφ απηά, παξφιν πνπ 

ην λνκηθφ πιαίζην δελ επηηξέπεη ζηνπο εθήβνπο, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, λα ζηνηρεκαηίδνπλ 

ρξήκαηα (Derevensky&Gupta, 2000). 

Δπηπιένλ, νη έξεπλεο ζε παζνινγηθνχο παίθηεο έρνπλ δείμεη φηη άξρηζαλ λα παίδνπλ ηπρεξά 

παηρλίδηα ζηελ παηδηθή ειηθία, είηε ζην ζπίηη ηνπο είηε ζηε γεηηνληά ηνπο. Σν 37% μεθίλεζε 

λα ζηνηρεκαηίδεη πξηλ ηελ ειηθία ησλ δέθα, ην 47% κεηαμχ έληεθα θαη δεθανθηψ θαη ην 14% 

ζε ειηθία δεθαελλέα θαη  άλσ, ελψ ε κέζε ειηθία, ηεο πξψηεο επαθήο ηνπο κε ηα ηπρεξά 

παηρλίδηα, ήηαλ ηα δεθαηξία ρξφληα. (Ladouceur&Mireault, 1988). 

Οη έθεβνη πνπ αζρνινχληαη κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα είλαη πηζαλφηεξν λα γίλνπλ ελήιηθεο 

εμαξηεκέλνη ζε απηά(Bürge, Pietrzak, &Petry, 2006 · Vitaro, Brendgen, Ladouceur, 

&Tremblay, 2001).Δπηπιένλ, ε ελαζρφιεζε κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα ζηνπο έθεβνπο καζεηέο 

ζπλδέεηαη κε ρακειέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο,απμεκέλε θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο, 
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παξάλνκε ρξήζε λαξθσηηθψλ, ρξήζε ληθνηίλεο αιιά θαη κε απφπεηξεο απηνθηνλίαο (Engwall, 

Hunter, &Steinberg, 2004 · LaBrie, Shaffer, LaPlante, &Wechsler, 2003). 

ηελ Διιάδα, απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ 16ρξνλσλκαζεηψλ ζε εηδηθή 

θιίκαθα γηα ηελ πηζαλή εμάξηεζή ηνπο απφ ην ζηνηρεκαηηζκφ, πξνθχπηεη φηη έλαο ζηνπο 

δψδεθα βξίζθεηαη ζε θίλδπλν γηα παζνινγηθή ελαζρφιεζε ελψ ζε πνζνζηφ 2,9% ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ήδε παζνινγηθνί «παίθηεο» (Κνθθέβε θαη ζπλ., 2016). 

Σν δηαδίθηπν παξέρεη κία απφ ηηο πην επηθίλδπλεο κνξθέο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ιφγσ ηεο 

αλσλπκίαο θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο παίθηεο φιν ην 24σξν 

(Nancy&Angels, 2015).   

1.3. Γηαδίθηπν 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη κεησζεί ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ νη έθεβνη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο ε παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο ή βίληεν ελψ έρεη απμεζείε ελαζρφιεζε ηνπο κε ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ή άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

(Young, 2006). χκθσλα κε ηνλ Caplan (2002), ην  θχξην αίηην γηα ηελ ελαζρφιεζε ησλ 

εθήβσλ κε ην δηαδίθηπν είλαη φηη ηνπο  πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δηαθπγήο απφ ηηο δπζθνιίεο 

πνπ ζπλαληνχλ "εθηφο ζχλδεζεο" ζηνλ θφζκν.  

Οη έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη έθεβνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λαείλαη εμίζνπ 

εμαξηεκέλνη κε εθείλνπο πνπ είλαη εμαξηεκέλνη ζηα λαξθσηηθά, ην αιθνφι ή ηπρεξά 

παηρλίδηα, κε απνηέιεζκα ηελ αθαδεκατθή απνηπρία (Murrey, 1996). Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εκθάληζε ζσκαηηθψλ επηπηψζεσλ 

(φπσο πνλνθέθαινο, πφλνο ζηε κέζε θ.ά.) (Torsheim, Eriksson, Schnohr, Hansen, 

Bjarnason,&Valimaa, 2010), ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο 

ζσκαηηθήο άζθεζεο (Iannotti, Janssen, Haug, Kololo, Annaheim, &Borraccino, 2009), ηελ 

αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, ηελ παρπζαξθία, ηελ εκθάληζε βίαηεο ή επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (Christakis&Zimmerman, 2007), ηε ρξήζε νπζηψλ θαη αιθνφι θαη ηελ πξψηκε 

έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο θαη ηνπ θαπλίζκαηνο (Carson, Pickett,&Janssen, 2011).  

Σα άηνκα πνπ ηαμηλνκνχληαη σο «εμαξηεκέλνη ζην δηαδίθηπν» εθδειψλνπλ ζεηξά 

ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ φπσο θαηάζιηςε, άγρνο, απηνθηνληθφ ηδεαζκφ (Gundogar, 

Bakim, Ozer,&Karamustafalioglu, 2012), έιιεηςε πξνζνρήο, ππεξθηλεηηθφηεηα, δηαηαξαρέο 

χπλνπ, θνηλσληθή απνκφλσζε, ρακειή απηνεθηίκεζε (Romano, Osborne, Truzoli,&Reed, 

2013), κεησκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Ghassemzadeh, Shahraray, &Moradi 2008) θαη 

κεησκέλε δηάζεζε (Hardie&Tee, 2007). Μεγάιε κεξίδα εθήβσλ πνπ είλαη εμαξηεκέλνη ζηε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, παξνπζηάδνπλ εμάξηεζε θαη απφ ςπρνηξφπεο νπζίεο (Baietal, 2001) 

θαη άιιεο δηαηαξαρέο ειέγρνπ παξνξκήζεσλ, φπσο παζνινγηθή ραξηνπαημία (Morahan-

Martin, 2005).  

Σέινο, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα ιάβεη θαη πξφζζεηεο αξλεηηθέο δηαζηάζεηο ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη έθεβνη ζπλνκηινχλ κε αγλψζηνπο δηφηη απμάλνληαη ηα πεξηζηαηηθά 
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ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ (Κνθθέβε, Φσηίνπ, Καλαβνχ, & 

ηαχξνπ, 2015α). 

ηελ Διιάδα πνζνζηφ 68,7% ησλ 16ρξνλσλ καζεηψλ είλαη ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν θαη 

ηηο επηά εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη έλαο ζηνπο ηέζζεξεηο (23,9%) αλαθέξεη ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ γηα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο ψξεο θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Πέκπηε. Σηο 

πεξηζζφηεξεο ψξεο νη καζεηέο ηηο πεξλνχλ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (2,4 ψξεο αλά 

εκέξα ρξήζεο). Σα θνξίηζηα αλαθέξνπλ ζπρλή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα θνηλσληθή 

δηθηχσζε, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη άθνπζκα κνπζηθήο ή παξαθνινχζεζε ηαηληψλ. Σα 

αγφξηα αλαθέξνπλ ζπρλφηεξα ελαζρφιεζε κε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα πνιέκνπ ή ζηξαηεγηθήο, 

παηρλίδηα φπνπ κπνξεί θαλείο λα ζηνηρεκαηίζεη ρξήκαηα αιιά θαη δηαδηθηπαθέο αγνξέο. 

Πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ζηνπο ηξείο καζεηέο εκθάληζαλ πςειή βαζκνινγία ζε εηδηθή θιίκαθα 

εθηίκεζεο ηεο πξνζθφιιεζεο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θπξίσο θνξίηζηα. Σα αγφξηα 

εκθάληζαλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζε παξφκνηα θιίκαθα εθηίκεζεο ηεο πξνζθφιιεζεο ζηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα (Κνθθέβε θαη ζπλ., 2016). 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε δξάζεηο πξφιεςεο εμαξηήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα 

ειιεληθά ζρνιεία. 

2. Γξάζεηο πξόιεςεο ησλ εμαξηήζεσλ ζηα ζρνιεία ηεο Διιάδαο. 

Σα ζρνιεία απνηεινχλ ζεκαληηθή πεξηνρή γηα ηελ πξφιεςε θαηά ησλ εμαξηήζεσλ δηφηη, φζν 

ε εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή, ην ζρνιείν απνηειεί ηφπν πξφζβαζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

εθήβσλ ζηνλ νπνίν πεξλνχλ πνιιέο ψξεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Παξάιιεια, ε 

ζρνιηθή θνίηεζε πεξηιακβάλεη ηηο ειηθίεο θαηά ηηο νπνίεο αξρίδνπλ ζπρλά νη εμαξηήζεηο 

(Faggiano, Vigna-Taglianti, Versino, Zambon, Borraccino&Lemma, 2005∙Tones&Tilford, 

2001∙ Parker, Aldridge, &Measham, 1998). Δπηπξφζζεηα, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαζέζεη πφξνπο κέζσ ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ή ηεο επηκφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε νη ηειεπηαίνη λα είλαη επαγγεικαηηθά θαηαξηηζκέλνη γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε θαη ηελ πγηή αλάπηπμε ησλ λέσλ (Bozik, 2017∙Brint, 1998). Βάζε 

ησλ παξαπάλσ, είλαη ζαθέο φηη ην ζρνιείν απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ θνξέα γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ εθήβσλ θαη ηελ πξφιεςε ζε ζέκαηα εμαξηήζεσλ. 

ηα ειιεληθά ζρνιεία νη παξεκβάζεηο πξφιεςεο πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη είηε –θπξίσο- ζην 

πιαίζην ησλ Πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο (Α.Τ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, είηε ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη απφ ηα Κέληξα Πξφιεςεο 

ΟΚΑΝΑ/Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιινπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξφιεςεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ηνπο (ΔΚΣΔΠΝ, 2017). 

Ζ ζεκαηνινγία ησλ πξνγξακκάησλ Α.Τ. είλαη επξεία. Πεξηιακβάλεη αληηθείκελα φπσο ε 

δηαηξνθή, νη δηαθπιηθέο ζρέζεηο, ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, νη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο, ε ςπρηθή πγεία, ε πξφιεςε ησλ εμαξηήζεσλ θαη άιια. Κάζε πξφγξακκα Α.Τ. έρεη 
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δηάξθεηα απφ δχν έσο έμη κήλεο θαη πινπνηείηαη κία έσο δχν δηδαθηηθέο ψξεο εβδνκαδηαίσο. 

Τπεχζπλνη πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη εζεινληέο εθπαηδεπηηθνί. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ζρεδηάδνπλ ην πξφγξακκα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν Αγσγήο Τγείαο ή ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ηνπηθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο (ΔΚΣΔΠΝ, 2017).Βάζε ηεο 

εγθπθιίνπ188142/ ΓΓ4/ 2017πνπ αθνξά ην «ρεδηαζκφ θαη ηελ Τινπνίεζε ησλ 

Πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο, 

Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ) ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε», ηα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα 

πινπνηνχληαη εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δηδηθφηεξα, ηα πξνγξάκκαηα Α.Τ. κε ζέκα ηελ πξφιεςε ησλ εμαξηήζεσλ βαζίδνληαη ζηελ 

εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ θαη πξνγξακκάησλ γηα παξεκβάζεηο πξφιεςεο. Γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ, ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

ζπλεξγάδεηαη κε θπβεξλεηηθνχο θαη κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 

ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 24146/Γ7/2011 ζρεηηθά κε ηα 

πξνγξάκκαηα Α.Τ. ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο/ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη πξφιεςεο ησλ 

εμαξηήζεσλ, νη εθπαηδεπηηθνί θαζψο θαη ηα ζρνιεία πνπ πινπνηνχλ ηέηνηνπ είδνπο 

πξνγξάκκαηα νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ην Κέληξν Πξφιεςεο ηνπ Ο.ΚΑ.ΝΑ. ηεο 

πεξηνρήο ηνπο πξνθεηκέλνπ νη παξεκβάζεηο πξφιεςεο λα απνδψζνπλ ηα κέγηζηα 

απνηειέζκαηα. 

Ο ζθνπφο ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ Α.Τ. είλαη ε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο θαη ζηάζεο 

ησλ καζεηψλ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηεο ππεπζπλφηεηαο, ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα πηνζεηεί ζεηηθέο επηινγέο θαη ζηάζεηο 

δσήο. Καζψο είλαη ζαθέο φηη κηα απιή ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ δελ επαξθεί, ηα 

πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ κεζφδνπο ελεξγεηηθήο θαη βησκαηηθήο κάζεζεο, 

ελζαξξχλνληαο ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη εληζρχνληαο δεμηφηεηεο φπσο ε 

ιήςε απνθάζεσλ, ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ, ε αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ 

ηελ πηνζέηεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο θαη νχησ θαζεμήο (ΔΚΣΔΠΝ, 2017). Καηά ζπλέπεηα, ε 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ζηε ζεκαηνινγία ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα 

εθαξκφζνπλ φζν θαη ζηηο θαηλνηφκεο κεζφδνπο ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επηηπρία 

ηνπο (Global Youth Network, 2004∙ Botvin, 2011). 

Σα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, φπσο ηα παξαπάλσ, επηηπγράλνπλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ λα απνηξέςνπλ ή –άιινηε- ηνπιάρηζηνλ λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ εκθάληζε 

εμαξηήζεσλ, θαη νπσζδήπνηε θξίλνληαη πεξηζζφηεξν επηηπρή ζε ζρέζε κε πξνγξάκκαηα πνπ 

ζηνρεχνπλ απιά ζηελ παξνρή γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο εμαξηήζεηο θαη ηηο αξλεηηθέο ηνπο 

ζπλέπεηεο (Faggiano, Vigna-Taglianti, Versino, Zambon, Borraccino&Lemma (2005). 

Χζηφζν, ε πην ζχγρξνλε νπηηθή (εκθαλίδεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά) γηα ηελ 

πξφιεςε ησλ εμαξηήζεσλ αθνξά ζηε θηινζνθία αμηνπνίεζεο ηεο «έξεπλαο δξάζεο», θαηά 

ηελ νπνία αλαδεηθλχεηαη ε απηελέξγεηα θαη ε ζπλέξγεηα ησλ ζπληζησζψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο (καζεηέο – εθπαηδεπηηθνί – γνλείο), αιιά θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο. Σα κέιε 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζπδεηνχλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηα ίδηα ηηο αλάγθεο ηνπο θαη 
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ζπκκεηέρνπλ άκεζα θαη ελεξγά ζηελ επηινγή θαη ην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. Πξνηάζζεηαη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αλνηθηή θαη εηιηθξηλήο επηθνηλσλία 

γηα ηα ζρνιηθά ζέκαηα, ε αλάιεςε επζχλεο θαη ε απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, αλαδσππξψλνληαο ηηο θνηλνηηθέο αμίεο ηεο αιιειεγγχεο θαη ηνπ ακνηβαίνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηνλ αηνκνθεληξηζκφ, ηε κνλαμηά θαη ηελ 

παζεηηθφηεηα νη νπνίεο απνηεινχλ θαη γελεζηνπξγέο αηηίεο ησλ εμαξηήζεσλ (Εαθεηξίδεο, 

2006∙Wheller, 1990). 

ην πιαίζην απηφ, αληίζηνηρα θαη ζηνλ κηθξφθνζκν ηεο ηάμεο, θάζε εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη 

λα ελ-ζπλαηζζαλζεί –θαη φρη απιά λα «δηαρεηξηζηεί»- ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

ζηνπο καζεηέο, λα δεκηνπξγήζεη φξνπο θνηλσληθήο έληαμεο φισλ ησλ καζεηψλ, λα 

θαιιηεξγήζεη ηε ζπλεξγαζία, ηελ επηθνηλσλία, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε ζπλδηαιιαγή 

θαη λα απνηειέζεη έηζη ν ίδηνο νπζηαζηηθφ θαη άκεζν θνξέα πξφιεςεο(θαη) ησλ εμαξηήζεσλ 

(σκαηείν ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηα Κέληξα Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο 

Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο, 2017). 

ηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο. 

3.Μεζνδνινγία Έξεπλαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθφ νπνηνδήπνηε πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, θαηά 

ζπλέπεηα θαη έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ, είλαη αλαγθαίν λα αθνινπζείηαη 

κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ (αλαιπηηθφηεξα βι. Βεξγίδεο&Καξαιήο, 

2008·Παπαζηακάηεο, 2003· Υαζάπεο, 2000) πνπ πεξηιακβάλεη: α. κειέηε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο θαη δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, β. 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζθνπνχ θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ, γ. επηινγή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη κέζσλ, δ. 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε. πξφβιεςε 

θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ αμηνιφγεζεο. πλεπψο ε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ απνηειεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο νξγάλσζεο ησλ πξνγξακκάησλ, δηφηη 

κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία θαηαγξάθνληαη ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, ελδηαθέξνληα θαη  

θίλεηξα ησλ ελειίθσλ ηα νπνία ηνπο σζνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξαθνχλ νη αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Βνησηίαο αλαθνξηθά α) κε ηηο εμαξηήζεηο 

ησλ εθήβσλ καζεηψλ ηνπο θαη β) ηηο ζρεηηθέο επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο. Αληίζηνηρα, ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

1. Πνηεο κνξθέο εθεβηθψλ εμαξηήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ζε πνηα ζπρλφηεηα ζπλαληνχλ 

νη εθπαηδεπηηθνί Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Βνησηίαο; 

2. Πνηεο είλαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Ννκνχ Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ 

εμαξηήζεσλ; 
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Γηα ηε δηεξεχλεζε επηιέρζεθε ε πνζνηηθή έξεπλα, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ αληηθεηκεληθή 

κέηξεζε κέζσ ηεο ζπιινγήο πνζνηηθψλ/αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αλαιχνληαη ζηαηηζηηθά. 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαηαιιειφηεξν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν θξίζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν επηηξέπεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ κεγάια δείγκαηα κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (Creswell, 2011 ∙Cohen, 

Manion&Morrison, 2008). 

Ο πιεζπζκφο-ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ππεξεηνχζαλ ζηα ζρνιεία ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Βνησηίαο θαηά ην ζρνιηθφ 

έηνο 2017- 2018, είηε σο κφληκνη είηε σο αλαπιεξσηέο / σξνκίζζηνη. ην ζχλνιφ ηνπο ήηαλ 

628 εθπαηδεπηηθνί. Γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο εθαξκφζηεθε ηπραία δεηγκαηνιεςία 

(Creswell, 2011). Σα ζρνιεία ηνπ δείγκαηνο πξνέθπςαλ απφ ηνλ θαηάινγν ησλ γπκλαζίσλ 

θαη ιπθείσλ ηνπ Ννκνχ Βνησηίαο κε αξηζκεηηθή αθνινπζία πνπ πεξηειάκβαλε ηελ επηινγή 

ζρνιείνπ αλά 4 αξηζκνχο(επηιέρζεθε ην4
ν
, ην 8

ν
,θαη νχησ θαζεμήο). Σν ηειηθφ δείγκα 

απνηέιεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί15 ζρνιείσλ θαη απφ ηηο ηξεηο πεξηνρέο Α, Β θαη Γ ηνπ Ννκνχ 

(Καηάινγνο ρνιείσλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Βνησηίαο, 2018), ζχλνιν 190 εθπαηδεπηηθνί, 

εθ ησλ νπνίσλ 104 επέζηξεςαλ ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα.. 

Αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

4.Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

4.1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Απφ ηνπο 104 ζπκκεηέρνληεο πνπ επέζηξεςαλ ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα, πνζνζηφ 

43,3% ήηαλ άλδξεο θαη56,7% γπλαίθεο. Ζ  θαηαλνκή ηεο ειηθίαο ηνπο εκθαλίδεη φηη ε 

πνιππιεζέζηεξε νκάδα ήηαλ 51-60 εηψλ ζε πνζνζηφ 38,5%, ην 29,8%ήηαλ 41-50 εηψλ, ην 

22,1% ήηαλ 31-40 εηψλ, ελψ κηθξφηεξε ζπρλφηεηα παξνπζίαζαλ νη κηθξέο θαη νη κεγάιεο 

ειηθίεο: 4,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ κέρξη 30 εηψλ θαη4,8%ειηθίαο απφ 61 εηψλ θαη άλσ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζπνπδέο, απφ 15, 4% ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ θηιφινγνη θαη θαζεγεηέο 

θπζηθψλ επηζηεκψλ, αληίζηνηρα, θαζψο θαη ΑΔΣΔΜ  ΔΛΔΣΔ / ΑΠΑΗΣΔ (12,5%). 

ρεηηθά κε ηηο επηπιένλ ζπνπδέο, πνζνζηφ 71,2% δε δήισζε επηπιένλ ζπνπδέο, ην 

17,3%είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο θαη ην 3,8% δηδαθηνξηθνχ. Σέινο, ην  

7,7%είλαη θάηνρνη δεχηεξνπ πηπρίνπ. ρεηηθά κε ηε ζρέζε εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

πνζνζηφ 74% ήηαλ κφληκνη θαη 26% αλαπιεξσηέο. 

4.2. Δμαξηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο εθήβσλ καζεηώλ 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ εμαξηήζεσλ ζην ζρνιείν, 

φπσο παξαηεξνχκε ζην Γξάθεκα 1, ην 1%ησλ εθπαηδεπηηθψλ απάληεζε φηη  αληηκεησπίδεη ην 

θαηλφκελν ησλ εμαξηήζεσλ ‗πάξα πνιχ‘, ην 16,5% ‗πνιχ‘, ην 37,9%‗κέηξηα‘, ην 34% ‗ιίγν‘, 

θαη κφλν ην 10,7% φηη δελ ην αληηκεησπίδεη ‗θαζφινπ‘. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, νη 
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ζπκκεηέρνληεο ζηε κεγάιε πιεηνλφηεηά ηνπο (89,3%) δειψλνπλ φηη ππάξρνπλ καζεηέο κε 

εμαξηεηηθή ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν ηνπο, αλ θαη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 72% ζεσξνχλ φηη 

ζπλαληνχλ ην θαηλφκελν «ιίγν» θαη «κέηξηα». 

 

Γξάθεκα 1: πρλόηεηα αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ εμαξηήζεσλ ζην ζρνιείν. 

ρεηηθά κε ην πνηα κνξθή εμαξηήζεσλ έρνπλ παξαηεξήζεη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ζε πνην 

βαζκφ(Γξάθεκα 2), εθείλν πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη ζηνλ πςειφηεξν βαζκφ είλαη ε εμάξηεζε 

απφ ην δηαδίθηπν θαη αθνινπζνχλ ε εμάξηεζε απφ ηε ληθνηίλε (ηζηγάξν), ε εμάξηεζε απφ ην 

αιθνφι θαη, ηειεπηαία, ε ελαζρφιεζε κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα. Παξάιιεια σζηφζν, πνζνζηφ 

83,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί φηη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο ή κνξθέο 

εμαξηήζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ δελ έρνπλ γίλεη αληηιεπηέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην 

ζρνιείν. 

 

Γξάθεκα 2:πγθεληξσηηθό δηάγξακκα ηνπ βαζκνύ παξαηήξεζεο ησλ κνξθώλ εμαξηήζεσλ από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. 

ηε ζπλέρεηα ζα πεξάζνπκε ζηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο. 

4.3. Δπηκνξθσηηθέο αλάγθεο εθπαηδεπηηθώλ 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εμαξηήζεσλ, κφλν ην 7,7% ζεσξεί φηη είλαη ‗πνιχ‘ θαηαξηηζκέλν, ην 

33,7% δειψλεη ‗κέηξηα‘, ην34,6%‗ιίγν‘, ην 24%‗θαζφινπ‘ θαηαξηηζκέλν, ελψ θαλέλαο 

ζπκκεηέρσλ δελ απάληεζε φηη είλαη ‗πάξα πνιχ‘ θαηαξηηζκέλνο. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ 
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ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο επαξθψο θαηαξηηζκέλν, αθνχ ζε πνζνζηφ 93% δειψλνπλ θαζφινπ, 

ιίγν θαη κέηξηα θαηαξηηζκέλνη. 

ρεηηθά κε ην θαηά πφζν φζα δηδάρηεθαλ θαηά ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέοηνπο βνεζνχλ 

ζηελ πξφιεςε ή αληηκεηψπηζε ησλ εθεβηθψλ εμαξηήζεσλ, νη απαληήζεηο έρνπλ έλα αξλεηηθφ 

πξφζεκν: ην 32% απάληεζε ‗θαζφινπ‘, ην 39,8% απάληεζε ‗ιίγν‘, ελψ ην 22,1% ‗πνιχ‘ θαη 

ην 5,8% ‗πάξα πνιχ‘. 

Αλαθνξηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνηα κνξθή επηκφξθσζεο 

ζρεηηθά κε ηηο εμαξηήζεηο ζηνπο εθήβνπο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε ‗φρη‘ ελψ κφιηο 

ην 28,2%  απάληεζε ζεηηθά (Γξάθεκα 4). Όζνη απάληεζαλ ζεηηθά ζεκεηψλνπλ φηη ε 

επηκφξθσζε αθνξνχζε ζε ζεκηλάξηα ηνπ ΟΚΑΝΑ ή εκεξίδεο άιισλ θνξέσλ, ηα νπνία 

παξαθνινχζεζαλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. Μφλν έλαο ζπκκεηέρσλ έρεη παξαθνινπζήζεη 

θάπνηα κνξθή επηκφξθσζεο πνπ έρεη δηεμαρζεί κε πξσηνβνπιία απφ ην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο (εκεξίδα ηεο Γ.Γ.Δ.Ν. Βνησηίαο ζηε Θήβα). 

 

Γξάθεκα4: Παξαθνινύζεζε επηκόξθσζεο ζρεηηθήο κε ηηο εμαξηήζεηο ζηνπο εθήβνπο. 

Αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν ζεσξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο φηηε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηηο εθεβηθέο εμαξηήζεηο ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζή ηνπ θαηλνκέλνπ ην 57,8% απάληεζε φηη ζα ζπκβάιιεη ‗πνιχ‘, ην 31,4% ‗πάξα 

πνιχ‘, ην 9,8% ‗ιίγν‘ θαη ην 0,98% (1 ζπκκεηέρσλ)απάληεζε φηη δελ ζα ζπκβάιιεη 

‗θαζφινπ‘. 

Αθνινχζσο, νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ειεχζεξα ηα ζέκαηα ζηα νπνία ζα 

επηζπκνχζαλ λα επηκνξθσζνχλ. Απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ πξφεθπςαλ ηα εμήο 

(Γξάθεκα 5 ): 

ε κηα πξψηε θαηεγνξία εληάρζεθαλ αλαθνξέο πνπ αθνξνχζαλ ζε γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο εμαξηήζεηο (ηη είλαη εμάξηεζε, πνηεο νπζίεο δεκηνπξγνχλ εμάξηεζε, πφηε ζεσξείηαη 

θάπνηνο εμαξηεκέλνο, πνηα ζπκπεξηθνξά έρνπλ ηα εμαξηεκέλα άηνκα, εάλ ππάξρνπλ ζηάδηα 

ζηελ πνξεία ελφο εμαξηεκέλνπ αηφκνπ, πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ησλ εμαξηήζεσλ, πνηνη 

θνξείο είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζηελ πξφιεςε/αληηκεηψπηζε) (42 αλαθνξέο). Μηα δεχηεξε 

θαηεγνξία πεξηιάκβαλε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηα αίηηα ησλ εμαξηήζεσλ (πνηεο αηηίεο 

νδεγνχλ ζε εμάξηεζε, πνηα αξλεηηθή επίδξαζε έρεη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, πσο 

επεξεάδεη ην DNA, πνην θχιν επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν, πνηνη παξάγνληεο απμάλνπλ ηελ 

επηθηλδπλφηεηα εμάξηεζεο) (29 αλαθνξέο). Ζ θαηεγνξία κε ην κεγαιχηεξν πιήζνο αλαθνξψλ 

αθνξνχζε ζην πνηνο είλαη ν ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο παξέκβαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (πσο 
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κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο/ην ζρνιείν λα βνεζήζεη καζεηή κε εμάξηεζε, πνηεο γλψζεηο ζα 

πξέπεη λα έρεη ν εθπαηδεπηηθφο, πνηα είλαη ηα φξηα ηεο αλάκημεο ηνπ ζρνιείνπ/εθπαηδεπηηθνχ, 

πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο, ηη κπνξεί λα γίλεη εάλ νη γνλείο 

δελ ελδηαθέξνληαη, πνηέο είλαη νη λφκηκεο ελέξγεηεο, θαηά πφζν έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ε 

παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ) (68 αλαθνξέο). Σέινο, ζε κηα ηέηαξηε θαηεγνξία εληάρζεθαλ 

εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ πξφιεςε ησλ εμαξηήζεσλ (εάλ ππάξρνπλ ελδεδεηγκέλα 

κέηξα πξφιεςεο ησλ εμαξηήζεσλ, θαηά πφζν ε απαγφξεπζε βνεζάεη ζηελ πξφιεςε, πνηνο ν 

ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ πξφιεςε, πσο ην ζρνιείν κπνξεί λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ 

πξφιεςε, πνηνη ζεσξνχληαη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ απνθπγή ησλ εμαξηήζεσλ) 

(23 αλαθνξέο). 

 

Γξάθεκα 5. Δπηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηηο εμαξηήζεηο 

Όζνλ αθνξά ηνπο θνξείο πνπ ζεσξνχλ νη εξσηψκελνη θαηαιιειφηεξνπο λα ζρεδηάζνπλ θαη 

λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

(πνζνζηφ 43,3%) ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξα ηα Κέληξα Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη 

Πξναγσγήο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο (ΟΚΑΝΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε) θαη, αθνινχζσο, άιινπο Φνξείο απφ ην ρψξν ησλ εμαξηήζεσλ (πνζνζηφ 

32,2%) θαζψο δηαζέηνπλ θαη ηελ εκπεηξία αιιά θαη ην θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν θαη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

5. πκπεξάζκαηα. 

ηελ παξνχζα κειέηε εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ 

Ννκνχ Βνησηίαο γηα ηηο εθεβηθέο εμαξηήζεηο ησλ καζεηψλ θαη θαηαγξάθεθαλ νη ζρεηηθέο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Αλαθνξηθά κε ην πφζν ζπρλά αληηκεησπίδνπλ θαηλφκελα εμαξηήζεσλ ζην ζρνιείν, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο (89,3%) δειψλνπλ φηη ππάξρνπλ καζεηέο κε 

εμαξηεηηθή ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν ηνπο, αλ θαη -φζνλ αθνξά ζην πιήζνο ησλ 

πεξηπηψζεσλ- νη εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηφ 72% ζεσξνχλ φηη ζπλαληνχλ ην θαηλφκελν 

«ιίγν» θαη «κέηξηα». Ζ κνξθή εμάξηεζεο πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη ζηνλ πςειφηεξν βαζκφ νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη ε εμάξηεζε ησλ καζεηψλ απφ ην δηαδίθηπν θαη αθνινπζνχλ ε εμάξηεζε 

απφ ηε ληθνηίλε, ε εμάξηεζε απφ ην αιθνφι θαη, ηειεπηαία, ε ελαζρφιεζε κε ηα ηπρεξά 

παηρλίδηα.  
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Σα δεδνκέλα απηά βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε εθείλα ησλ παλειιαδηθψλ εξεπλψλ ηεο 

Κνθθέβε θαη ζπλεξγαηψλ (2015α, 2015β, 2016),φπνπ εξσηάηαη φκσο ν καζεηηθφο 

πιεζπζκφο, θαη απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη ην 68,7% ησλ 16ρξνλσλ καζεηψλ είλαη 

ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν θαη ηηο επηά εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη έλαο ζηνπο ηέζζεξεηο 

(23,9%) αλαθέξεη ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο ψξεο θαζεκεξηλά. Όζνλ 

αθνξά ζην θάπληζκα, πνζνζηφ 11,1% ησλ 16ρξνλσλ θαπλίδεη ζπζηεκαηηθά θαζεκεξηλά ελψ 

πνζνζηφ 2,9% θαπλίδεη θαζεκεξηλά πάλσ απφ 11 ηζηγάξα. πρλή θαηαλάισζε αιθνφι 

αλαθέξεη ην 7,6% ελψ πνζνζηφ 9,9% αλαθέξεη ππεξβνιηθή θαηαλάισζε, ηα αγφξηα ζε 

πςειφηεξν πνζνζηφ ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα. ε εηδηθή θιίκαθα γηα ηελ πηζαλή εμάξηεζή 

ησλ εθήβσλ καζεηψλ απφ ην ζηνηρεκαηηζκφ/ηα ηπρεξά παηρλίδηα, πξνθχπηεη φηη έλαο ζηνπο 

δψδεθα βξίζθεηαη ζε θίλδπλν γηα παζνινγηθή ελαζρφιεζε ελψ ζε πνζνζηφ 2,9% ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ήδε παζνινγηθνί «παίθηεο». 

Παξάιιεια σζηφζν, ζηελ παξνχζα έξεπλα ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (83,7%)ζεσξεί 

επίζεο φηη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο ή κνξθέο εμαξηήζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ 

δελ γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε λαξθσηηθψλ, 

ε νπνία δελ παξαηεξείηαη απφ ηνπο ίδηνπο αιιά ζχκθσλα κε ηελ Κνθθέβε(Kokkevietalt. 

2016)εμαθνινπζεί λα απνηειεί δηαρξνληθφ πξφβιεκα. 

Αθνινχζσο, ζρεηηθά κε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνέθπςε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο επαξθψο θαηαξηηζκέλν σο πξνο ηελ πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ εθεβηθψλ εμαξηήζεσλ, αθνχ ζε πνζνζηφ 93% δειψλνπλ θαζφινπ, ιίγν 

θαη κέηξηα θαηαξηηζκέλνη. Οη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ ζπκβάιινπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπο, ζηελ πξφιεςε ησλ εμαξηήζεσλ, θάηη πνπ ην ζπλαληάκε θαη 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δηεζλψο (Bozik, 2017∙Tupper, 2007·Harris, 2003·Midford, 2007), 

ελψ επηπξφζζεηα πνζνζηφ72% δειψλεη φηη δελ έρεη παξαθνινπζήζεη θαη θάπνηα κνξθή 

επηκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηηο εμαξηήζεηο, γεγνλφο πνπ παξνπζηάδεη θαη ην Δζληθφ Κέληξν 

Σεθκεξίσζεο θαη Πξφιεςεο γηα ηα Ναξθσηηθά ζηελ έθζεζε ηνπ (ΔΚΣΔΠΝ, 2017), 

ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ 

πξφιεςεο ησλ εμαξηήζεσλ αλαθέξεηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία (ελδεηθηηθά βι.Božik, 2017∙ 

Global Youth Network, 2004∙ McBride, 2003). Αληίζηνηρα θαη ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ 

εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο(πνζνζηφ 89%) πηζηεχεη φηη ε επηκφξθσζή ηνπο ζα 

ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ πξφιεςε ησλ εθεβηθψλ εμαξηήζεσλ. 

Σα αληηθείκελα ζηα νπνία επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ αθνξνχλ: α. γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο εμαξηήζεηο, β. ηα αίηηα ησλ εμαξηήζεσλ, γ.ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπνο παξέκβαζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη δ.νξζέο δξάζεηο πξφιεςεο ησλ εμαξηήζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ηνπο θνξείο πνπ ζεσξνχλ νη εξσηψκελνη θαηαιιειφηεξνπο λα ζρεδηάζνπλ θαη 

λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

(πνζνζηφ 43,3%) ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξα ηα Κέληξα Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη 

Πξναγσγήο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο (ΟΚΑΝΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε) θαη, αθνινχζσο, άιινπο Φνξείο απφ ην ρψξν ησλ εμαξηήζεσλ (πνζνζηφ 
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32,2%) θαζψο δηαζέηνπλ θαη ηελ εκπεηξία αιιά θαη ην θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν θαη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη θηλεζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

θαη κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 24146/Γ7/2011πξνζδηνξίδεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα Α.Τ. (κέξνο ησλ νπνίσλ αθνξά θαη ζηηο εμαξηήζεηο) νθείινπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηα Κέληξα Πξφιεςεο ηεο πεξηνρήο ηνπο πξνθεηκέλνπ νη παξεκβάζεηο λα 

απνδψζνπλ ηα κέγηζηα απνηειέζκαηα. Θα ήηαλ ζθφπηκν, σζηφζν, λα επαλεμεηαζηεί ην 

πιαίζην ηεο εγθπθιίνπ188142/ ΓΓ4/ 2017 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα 

πινπνηνχληαη εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Παξάιιεια, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα απνζαθεληζηεί ζε πνην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζα 

βαζίδεηαη ε ζρεηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πνηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηηπρίαο ησλ παξεκβάζεσλ. Σα αξρηθά πξνγξάκκαηα 

πξφιεςεο, ηα νπνία αθνξνχζαλ ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηηο 

εμαξηήζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο, δελ απνδείρζεθαλ απνηειεζκαηηθά, ελψ ηα πξνγξάκκαηα 

θαιιηέξγεηαο ησλ πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ απνδεηθλχνληαη ελ 

κέξεη επηηπρή. Σα πεξηζζφηεξν ζχγρξνλα ιεγφκελα «πξνγξάκκαηα ηξίηεο γεληάο», ηα νπνία 

αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζπλέξγεηαο ησλ ζπληζησζψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (καζεηέο 

– εθπαηδεπηηθνί – γνλείο) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επξχηεξσλ ζρνιηθψλ δεηεκάησλ, επίζεο 

δελ έρνπλ εξεπλεζεί επαξθψο (Εαθεηξίδεο, 2006).  

Όιεο νη κνξθέο εμάξηεζεο ζπλδένληαη κε θνηλνχο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο. Γηα λα νδεγεζεί 

έλαο άλζξσπνο ζηελ εμάξηεζε απφ νπζίεο ή απφ, ιφγνπ ράξε, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, είλαη 

πνιχ πηζαλφ φηη έρεη λσξίηεξα ππάξμεη θαη δηαπαηδαγσγεζεί ζε εμαξηεηηθή ζρέζε, δειαδή ζε 

κία ζρέζε απνθιεηζηηθφηεηαο πνπ εγθαηαζηάζεθε κφληκα, δεκηνπξγψληαο κηα αζηαζή 

αίζζεζε ηνπ εαπηνχ θαη ζέηνληαο ζπκβνιηθά θάζε Άιινλ ζε δεπηεξεχνπζα ζέζε, ζέζε 

«εξγαιεηαθή». Ζ εμαξηεηηθή απηή ζρέζε αληηζηνηρεί ζε θάπνην ςπρηθφ ή/θαη θνηλσληθφ 

έιιεηκκα πνπ βηψλεηαη σο πιήγκα θαη απνπζία λνήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ ν άλζξσπνο λα 

κεηψζεη ηελ πξνθχπηνπζα νδχλε, έρεη κάζεη λα πξνζθεχγεη ζε αληηθείκελα γχξσ απφ ηα 

νπνία επελδχεη ζρέζεηο εμίζνπ αλειεχζεξεο θαη άξα απηνθαηαζηξνθηθέο. Αλαδεηθλχεηαη έηζη 

θαη ν ξφινο ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη επξχηεξα θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

εμαξηήζεσλ (σκαηείν ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηα Κέληξα Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη 

Πξναγσγήο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο, 2017).  

Δηδηθφηεξα, νη παξάγνληεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα φηη ζρεηίδνληαη κε ηηο εμαξηήζεηο 

είλαη: ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε αηνκηθή βηνγξαθία, ε νηθνγέλεηα, νη ζπλνκήιηθνη,ε εθπαίδεπζε 

θαη ε ηνπηθή θνηλφηεηα. Σα πξναλαθεξζέληα ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ζπλζήθεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ην άηνκν απφ ηελ εμάξηεζε ή αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχλ θίλδπλν γηα ηελ αλάπηπμε εμάξηεζεο (EMCDDA, 2010).  

Καηά ζπλέπεηα, παξάιιεια κε ηηο δξάζεηο πξφιεςεο ζηα ζρνιεία θαη ηελ αληίζηνηρε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελφο επξχηεξνπ θνηλσληθνχ 

θαη πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα απνηξέπεη ηε γέλεζε ησλ αηηίσλ ησλ εμαξηήζεσλ θαη 

γεληθφηεξα ησλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (Εαθεηξίδεο, 2009 ∙ Μάηζα 2013 θαη 

2001∙Albee, 1983). 
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Abstract: The aim of the research is the concurrent record of the teachers‘ perceptions of 

different disciplines, types of schools and levels of education, and to explore how 

fundamental concepts and laws of physics are approached. The survey involved 253 primary 

and secondary, both general and technological, education teachers from different disciplines. 

They responded to twelve True/False questions that referred to fundamental concepts and 

laws of Physics and focused on the conceptual understanding of the physics of everyday life. 

Teachers' performance reaches the high level of international research. The answers provided 

seem to be influenced by the description of the situation in the wording of the task as well as 

by the intuitive experiences of everyday life, resulting, in many cases, in responding based on 

the result of the actions rather than the laws of physics. 

Keywords:teachers,  physics, science education 

Πεξίιεςε: ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε παξάιιειε θαηαγξαθή αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ηχπσλ ζρνιείσλ, θαη βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, θαη  ε 

δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ζεκειησδψλ ελλνηψλ θαη λφκσλ ηεο θπζηθήο. ηελ 

έξεπλα ζπκκεηείραλ 253 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Απάληεζαλ ζε 

δψδεθα εξσηήζεηο, θιεηζηνχ ηχπνπ ηεο κνξθήο σζηνχ – Λάζνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη λφκνπο ηεο Φπζηθήο θαη εζηηάδνπλ ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηεο 

θπζηθήο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Οη επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξίζθνληαη θνληά ζηα πςειά 

ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δηεζλψλ εξεπλψλ. Οη απαληήζεηο ηνπο δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη απφ 

ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ εθθψλεζε θαζψο θαη ηηο δηαηζζεηηθέο εκπεηξίεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο κε ζπλέπεηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα ιεηηνπξγνχλ βαζηδφκελνη ζην 

απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ θαη φρη ζην θπζηθφ λφκν. 

Λέμεηο Κιεηδηά: Δθπαηδεπηηθνί, Φπζηθή, Γηδαθηηθή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

1. Δηζαγσγή 

Οη ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ παξακέλνπλ φρη κφλν κεηά ηε δηδαζθαιία, αιιά θαη κεηά 

ηελ ελειηθίσζή ηνπο, (Κφθθνηαο, 1998). ε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ππάξρνπλ 
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ελαιιαθηηθέο ηδέεο γηα φιεο ηηο έλλνηεο ηεο θπζηθήο. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο έλλνηεο ππάξρεη 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ λνεηηθνχ επηπέδνπ θαη 

ηελ αχμεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, (Κψηζεο, 2011; Gilbertetal., 1982), αιιά δελ 

εμαιείθεηαη αθφκε θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ θπζηθή (Bernhard, 2000). 

Αθφκε θαη θνηηεηέο πνπ επηιέγνπλ καζήκαηα θπζηθήο θαζψο θαη θνηηεηέο παηδαγσγηθψλ θαη 

θπζηθψλ ηκεκάησλ δελ θαηαλννχλ έλλνηεο θαη λφκνπο ηεο θπζηθήο θαη δελ κπνξνχλ λα ηνπο 

εθαξκφζνπλ ζε θαηλφκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, (Κψηζεο& ηχινο 2007; Halloun, 1998; 

Schoon&Boone, 1998).  Ζ ηζρχο ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ζε ζπνπδαζηέο Παηδαγσγηθψλ 

ηκεκάησλ απνηππψλεηαη ζε έξεπλεο ησλ Καξαλίθα γηα ηα ζεξκηθά θαηλφκελα θαη Κψηζε  γηα 

δηάθνξα είδε δπλάκεσλ (Κψηζεο 2002; Καξαλίθαο 1996). Οη αληηιήςεηο πνπ εθθξάδνπλ 

εμαξηψληαη απφ ηελ δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο φπσο 

αλαθέξεη ν Thornton: «Οη ζρέζεηο πνπ απνδίδνπλ νη θνηηεηέο ζηε ζύλδεζε ηεο δύλακεο κε ηελ 

επηηάρπλζε θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε θαηάζηαζε πνπ 

βξίζθεηαη απηό, δειαδή αλ είλαη αθίλεην ή αλ θηλείηαη. Σν είδνο ηνπ ζώκαηνο, ε πξνέιεπζε ηεο 

δύλακεο θαη ε πεξηγξαθόκελε από ην πξόβιεκα θαηάζηαζε είλαη δπλαηό κεξηθέο θνξέο λα 

αιιάμνπλ ην είδνο ηεο δύλακεο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε. Δπηπιένλ κπνξεί λα 

επηθξαηνύλ ηαπηόρξνλα πεξηζζόηεξεο από κία ηδέεο». (Thornton, 1997) 

Γηαπηζηψλεηαη απφ έξεπλεο φηη αθφκε θαη νη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 

επηζηεκνληθέο, σο πξνο ηα δεηήκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη ζηελ ηάμε, (Taber&Tan, 2010; 

Bayraktar, 2009; Ginns&Watters, 1995), πνιιέο απφ ηηο νπνίεο γίλνληαη πηζαλψο ε αηηία γηα 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ ηνπο νη νπνίνη εκθαλίδνπλ 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά αλάινγεο αληηιήςεηο, (Κψηζεο&Κνηζίλαο, 2011α,β,γ Novak, 2002; 

Κνπιατδήο, 2001; Pardhan&Bano, 2001;Cochran&Jones, 1998). Οη αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πεξηνρή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ απνηεινχληαη απφ έλα θξάκα  

επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη δηαηζζεηηθήο θαζεκεξηλήο πιεξνθνξίαο πνπ δεκηνπξγεί κνληέια 

θαη εμεγεί ηθαλνπνηεηηθά  ηα θπζηθά θαηλφκελα, (Dahletal., 2004; Mellado, 1997). 

Πξνβιήκαηα ζηε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο δχλακεο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαηέγξαςαλ 

έξεπλεο φπσο ηνπ Summers  θαη ηνπ  Κψηζεφπνπ ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ γηα ηελ 

ίδηα ππφ εμέηαζε ηδηφηεηα κεηαβάιινληαη θαζψο επεξεάδνληαη απφ ηε δηαηχπσζε ηεο 

εξψηεζεο, (Κψηζεο 2011; Summers 1992).  Ζ παγίσζε θαη ε έθηαζε ησλ ηδεψλ είλαη ηφζν 

ζεκαληηθή ψζηε λα νδεγήζεη ζε απνηπρία πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη λέεο εθπαηδεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζε αξθεηέο  δηαξζξσηηθέο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ θαη 

δελ έιαβαλ ππφςε ην γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  

(Μνινρίδεο, 2005; VanDrieletal., 2001; Arons, 1992).   

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη παξάιιεια κε ηελ θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ηχπσλ ζρνιείσλ, θαη βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, ε 

δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ησλ ζεκειησδψλ ελλνηψλ θαη λφκσλ ηεο θπζηθήο. 
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1.1 Γείγκα 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 253 εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο θαη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ησλ λνκψλ Γξάκαο θαη Καβάιαο. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο  νη 50 ήηαλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ (θπζηθνί, ρεκηθνί, βηνιφγνη, καζεκαηηθνί, πιεξνθνξηθνί), νη 54 ήηαλ 

ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ (θηιφινγνη, θηιφινγνη  μέλσλ γισζζψλ, ζενιφγνη), νη 120 δηαθφξσλ 

εηδηθνηήησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία ηεο θπζηθήο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπο ζην ζρνιείν (κεραλνιφγνη, ειεθηξνιφγνη, 

ειεθηξνληθνί, δνκηθψλ έξγσλ) θαη 29 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο.  

ην Γξάθεκα 1 θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ 

θιάδσλ.  

 

Γξάθεκα 1: Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθώλ θιάδσλ 

1.2 Δξσηεκαηνιόγην 

Αξρηθά ην εξσηεκαηνιφγην αλαθέξεηαη ζε πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα φπσο ην 

θχιν ε ειηθία ν θιάδνο πνπ αλήθεη ε εηδηθφηεηά ηνπ θαη ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ πνπ δηδάζθεη. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ δψδεθα εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, σζηνχ – Λάζνπο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζε ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη λφκνπο ηεο Φπζηθήο θαη εζηηάδνπλ ζηελ 

ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηεο θπζηθήο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, Αθνξνχλ ηελ χιε  θπζηθήο Α 

Λπθείνπ  θαη πεξηέρνληαη ζε γλσζηά εξσηεκαηνιφγηα φπσο ην Force and Motion Conceptual 

Evaluation(Thornton&Sokoloff, 1998), Inventory of Basic Conceptions in Mechanics 

(Halloun, 2006) θαζψο θαη ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηνπ Κψηζε ην 2011.  

Οη  πξψηεο νρηψ απφ ηηο δψδεθα ζπλνιηθά εξσηήζεηο ηεο θπζηθήο ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ζσκάησλ. ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε θίλεζε ζηεξίδνληαη πνιιέο 

εθαξκνγέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη γη‘ απηφ απνηεινχλ ηδηαίηεξν ηκήκα ζηηο αλαθνξέο ηεο 

50

54

120

29

Εκπαιδευτικοί  κετικϊν επιςτθμϊν Εκπαιδευτικοί κεωρθτικϊν επιςτθμϊν

Εκπαιδευτικοί Λοιποί Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάκμιασ
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Ακεξηθαληθήο Έλσζεο γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Δπηζηήκεο (AAAS, 1993, 2009). Οη επφκελεο 

δχν εξσηήζεηο  ζρεηίδνληαη κε ηηο έλλνηεο ηεο κάδαο θαη ηνπ βάξνπο πνπ δηαρεηξηδφκαζηε 

θαηά θφξνλ ζηε θαζεκεξηλή δσή ρσξίο λα γίλεηαη φκσο κεηαμχ ηνπο δηάθξηζε θαη νξζή 

ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε. Οη δχν ηειεπηαίεο εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηελ ελέξγεηα πνπ 

απνηειεί πνιπδηάζηαην θαζεκεξηλφ αληηθείκελν ελαζρφιεζεο, ζηε βάζε ησλ νξγαληθψλ 

κεηαηξνπψλ (δηαηξνθή θαη άζθεζε) αιιά θαη σο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο. Ζ ζέζε ηεο 

κεραληθήο ζεσξείηαη εμέρνπζα κεηαμχ ησλ άιισλ ηνκέσλ ηεο Φπζηθήο δηφηη νη ελ ιφγσ 

ηνκείο θαζνξίδνληαη απφ ηε κεραληθή ε νπνία νξίδεη ηνπο πξσηαξρηθνχο λφκνπο, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη, ρσξίο ηνπο λφκνπο ηεο θίλεζεο, γηα παξάδεηγκα, δελ ζα ππήξρε θηλεηηθή ζεσξία 

ησλ αεξίσλ ή δελ ζα ππήξρε ειεθηξνκαγλεηηθή ζεσξία (Carson&Rowlands, 2005). 

2. Απνηειέζκαηα 

Ο κέζνο φξνο νξζψλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο θπζηθήο ήηαλ 

Μ=7,1 νξζέο απαληήζεηο κε ζθάικα (SE)=0,15  

H Δξψηεζε 1: «Έλα παηδί πεηάεη κηα πέηξα θαηαθφξπθα πξνο ηα πάλσ. ε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο θίλεζεο ηεο πέηξαο αζθείηαη ζε απηή κηα δχλακε θαηαθφξπθε κε θνξά πξνο ηα πάλσ», 

αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ηεο θίλεζεο κε ηε δχλακε. Σν 65% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ 

νξζά, ζε απηνχο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 92% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Οη 

ππφινηπνη ζεσξνχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θίλεζε ηελ παξνπζία κηαο δχλακεο πξνο 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε.  

ην γξάθεκα 2 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 1, ζην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα ηελ θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ ρσξηζηά. 

 

Γξάθεκα 2: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ γηα θάζε νκάδα 

O VanHeuvellen ζε έξεπλα κε θνηηεηέο παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ ηερλνινγηθήο 
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θαηεχζπλζεο κεηά ηε δηδαζθαιία ηεο κεραληθήο ζεκεηψλεη φηη 60% ησλ θνηηεηψλ 

αλαθέξνληαη ζηελ ηδέα κηαο θεθηεκέλεο δχλακεο πξνο ηε θαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο, 

(VanHeuvellen 1991a) 

Οη ηξεηο επφκελεο εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζην λφκν Γξάζεο – Αληίδξαζεο.  

ηελ Δξψηεζε 2: «Όηαλ έλα θνξηεγφ ζπξψρλεη θαη αξρίδεη λα θηλεί έλα κηθξφ 

αθηλεηνπνηεκέλν απηνθίλεην θάζε φρεκα αζθεί κηα δχλακε ζην άιιν, αιιά ην θνξηεγφ αζθεί 

κεγαιχηεξε», απαληνχλ νξζά 34% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε απηνχο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 68% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Πνιινί είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αθνινπζνχλ  ηελ 

αξρή ηεο θπξηαξρίαο (Halloun&Hestenes  1985b) θαη ηζρπξίδνληαη φηη ην θνξηεγφ 

(αληηθείκελν κε ηε κεγαιχηεξε κάδα) αζθεί ηε κεγαιχηεξε δχλακε.     

ην γξάθεκα 3 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 2, ζην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 

 

Γξάθεκα 3: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ γηα θάζε νκάδα 

ηελ Δξψηεζε  3: «Μπνξνχκε λα πεξπαηάκε δηφηη καο ζπξψρλεη ην έδαθνο πξνο ηα εκπξφο», 

απαληνχλ νξζά 22% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε απηνχο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 58% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. ην γξάθεκα 4 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 3,  ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα 

εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 
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Γξάθεκα 4: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ γηα θάζε νκάδα 

ηελ Δξψηεζε 4: «Υηππψ ην ρέξη κνπ ζην ηξαπέδη θαη πνλάσ δηφηη ην ηξαπέδη άζθεζε 

δχλακε ζε κέλα», απαληνχλ νξζά 77% ησλ ζπκκεηερφλησλ. ε απηή ηελ εξψηεζε απαληνχλ 

νξζά ην 96% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. ην γξάθεκα 5 παξηζηάλνληαη ηα 

πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 4, ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο 

θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 

 

Γξάθεκα 5: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ γηα θάζε νκάδα 

Ο Thorntonεπηζεκαίλεη φηη ε πεξηγξαθφκελε απφ ην πξφβιεκα θαηάζηαζε είλαη δπλαηφ 

κεξηθέο θνξέο λα αιιάμεη ηελ αληηκεηψπηζή ηεο, ―ζηε κειέηε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο δχλακεο κε 

ηελ θίλεζε ε πεξηγξαθφκελε απφ ην πξφβιεκα θαηάζηαζε είλαη δπλαηφ κεξηθέο θνξέο λα 

αιιάμεη ηε δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε‖ (Thornton, 1997). Παξφκνηα 

πεξίπησζε εκθαλίδεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Δπαγγεινπνχινπ & Μίρα γηα ηελ ηξηβή, φπνπ 
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ζεσξείηαη ε ηξηβή νιίζζεζεο κεγαιχηεξε φηαλ έλα ζψκα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν επίπεδν, 

δηφηη δπζθνιεχεη ε θίλεζή ηνπ, θαη κηθξφηεξε φηαλ θαηεβαίλεη ζην ίδην θεθιηκέλν επίπεδν 

(Δπαγγεινπνχινπ & Μίραο, 2011). 

ηηο εξσηήζεηο 3 θαη 4 ηίζεηαη θαη ν παξάγνληαο έκςπρν θαη άςπρν ζψκα. Οη απαληήζεηο θαη 

ζηηο δχν δίλνληαη απφ ηε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ κε βάζε ηε βησκαηηθή ηνπο εκπεηξία 

θαη φρη ηνλ ηξίην λφκν ηνπ Newton. Σα άςπρα, φπσο ην ηξαπέδη, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

πφλν θαηά ηελ πξφζθξνπζε ηνπ ρεξηνχ καο (βησκαηηθά απνδεδεηγκέλν) φρη φκσο θαη ηελ 

θίλεζε ζηε δηαδηθαζία ηνπ βαδίζκαηνο. Ζ πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία ηνπ βαδίζκαηνο 

απνδίδεηαη ζηηο πξνζσπηθέο κπτθέο ηθαλφηεηεο πξνζθέξνληαο ελαιιαθηηθέο αηηηάζεηο γηα ην 

θαηλφκελν, έηζη ε απνδνρή ηεο ψζεζεο απφ ην άςπρν έδαθνο ζαλ αηηία ηνπ βαδίζκαηνο είλαη 

κηθξή ζε αληίζεζε κε ηελ απιή δηαδηθαζία ηεο θξνχζεο ηνπ ρεξηνχ ζην ηξαπέδη φπνπ 

αηζζάλνληαη ηηο ζπλέπηεο απφ ην ρηχπεκα. 

Οη εξσηήζεηο 5 θαη 6 αλαθέξνληαη ζην λφκν ηεο αδξάλεηαο. ηελ εξψηεζε 5: «Έλα 

αεξνπιάλν πεηάεη επζχγξακκα θαη νξηδφληηα κε ζηαζεξή ηαρχηεηα. Ζ ηηκή ηεο νξηδφληηαο 

δχλακεο ηνπ θηλεηήξα, πνπ ην ζπξψρλεη πξνο ηα εκπξφο, είλαη ίζε κε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα 

πνπ δξα πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε», απαληνχλ νξζά 44% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε απηνχο 

πεξηιακβάλνληαη ην 66% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. ην γξάθεκα 6 

παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 5, γηα ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 

 

Γξάθεκα 6: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ γηα θάζε νκάδα 

ηελ Δξψηεζε 6: «Γελ ρξεηάδεηαη λα ζπξψρλσ έλα έιθεζξν γηα λα ζπλερίζεη λα θηλείηαη κε 

ζηαζεξή ηαρχηεηα ζε νξηδφληηα επίπεδε επηθάλεηα παγσκέλεο ιίκλεο ρσξίο ηξηβέο θαη 

αληηζηάζεηο», απαληνχλ νξζά 79% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε απηνχο πεξηιακβάλνληαη ην 96% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. ην γξάθεκα 7 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ 

νξζψλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 6, γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε 

νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 
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Γξάθεκα 7: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ γηα θάζε νκάδα 

Ζ αλαινγία ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ αζθνχκελε δχλακε δηαπηζηψλεηαη ζε έξεπλεο κε 

ζπνπδαζηέο δεπηεξνβάζκηαο, ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη κε εθπαηδεπηηθνχο 

(Sequeira&Leite, 1991; Mohapatra&Bhattacharyya, 1989; Osborne, 1984; Viennot, 1979). 

ηελ έξεπλα ησλ Mohapatra&Bhattacharyya ην 75% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ άζθεζε δχλακεο ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

κε ηε θίλεζε θαη κάιηζηα κε κέηξν αλάινγν κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο, 

(Mohapatra&Bhattacharyya, 1989). 

Οη Δξσηήζεηο 7: «Αλ ζπξψρλνπκε έλα έιθεζξν ζε νξηδφληηα επίπεδε επηθάλεηα παγσκέλεο 

ιίκλεο ρσξίο ηξηβέο θαη αληηζηάζεηο κε ζηαζεξή δχλακε πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ θηλείηαη, 

ζα απνθηήζεη ζηαζεξή ηαρχηεηα κεγαιχηεξε απφ ηελ αξρηθή» θαη 8: «Αλ ζπξψρλνπκε έλα 

έιθεζξν ζε νξηδφληηα επίπεδε επηθάλεηα παγσκέλεο ιίκλεο ρσξίο ηξηβέο θαη αληηζηάζεηο κε 

ζηαζεξή δχλακε πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ θηλείηαη, ε ηαρχηεηά ηνπ ζα απμάλεηαη ζπλερψο κε 

ζηαζεξφ ξπζκφ» αλαθέξνληαη ζην δεχηεξν λφκν ηνπ Newton. ηελ 7 απαληνχλ νξζά 52% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε απηνχο πεξηιακβάλνληαη ην 86% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ. ην γξάθεκα 8 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 

7, γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 
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Γξάθεκα 8: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ γηα θάζε νκάδα 

ηελ εξψηεζε 8 απαληνχλ νξζά 65% ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 90% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Σν πνζνζηφ ησλ νξζψλ απαληήζεσλ είλαη απμεκέλν ζηελ 

8 δηφηη ε δηαηχπσζε ηεο δελ έξρεηαη άκεζα ζε αληίζεζε κε ηελ ελαιιαθηηθή ηδέα ηεο 

αλαινγίαο ηεο ηαρχηεηαο κε ηε δχλακε. ην γξάθεκα 9 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ 

νξζψλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 8, γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε 

νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 

 

Γξάθεκα 9: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ γηα θάζε νκάδα 

Σα απνηειέζκαηα ζηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην δεχηεξν λφκν ηνπ Newton 

ζπκβαδίδνπλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα δηεζλψλ εξεπλψλ φπνπ ε  ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο 

ζεσξείηαη αλάινγε κε ηε δχλακε πνπ αζθείηαη ζε απηφ, επνκέλσο ηα ζψκαηα θηλνχληαη κε 

ζηαζεξή ηαρχηεηα φηαλ δέρνληαη ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο δχλακεο θαη ηα ζψκαηα 
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επηηαρχλνληαη κφλν κε ηελ επίδξαζε δπλάκεσλ απμαλφκελνπ κέηξνπ, (Thornton, 1997; 

Champagneetal. 1980; Viennot, 1979). Μεγάιν είλαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπγρένπλ 

ηηο έλλνηεο επηηάρπλζε θαη ηαρχηεηα ην νπνίν αθφκε θαη κεηά απφ ηε δηδαζθαιία 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ ζην κάζεκα ηεο Δηζαγσγηθήο Φπζηθήο κε ρξήζε δηαθνξηθνχ ινγηζκνχ 

θζάλεη ην 60%, (Thornton&Sokoloff  1990; Halloun&Hestenes, 1985b;). 

Οη εξσηήζεηο 9 θαη 10 ζρεηίδνληαη κε ηηο έλλνηεο ηνπ βάξνπο θαη ηεο κάδαο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπρλά θαη αδηάθξηηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. ηελ 9: «Σν βάξνο ελφο 

ζψκαηνο είλαη ε κάδα ηνπ ζψκαηνο», απαληνχλ νξζά 80% ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ 98% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ ζηηο νξζέο. ην γξάθεκα 10 

παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 9, γηα ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 

 

Γξάθεκα 10: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ γηα θάζε νκάδα 

ηελ εξψηεζε 10: «Όηαλ είζαη κέζα ζηε ζάιαζζα θαη ζεθψλεηο κηα πέηξα κέζα ζην λεξφ, ην 

βάξνο ηεο πέηξαο παξακέλεη ην ίδην», απαληνχλ νξζά 39,5%, ζε απηνχο πεξηιακβάλνληαη ην 

70% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξά ζηα πνζνζηά 

νξζψλ απαληήζεσλ ζηηο δχν εξσηήζεηο πνπ απνδίδεηαη ζηελ επθνιία ηεο αλχςσζεο ηεο 

πέηξαο ζην λεξφ, ηελ ηαχηηζε ηνπ βάξνπο κε ηελ επθνιία, θαη ηελ παξάιεηςε ηεο άλσζεο σο 

δχλακε. ην γξάθεκα 11 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 

10, γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 
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Γξάθεκα 11: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ γηα θάζε νκάδα 

ηελ έξεπλα ηνπ Κψηζε, κε εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην πνζνζηφ νξζψλ 

απαληήζεσλ ζηελ ίδηα εξψηεζε: «ηαλ είζαη ζηε ζάιαζζα θαη ζεθώλεηο κηα πέηξα κέζα από 

ην λεξό, ην βάξνο ηεο πέηξαο είλαη: α) Μεγαιύηεξν ζην λεξό  β) Μηθξόηεξν ζηα λεξό  γ) Σν 

ίδην»,  αλέξρεηαη ζην 53%  (Κψηζεο 2011).  

Οη εξσηήζεηο 11: «Γχν αξζηβαξίζηεο ζεθψλνπλ ην ίδην βάξνο. Ο ςειφηεξνο μνδεχεη ηε 

κεγαιχηεξε ελέξγεηα» θαη 12: «Μηα γιάζηξα βξίζθεηαη ζην κπαιθφλη ηνπ ζπηηηνχ ζαο θαη κηα 

δεχηεξε πέθηεη απφ ην κπαιθφλη ζαο. Καη νη δχν γιάζηξεο ζα έρνπλ ελέξγεηα.», αλαθέξνληαη 

ζηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο. ηελ 11  ην 82% απαληνχλ νξζά ζε απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θαη ην 90% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ ζηελ έξεπλα ηνπ Κψηζε ζηελ ίδηα εξψηεζε: «Γύν αξζηβαξίζηεο ζεθώλνπλ ην 

ίδην βάξνο. Πνηνο μνδεύεη κεγαιύηεξε ελέξγεηα;  α) Απηόο πνπ είλαη πην ςειόο  β) Απηόο πνπ 

είλαη πην θνληόο  γ) Σν ίδην θαη νη δύν» ήηαλ ρακειφηεξα ηνπ 62% γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξσηνβάζκηαο (Κψηζεο 2011).  ην γξάθεκα 12 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 11, γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα 

εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 
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Γξάθεκα 12: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ γηα θάζε νκάδα 

ηελ 12 ην 62% ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαληνχλ νξζά. Σν πνζνζηφ νξζψλ απαληήζεσλ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζεηηθψλ επηζηεκψλ είλαη 90% θαη ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε. Ζ γιάζηξα πνπ 

πέθηεη έρεη εκθαλψο ελέξγεηα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ιφγσ ηεο θίλεζεο ελψ απηή πνπ 

βξίζθεηαη ζην κπαιθφλη ζα απνθηήζεη κφλν αλ ηε ζπξψμεη θάπνηνο θαη πέζεη. ην γξάθεκα 

13 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 12, γηα ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ. 

 

Γξάθεκα 13: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ γηα θάζε νκάδα 

Ζ αδπλακία  δηαρείξηζεο ηεο βαξπηηθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαηξνπψλ ηεο θαζψο 

θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο θαηαγξάθεηαη ζε δηεζλείο έξεπλεο (Schaffer, etal. 2009; 

Hobson 2004). ε έξεπλα ηνπ Κψηζε, ζε εξψηεζε κε παξφκνηα δηαηχπσζε: «ε κηα 

πνξηνθαιηά έλα πνξηνθάιη είλαη πάλσ ζην δέληξν θη έλα άιιν πέθηεη. Πνην από ηα δύν 
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πνξηνθάιηα έρεη ελέξγεηα; Α) Απηό πνπ πέθηεη  β) Απηό πνπ είλαη ζην δέληξν  γ) Καη ηα δύν», 

ζεκεηψλνπκε παξαπιήζην πνζνζηφ νξζψλ απαληήζεσλ, 48,7%, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξσηνβάζκηαο, (Κψηζεο 2011). 

3. πκπεξάζκαηα 

Οη επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξίζθνληαη θνληά ζηα πςειά ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δηεζλψλ 

εξεπλψλ κε ηε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηηεηψλ απφ ζρνιέο κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ 

εθπαίδεπζε. Σα ρακειφηεξα πνζνζηά νξζψλ απαληήζεσλ ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη ζηηο 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαγξάθνληαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ λφκνπ δξάζεο 

– αληίδξαζεο. Οη απαληήζεηο  γεληθφηεξα επεξεάδνληαη απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο 

θαη ηηο δηαηζζεηηθέο εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κε απνηέιεζκα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα 

ιεηηνπξγνχλ βαζηδφκελνη ζην απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ θαη φρη ζηελ έλλνηα ή ην θπζηθφ 

λφκν. Ζ κεηαβνιή ζηα πνζνζηά ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα 

έλλνηα ή λφκν καο νδεγεί ζηελ εδξαίσζε ηεο εληχπσζεο φηη ε επεμεξγαζία ηνπ πξνβιήκαηνο 

ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο γίλεηαη κε βάζε δεπηεξεχνληα ζηνηρεία απφ ηελ εθθψλεζε ηεο 

εξψηεζεο θαζψο θαη παξσζήζεηο απφ ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο πηζαλφλ λα κε 

ζρεηίδνληαη κε ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν ην λφκν ή ηελ έλλνηα πνπ απηή δηαπξαγκαηεχεηαη. 

ε δηεζλείο έξεπλεο κε καζεηέο θαη ζπνπδαζηέο  αλαθέξεηαη ε ίδηα επηζήκαλζε γηα ηε 

κεηαβνιή ησλ πνζνζηψλ ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζηνλ ίδην λφκν ή έλλνηα αλάινγα κε ηελ 

πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ εθθψλεζε (Καξάνγινπ&Κψηζεο 2013; Κψηζεο 2011; 

Thornton 1997; Summers 1992).  

Ζ αλάδεημε παξφκνησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ ζε κεγάιν θάζκα εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ 

πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία ηεο θπζηθήο ζηε δηδαζθαιία ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπο 

(εθπαηδεπηηθνί ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ) είηε ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία απφ ηε θπζηθή ζηε 

δηδαζθαιία ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπο (εηδηθφηεηεο επαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ) ή αθφκε 

δηδάζθνπλ θπζηθέο επηζηήκεο (εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη εθπαηδεπηηθνί ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ) ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

Γηδαζθαιίεο πξνζαξκνζκέλεο ζηελ αλαζεψξεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ ησλ 

καζεηψλ ζα πξνζθέξνπλ θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηελ επθαηξία λα αλαδηνξγαλψζεη θαη πνιιέο 

θνξέο λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αληηιήςεηο. 
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Abstract: Transforming learning is a type of learning whose main aim is to transform the 

reference frameworks of learners so that they become more inclusive, open, stochastic and 

emotionally ready for change. The use of artworks with aesthetic value as primers for the 

strengthening of critical thinking can strengthen the educational process. This paper attempts 

to present the method - technical exploitation of artworks with two educational activities to 

high school students. The use of the method of Aesthetic Experience of Art in Education was 

realized in six (6) stages and the students' groups developed their critical thinking, improved 

and revised their initial view, depicted various emotional situations, confronted prejudices and 

reassessed various stereotypes documenting the views with arguments making the method 

effective. Transforming learning through the aesthetic experience of art seems to have scope 

beyond adults where it was originally applied to students of formal education. 

Keywords: Transforming learning, Art and Education. 

Πεξίιεςε: Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε απνηειεί έλα είδνο κάζεζεο πνπ έρεη σο θεληξηθφ 

ζηφρν ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πιαηζίσλ αλαθνξάο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ έηζη ψζηε απηά λα 

γίλνπλ πεξηζζφηεξν πεξηεθηηθά, αλνηθηά, ζηνραζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά έηνηκα γηα αιιαγή. 

Ζ ρξήζε έξγσλ ηέρλεο κε αηζζεηηθή αμία σο ελαχζκαηα γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο κπνξεί λα ελδπλακψζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Με ηελ παξνχζα εξγαζία 

επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ - ηερληθήο αμηνπνίεζεο έξγσλ ηέρλεο κε δχν 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ. Ζ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο Αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο ηεο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε πινπνηήζεθε ζε έμη (6) ζηάδηα θαη νη νκάδεο ησλ 

καζεηψλ αλαπηχζζνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε,βειηίσζαλ θαη αλαζεψξεζαλ ηελ αξρηθή 

άπνςή ηνπο, απνηχπσζαλ πνηθηιφκνξθεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, αληηκεηψπηζαλ 

πξνθαηαιήςεηο θαη επαλαμηνιφγεζαλ πνηθίια ζηεξεφηππα ηεθκεξηψλνληαο ηηο απφςεηο ηνπο 

κε επηρεηξήκαηα θαζηζηψληαο ηε κέζνδν απνηειεζκαηηθή. Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζα 

απφ ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία ηεο ηέρλεο θαίλεηαη λα έρεη πεδίν εθαξκνγήο πέξα απφ ηνπο 

ελήιηθνπο φπνπ αξρηθά εθαξκφζηεθε θαη ζηνπο καζεηέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Μεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, Σέρλε θαη Δθπαίδεπζε. 
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Δηζαγσγή 

Ζ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο ζεσξείηαη ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο. Ζ 

αηζζεηηθή εκπεηξία ζχκθσλα κε ηνλ JohnDewey ζην έξγν ηνπ Artas Experience, απνηειεί ην 

θαηεμνρήλ κέζν γηα ηελ αλάπηπμή ηεο.  

Σα έξγα ηέρλεο δελ έρνπλ απιψο κηα θπζηθή ππφζηαζε, αιιά έρνπλ θαη κηα θαληαζηαθή 

δηάζηαζε πνπ ηνπο πξνζδίδεη ν θαιιηηέρλεο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηα λνήκαηά ηνπο 

απαηηείηαη ε αμηνπνίεζε ηεο θαληαζίαο καο. Έηζη ε αηζζεηηθή εκπεηξία απνηειεί ζεκαληηθή 

«πξόθιεζε γηα ζθέςε» θαζώο είλαη επξχηεξε θαη βαζχηεξε απφ ηηο ζπλήζεηο εκπεηξίεο πνπ 

απνθηνχκε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Dewey, 1934; 1980). 

χκθσλα κε ηνλ Sartre ζην δνθίκηφ ηνπ Ση είλαη Λνγνηερλία, έλα ινγνηερληθφ έξγν γηα λα 

γίλεη θαηαλνεηφ απαηηείηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε ε δηεξγαζία ηεο αλαθάιπςεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ εκπεξηερνκέλσλ λνεκάησλ, ε νπνία ζα ελεξγνπνηήζεη ζην έπαθξν ηε 

θαληαζία ηνπ θαη ηε ζηνραζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαζηζηψληαο ηνλ ζπλ-δεκηνπξγφ ηνπ έξγνπ ην 

νπνίν επαλαζπλζέηεη πέξα απφ ηα ρλάξηα πνπ άθεζε ν ζπγγξαθέαο (Sartre, 1949; 2008). 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηεθκεξηψζεθε κε 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πεδία ηεο Φπρνινγίαο θαη 

ηεο Παηδαγσγηθήο. Θεκειηψδεο ππήξμε ε ζπλεηζθνξά ηνπ Gardner πνπ ζεσξνχζε πσο ε 

αηζζεηηθή εκπεηξία πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο πιήζνπο ζπκβφισλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ γίλεηαη δπλαηή ε έθθξαζε νιηζηηθψλ θαη ιεπηνθπψλ λνεκάησλ, ε ζθηαγξάθεζε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη, γεληθά, ε έθθξαζε δηαθφξσλ φςεσλ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Έηζη ε αηζζεηηθή εκπεηξία βνεζάεη λα ζπλεηδεηνπνηείηαη φ,ηη δελ κπνξεί λα 

γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ κέζσ ησλ νξζνινγηθψλ επηρεηξεκάησλ (Gardner, 1973; 1983; 

1990). 

Έξεπλεο ζε ηνκείο ηεο αλαηνκίαο θαη ηεο λεπξνθπζηνινγίαο, έδεημαλ φηη γηα λα κπνξεί ν 

άλζξσπνο λα ζθέθηεηαη νινθιεξσκέλα ρξεηάδεηαη ε ηζφηηκε θαη αιιεινζπκπιεξσλφκελε 

ιεηηνπξγία ησλ δχν εκηζθαηξίσλ ηνπ εγθεθάινπ. Ζ επαθή κε έξγα ηέρλεο, πνπ πεξηέρνπλ 

ηεξάζηην πινχην ζηνηρείσλ ηαηξηάδνπλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ δεμηνχ εκηζθαηξίνπ 

(εηθφλεο, αιιεγνξίεο, παξνκνηψζεηο, αλαινγίεο, παξαιιαγέο, δηθνξνχκελα, παξάδνμα θ.ά.) 

πνπ είλαη εηδηθεπκέλν ζηελ άκεζε, δηαηζζεηηθή θαη νιηζηηθή ζχιιεςε πνιχπινθσλ ζρέζεσλ, 

ελεξγνπνηεί θαη ελδπλακψλεη ηε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε. Ζ εθπαηδεπηηθή ζεκαζία ηεο 

αηζζεηηθήο εκπεηξίαο απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο θαη ηεθκεξίσζεο ζηνραζηψλ ηνπ 

PaloAlto ηεο Καιηθφξληαο, πνπ αζρνιήζεθαλ αμηνπνηψληαο εξεπλεηηθά δεδνκέλα κε ηελ 

αλζξψπηλε επηθνηλσλία θαη ζεξαπεπηηθή (Watzlawicketall, 1967, Watzlawick 1986). 

χκθσλα κε  ηνλ Adorno (1984; 2000) ε δνκή θαη ην πλεπκαηηθφ πεξηερφκελν ησλ 

ζεκαληηθψλ έξγσλ ηέρλεο πεξηέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπάληα ζπλαληψληαη ζηνπο 

κεραληζκνχο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, νη νπνίνη θπξηαξρνχληαη απφ νξζνινγηθφηεηα 

θαη θνκθνξκηζκφ. πλεπψο, ε επαθή κε ηελ ηέρλε ιεηηνπξγεί ζαλ έλα πεδίν φπνπ 

θαιιηεξγείηαη έλαο ηξφπνο ζθέςεο πνπ ελαληηψλεηαη ζηηο αιινηξησηηθέο λφξκεο ηεο 
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θνηλσληθήο θαζεκεξηλφηεηαο. Πξνζθέξεη δε θξηηήξηα πνπ καο βνεζνχλ λα 

απεγθισβηδφκαζηε απφ ηηο θπξίαξρεο λφξκεο θαη λα ακθηζβεηνχκε ηηο παξαδνρέο πνπ είλαη 

εγθαζηδξπκέλεο ζηηο θνηλσληθέο θαη παξαγσγηθέο ζρέζεηο. 

Όζνλ αθνξά ην πιαίζην ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πξνβιεκαηηθψλ αληηιήςεσλ κέζα απφ ηε κάζεζε, ν Freire (1970) 

ήηαλ ν πξψηνο ζηνραζηήο πνπ αλέπηπμε ηελ έλλνηα ηεο «θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο». ηε 

ζπλέρεηα ν JackMezirow εθθηλψληαο απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο έλλνηαο ηεο θξηηηθήο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ Freire αλέπηπμε απφ ην 1978 ηε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο 

κάζεζεο, ηελ νπνία πξνζδηφξηζε ζαλ ηε «δηεξγαζία κέζσ ηεο νπνίαο κεηαζρεκαηίδνπκε 

πιαίζηα αλαθνξάο (δνκέο ζθέςεσλ, λνεηηθέο ζπλήζεηεο, λνεκαηηθέο πξννπηηθέο) - δνκέο 

παξαδνρψλ θαη πξνζδνθηψλ - έηζη ψζηε λα ηηο θάλνπκε πην πεξηεθηηθέο,  επδηάθξηηεο,  

αλνηρηέο,  ζηνραζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθά δεθηηθέο ζηελ αιιαγή» (Mezirow, 2009, ζ.92). 

Βαζκηαία, πνιινί ζεκαληηθνί ζηνραζηέο φπσο νη Belenky, Boyd, Brookfield, Cranton, Daloz, 

Dirx, Elias, Kasl, Kegan, Marsick, Newman, Taylor θ.ά., πηνζέηεζαλ ηελ έλλνηα ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο θαη εκπινχηηζαλ ηε ζεσξία κε ηηο δηθέο ηνπο αληηιήςεηο θαη 

πξννπηηθέο.  

ήκεξα, ε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο βξίζθεηαη ζε δπλακηθή εμέιημε θαη 

ζπγθεληξψλεη ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. ην πιαίζην ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο έρεη αλαπηπρζεί πνιχ ε 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ηέρλεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο (Cranton, 2006; 

Dirkx, 2000; 2001, Mezirow, 1990; 1998; 2009, Taylor, 2000 θ.ά.) θαη ππάξρνπλ ηξεηο 

ηάζεηο. Ζ πξψηε ηάζε ζέηεη σο αληηθείκελν παξαηήξεζεο δηάθνξα έξγα ηεο καδηθήο 

θνπιηνχξαο, κε ζηφρν λα εμεηαζηνχλ θξηηηθά ηα ζηεξενηππηθά κελχκαηα πνπ πεξηέρνπλ 

(Dass - Brailsford, 2007, Daine, 2009, Tisdell, 2008). ην πιαίζην ηεο δεχηεξεο ηάζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη έξγα ηέρλεο σο ελαχζκαηα γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

επάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα. Σα έξγα ηέρλεο επηιέγνληαη κε γλψκνλα φηη πξνζθέξνπλ 

θαηάιιεια ελαχζκαηα γηα ηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ εμεηαδφκελσλ ζεκάησλ, ρσξίο φκσο λα 

ιακβάλεηαη κε έκθαζε ππφςε ην θξηηήξην ηεο αηζζεηηθήο ηνπο αμίαο. Έηζη, επηιέγνληαη έξγα 

πνπ δε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη πξνζθέξνπλ ελαχζκαηα γηα θξηηηθή ζθέςε. Ζ ηξίηε 

ηάζε επηρεηξεί λα ζπλδπάζεη ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ κε ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία, εκπνηίδνληαο 

ηε καζεζηαθή δηεξγαζία κε ηε ζπρλή αμηνπνίεζε ζεκαληηθψλ έξγσλ ηέρλεο. Θα πξέπεη, 

σζηφζν, λα επηζεκαλζεί φηη ζηε βηβιηνγξαθία εθηφο ησλ Greene (1990) θαη Kegan (2000) 

ππάξρνπλ ειάρηζηεο αλαθνξέο ζηελ πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ είδνπο. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ν εκπινπηηζκφο θαη κεηαζρεκαηηζκφο ησλ απφςεσλ ησλ 

καζεηψλ Γπκλαζίνπ γηα ην δάζνο, κέζα απφ ηελ Σέρλε, ε αλάπηπμε θξηηηθψλ θαη 

δεκηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ κε ελζπλαίζζεζε θαη θαληαζία, γηα λα κπνξνχλ λα δνπλ 

ελαιιαθηηθά φζα ζρεηηθά ζπκβαίλνπλ ζηελ θνηλσλία, λα δηαρεηξίδνληαη θαηαζηάζεηο, λα 

κπνξνχλ λα έιζνπλ αληηκέησπνη κε πξνθαηαιήςεηο θαη λα επαλαμηνινγνχλ πνηθίια 

ζηεξεφηππα. Έηζη αλαπηχζζνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε κε αλάιπζε θαη ζχλζεζε 
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επηκέξνπο ζηνηρείσλ λα είλαη ηθαλνί λα δηαρσξίδνπλ θαη λα νλνκαηνδνηνχλ ην νπζηψδεο απφ 

ην επνπζηψδεο ηεθκεξηψλνληαο ηηο απφςεηο ηνπο κε επηρεηξήκαηα.   

1. Μεζνδνινγία 

Ζ αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, πνπ επηηξέπεη ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ κέζα απφ 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο. Πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία πνπ 

ζπζρεηίδεη ην πεξηερφκελν πνηθίισλ έξγσλ ηέρλεο κε ζρνιηθά γλσζηηθά αληηθείκελα θαη 

δηδαθηηθά πεξηερφκελα κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θξηηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ελδπλάκσζε (Kokkos, 2009; 2010, Κφθθνο, 2011). 

 1.1  ηάδηα ηεο κεζόδνπ  

Απαηηείηαη ε ρξήζε έμη (6) ζηαδίσλ βάζεη ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε ζηαδηαθή αλάπηπμε 

ηφζν ηνπ δεκηνπξγηθνχ φζν θαη ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ησλ καζεηψλ. 

ηάδην 1 - Πξνζδηνξηζκφο ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθή δηεξεχλεζε ελφο ζέκαηνο. 

Πξνζδηνξηζκφο ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθή εμέηαζε ησλ ζηεξεφηππσλ παξαδνρψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα.   

ηάδην 2 - Έθθξαζε άπνςεο καζεηψλ.  

Ο εθπαηδεπηηθφο - εθπαηδεπηήο δηεπθνιχλεη κηα δηεξγαζία, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο: νη 

καζεηέο - εθπαηδεπφκελνη θαηαγξάθνπλ (γξαπηά) ηηο απφςεηο ηνπο επάλσ ζε έλα ζέκα ππφ ηε 

κνξθή κηθξήο εξγαζίαο. Ζ θαηαγξαθή απηή ζθφπηκν είλαη λα απαληά ζε έλα αλνηθηφ 

εξψηεκα; «Ση ζθεθηφκαζηε γηα ην...(ζέκα);». Απηφ γίλεηαη αηνκηθά ή ζε κηθξέο νκάδεο. 

ηάδην 3 - Πξνζδηνξηζκφο ησλ ππνζεκάησλ θαη ησλ θξηηηθψλ εξσηεκάησλ. 

Γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο α) ησλ ππνζεκάησλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ θαη β) ησλ θξηηηθψλ 

εξσηεκάησλ επάλσ ζηα ππνζέκαηα. 

ηάδην 4 - Δπηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο. 

Γίλεηαη επηινγή δηαθφξσλ ζεκαληηθψλ έξγσλ ηέρλεο, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

εξέζηζκα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ππν-ζεκάησλ (ηα κελχκαηα ησλ έξγσλ ηέρλεο ζπλδένληαη 

κε ηα ππν-ζέκαηα). 0 εθπαηδεπηηθφο - εθπαηδεπηήο ρξεζηκνπνηεί έξγα απφ ηε δσγξαθηθή, ηε 

γιππηηθή, ηε θσηνγξαθία, ηε ινγνηερλία, ηελ πνίεζε, ην ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην 

ρνξφ, ηε κνπζηθή θ.ι.π. 

ηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθφο - εθπαηδεπηήο δηακνξθψλεη έλαλ πίλαθα ζπζρέηηζεο ν νπνίνο 

απνηππψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην λφεκα ησλ έξγσλ ηέρλεο ζπζρεηίδεηαη κε ην 

πεξηερφκελν ησλ θξηηηθψλ εξσηεκάησλ. 

ηάδην 5 - Δπεμεξγαζία ηνπ έξγνπ ηέρλεο. 
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Ζ επεμεξγαζία ηνπ έξγνπ ηέρλεο έρεη δχν (2) δηαθξηηά κέξε. ην πξψην κέξνο ν 

εθπαηδεπηηθφο - εθπαηδεπηήο δηεπθνιχλεη κηα δηεξγαζία, ε νπνία ζηνρεχεη ζην λα γίλεη ε 

επεμεξγαζία θαζελφο επηιεγκέλνπ έξγνπ ηέρλεο. Ο εθπαηδεπηηθφο - εθπαηδεπηήο πξνηείλεη 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο νξηζκέλα έξγα ηέρλεο θαη ηνπο θαιεί λα επηιέμνπλ εθείλα πνπ ζα 

αλαιπζνχλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα πξνηείλνπλ έξγα ηέρλεο θαη λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα γίλεη ε επεμεξγαζία ηνπο. Υξεζηκνπνηνχληαη 

ελαιιαθηηθά νη ηερληθέο: ησλ ηεζζάξσλ θάζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ Perkins (1994), ή ε ηερληθή 

«Visible Thinking».  

Οη ηέζζεξηο θάζεηο ηεο ηερληθήο ηνπ D. Perkins πνπ επηηπγράλεη κηα βαζηά θαη νιηζηηθή 

θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ ζπλίζηαηαη σο εμήο: 

 1
ε
 θάζε: ρξφλνο γηα παξαηήξεζε θαη αλνηθηή ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα 

 2
ε
 θάζε: επξεία θαη πεξηπεηεηψδεο παξαηήξεζε θαη αλνηθηή ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα 

 3
ε
 θάζε: ιεπηνκεξήο θαη ζε βάζνο παξαηήξεζε θαη αλνηθηή ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα 

 4
ε
 θάζε: αλαζθφπεζε ηεο δηεξγαζίαο θαη αλνηθηή ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα ή πξηλ απφ 

απηή εξγαζία ζε νκάδεο 

Ζ ηερληθή «Visible Thinking» πνπ είλαη πην επέιηθηε θαη νηθνλνκηθή απφ άπνςε ρξφλνπ 

πεξηιακβάλεη ζεηξά εθκαηεπηηθψλ εξσηήζεσλ ζε επέιηθηε ζεηξά (Perkins, 1994). 

ην δεχηεξν κέξνο φιεο νη ηδέεο πνπ πξνέθπςαλ ζπζρεηίδνληαη (κε εξγαζία ζε νκάδεο) κε 

ην/ηα θξηηηθφ/ά εξψηεκα/ηα, ελδεηθηηθά σο εμήο: «Όια φζα ζπδεηήζακε ζρεηηθά κε ην/ηα 

έξγν/α ηέρλεο ηη έρνπλ λα καο πνπλ πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνχκε ην/ηα θξηηηθφ/ά 

εξψηεκα/ηα πνπ έρνπκε επηιέμεη;». ηφρνο είλαη λα απνθαιπθζνχλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ/ησλ θξηηηθνχ/ψλ εξσηήκαηνο/ησλ ψζηε λα δνζεί ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ε επθαηξία λα επαλεμεηάζνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο παξαδνρέο. 

ηάδην 6 - Κξηηηθφο Αλαζηνραζκφο. 

Οη καζεηέο - εθπαηδεπφκελνη γξάθνπλ ηελ ίδηα κηθξή εξγαζία πνπ εθπφλεζαλ ζην 2° ζηάδην. 

Δάλ είραλ εξγαζηεί ζε νκάδεο ζην 2° ζηάδην, ηψξα πξέπεη πάιη λα εξγαζηνχλ ζηηο ίδηεο 

νκάδεο. Γίλεηαη απνηίκεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ - εθπαηδεπνκέλσλ κε 

βάζε «Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο». Απηφ γίλεηαη αθνχ ν εθπαηδεπηηθφο κειεηήζεη φζα έγξαςαλ 

νη εθπαηδεπφκελνη. Αθνινπζεί ζχλζεζε θαη αληινχληαη ηα ζπκπεξάζκαηα (Kokkos, 2009; 

2010, Κφθθνο, 2011). 

1.2 Πξνζδηνξηζκόο θξηηηθώλ εξσηεκάησλ  

Έλα εξψηεκα είλαη θξηηηθφ φηαλ ε επεμεξγαζία ηνπ ππνζάιπεη ηελ αλάπηπμε θξηηηθνχ 

ζηνραζκνχ. Ση είλαη φκσο «θξηηηθφο ζηνραζκφο»; Καη' αξράο, είλαη κηα ζπγθξνηεκέλε, 

κεζνδηθή, ηεθκεξησκέλε δηεξγαζία ζθέςεο επάλσ ζε έλα δήηεκα. Δπηπιένλ, είλαη κηα 

δηεξγαζία ζθέςεο ε νπνία αμηνινγεί, επαλαμηνινγεί, εμεηάδεη ελαιιαθηηθά θαη 
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αλαδηακνξθψλεη παξαδνρέο πνπ εθιακβάλνπκε σο δεδνκέλεο, ηδίσο δε ηηο παξαδνρέο εθείλεο 

πνπ είλαη ζηεξενηππηθέο, δπζιεηηνπξγηθέο, νπηζζνδξνκηθέο θαη ιεηηνπξγνχλ ελαληίνλ ησλ 

δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ καο ελψ ζπρλά πηζηεχνπκε φηη ηζρχεη ην αληίζεην (π.ρ. ε πηνζέηεζε 

εμεδεηεκέλα θαηαλαισηηθνχ ηξφπνπ δσήο θ.ι.π..  

Αθφκα έλα ζηνηρείν ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ είλαη φηη καο επαηζζεηνπνηεί λα αλαιάβνπκε 

δξάζεηο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο παξαδνρέο καο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

έλλνηεο ηνπ θαινχ, ηνπ δίθαηνπ, ηνπ νπζησδψο ζθφπηκνπ. 

1.3 Δπηινγή έξγσλ ηέρλεο  

Σα αμηφινγα έξγα ηέρλεο δελ ζπλαληψληαη κφλν ζηα κνπζεία  ζηα βηβιία ή ζην ζέαηξν. 

Πνιιά ηα γλσξίδνπκε ήδε κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή καο εκπεηξία, γηα παξάδεηγκα νξηζκέλα 

ιατθά ηξαγνχδηα (ι.ρ. πλλεθηαζκέλε Κπξηαθή), ηξαγνχδηα κε κεινπνηεκέλε πνίεζε (ι.ρ. 

ηνπ Υαηδηδάθε, ηνπ Θενδσξάθε) δεκνηηθή πνίεζε, ιατθή ρνξνγξαθία. 

Ζ επηινγή έξγσλ ηέρλεο είλαη έλα πνιχπινθν δήηεκα. Δχινγα δηεξσηάηαη θάπνηνο γηα ην 

πνηα έξγα ηέρλεο είλαη εθείλα πνπ κπνξνχλ λα ππνθηλήζνπλ ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη αλ φια 

ή κφλν θάπνηα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά  κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ ηε δεηνχκελε 

ιεηηνπξγία. 

O Kant (1790) απφ ην 18
ν
 αηψλα είρε επηζεκάλεη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αμηνινγνχκε ηα 

θαιιηηερλήκαηα είλαη ππνθεηκεληθφο. Ζ θξίζε καο δελ κπνξεί λα βαζηζηεί ζε 

αδηακθηζβήηεηεο αξρέο θαη αδηάζεηζηα επηρεηξήκαηα. Γελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ 

θαζνιηθά απνδεθηνί θαλφλεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο θάπνηνο κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα 

απνδερηεί ηελ αμία ελφο έξγνπ ηέρλεο ή ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ζηηο ζθέςεηο θαη 

ζηα ζπλαηζζήκαηα καο. Απηή ε ζέζε ηνπ Kant έγηλε επξχηαηα απνδεθηή απφ ηνπο 

ζεσξεηηθνχο ηεο ηέρλεο (Broudy, 1987, Efland, 2002, Danto, 2004). 

Πνιινί ζεκαληηθνί ζεσξεηηθνί πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ 

ζηνραζκνχ ζπκπίπηνπλ ζηε δηαπίζησζε φηη απηή ε δηεξγαζία επλνείηαη φηαλ έιζνπκε ζε 

επαθή κε έξγα ηέρλεο πνπ έρνπλ αηζζεηηθή αμία. (Dewey, 1934;1980, Perkins, 1994, 

Καζηνξηάδεο, 2008). 

Θεσξεηηθνί ηεο ρνιήο ηεο Φξαγθθνχξηεο ηζρπξίζηεθαλ φηη ην πλεπκαηηθφ πεξηερφκελν θαη 

ε δνκή ησλ αμηφινγσλ έξγσλ ηέρλεο έρνπλ νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπάληα 

ζπλαληψληαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζθεθηφκαζηε θαζεκεξηλά, ν νπνίνο είλαη δηαπνηηζκέλνο απφ 

ζηεξενηππηθή, «εξγαιεηαθή» δηάζηαζε. Απηά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ ηέρλεο 

κε αηζζεηηθή αμία είλαη φηη έρνπλ αληηζπκβαηηθφ ραξαθηήξα, εκπεξηέρνπλ πιήζνο 

αιιειέλδεησλ λνεκάησλ, είλαη δεθηηθά πνιιαπιψλ εξκελεηψλ" επίζεο, δηεξεπλνχλ ζε βάζνο 

ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Γη΄ απηφ ην ιφγν, ε επαθή κε έξγα 

ηέρλεο απηνχ ηνπ είδνπο ιεηηνπξγεί σο πεδίν φπνπ θαιιηεξγείηαη ν θξηηηθφο ηξφπνο ζθέςεο 

(Adorno, 1970; 2000, Horkheimer, 1938; 1984, Marcuse, 1988, Καζηνξηάδεο, 2008). 
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Ζ επαθή κε ζπκβαηηθά έξγα ηέρλεο (καδηθήο θνπιηνχξαο) φπνπ νη ελαιιαθηηθέο καηηέο 

ζπαλίδνπλ θαη πνπ εθπέκπνπλ κνλνδηάζηαηα, ζρεκαηηθά, σξαηνπνηεκέλα θαη εμηδαληθεπκέλα 

κελχκαηα, ελίνηε κε αλαθξίβεηεο, ιεηηνπξγεί σο εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ ηξφπνπ 

ζθέςεο θαη εμνηθεηψλεη ηνπο απνδέθηεο κε ηνπο θαηεζηεκέλνπο ηξφπνπο εξκελείαο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Έηζη, ν θπξίαξρνο, ζηεξενηππηθφο, κε-θξηηηθφο ηξφπνο ζθέςεο δελ 

δηαηαξάζζεηαη. Οη απνδέθηεο, φζν πεξηζζφηεξν ζπλεζίδνπλ ζηελ επαθή κε απηά ηα έξγα, 

εγθισβίδνληαη ζε έλα θαχιν θχθιν φπνπ απνδέρνληαη, πηνζεηνχλ θαη κέζα ηνπο επηθπξψλνπλ 

ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ζπκβαηηθψλ λνξκψλ ηνπ ζθέπηεζζαη. 

Ζ εκπινθή ησλ καζεηψλ - εθπαηδεπνκέλσλ ψζηε λα ληψζνπλ ηα έξγα σο «δηθά ηνπο» κπνξεί 

λα γίλεη σο εμήο: α) πξνηείλνληαη ζηνπο καζεηέο πνηθίια έξγα θαη γίλεηαη επηινγή απηψλ πνπ 

πξνηηκνχλ θαη ηε ζεηξά επεμεξγαζίαο ηνπο, β) πξνηείλνληαη ζηνπο καζεηέο πεγέο αλαδήηεζεο 

θαη βξίζθνπλ - επηιέγνπλ απηά πνπ πξνηηκνχλ, γ) νη καζεηέο εθνδηάδνληαη κε  θξηηήξηα γηα 

ηελ αλαδήηεζε θαη επηινγή έξγσλ ηέρλεο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ζπδήηεζε γηα ην πνηα ζα 

αμηνπνηεζνχλ, δ) νη καζεηέο πξνηείλνπλ ηα έξγα πνπ πξνηηκνχλ θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα 

ην πνηα ζα αμηνπνηεζνχλ. 

2. Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ 

2.1 Δθπαηδεπηηθή δξάζε κε ηίηιν «Μεηαλάζηεπζε» 

Ζ δηδαθηηθή ελφηεηα ζηελ νπνία εληάζζεηαη ν παξαθάησ ζρεδηαζκφο αθνξά πξφγξακκα 

βησκαηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο Γπκλαζίνπ πνπ έρεη σο ζέκα ηε 

κεηαλάζηεπζε θαη ηηο κνξθέο πνπ παξνπζηάδεη. Ζ εθπαηδεπηηθή δξάζε πνπ πινπνηήζεθε είρε 

σο ηίηιν ζέκαηνο «Σαμηδηψηεο ηεο δσήο - Μεηαλάζηεπζε». 

ηάδην 1: Πξνζδηνξηζκφο ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθή δηεξεχλεζε ελφο ζέκαηνο 

Οη καζεηέο έρνληαο ηηο απφςεηο ηνπο φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη απφ ην βαζκφ 

πιεξνθφξεζήο ηνπο, θιήζεθαλ δηεξεπλψληαο ην επηιεγκέλν απφ ηνπο ίδηνπο επηκέξνπο ζέκα, 

λα δηεξεπλήζνπλ ηε κεηαλάζηεπζε σο δηαρξνληθφ γεγνλφο.  

Δπηρεηξψληαο λα γίλεη θαηαλνεηή ε αλάγθε κεηαθίλεζεο πιεζπζκψλ απφ ηελ εζηία ηνπο, νη 

καζεηέο ζα ήηαλ ηθαλνί λα αλαζεσξήζνπλ - εκπινπηίζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κέζα απφ ηελ 

εκπεηξία ηεο επαθήο ηνπο κε ηελ ηέρλε. Χο εθπαηδεπηηθή ηερληθή επηιέρζεθε λα γίλεη ρξήζε 

ηεο αλνηθηήο ζπδήηεζεο κε ηνπο καζεηέο.  

Καηά ηελ ελεκέξσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ πξνέθπςε 

ζηεξενηππηθή αληίιεςε νκνηφηεηαο ησλ φξσλ «πξφζθπγαο» θαη «κεηαλάζηεο», αιιά θαη 

απφςεηο φπσο: «νη κεηαλάζηεο δελ πιεξψλνπλ θφξνπο θαζψο δελ ππάξρνπλ - δελ έρνπλ 

ραξηηά», «νη κεηαλάζηεο είλαη εγθιεκαηίεο θαη παίξλνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ησλ ληφπησλ». 

Γηεπθξηλίζηεθε ινηπφλ αξρηθά ε δηαθνξά κεηαμχ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. Σν δηθαίσκα 

γηα άζπιν θαη πξνζηαζία απφ δίσμε είλαη κέξνο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ 

πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ είλαη φηη νη πξφζθπγεο ρξεηάδνληαη δηεζλή πξνζηαζία, επεηδή 
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θηλδπλεχεη ε δσή ηνπο ή βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ελψ 

νη κεηαλάζηεο δελ θηλδπλεχνπλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, αιιά απνθαζίδνπλ νη ίδηνη λα 

θχγνπλ απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο γηα νηθνλνκηθνχο ή άιινπο ιφγνπο. 

Σα Ζλσκέλα Έζλε θαζνξίδνπλ σο πξφζθπγα ην άηνκν πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ηνπ ή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ, έρεη δηθαηνινγεκέλν θφβν δίσμεο γηα ιφγνπο 

θπιεηηθνχο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, ζπκκεηνρήο ζε νξηζκέλε θνηλσληθή νκάδα ή ιφγσ 

πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη εμαηηίαο απηνχ ηνπ θφβνπ δίσμεο αδπλαηεί ή δελ επηζπκεί λα 

απνιακβάλεη ηελ πξνζηαζία απηήο ηεο ρψξαο ή ηελ επηζηξνθή ζ' απηήλ. 

ηάδην 2: Οη εθπαηδεπφκελνη θαηαγξάθνπλ ηηο απφςεηο ηνπο (γξαπηά) επάλσ ζε έλα ζέκα, ππφ 

ηε κνξθή κηθξήο εξγαζίαο: 

Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αξρηθά αηνκηθά ζε πέληε - έμη (5-6) γξακκέο ζε 

εθκαηεπηηθέο εξσηήζεηο κε επέιηθηε ζεηξά φπσο: 

 «Πνηεο λνκίδεηε είλαη νη ζθέςεηο ηνπ κεηαλάζηε πνπ θεχγεη»; 

 «Ση λνηψζνπλ νη άλζξσπνη πνπ κεηαλαζηεχνπλ»; 

 «Γηα πνην ιφγν νη άλζξσπνη κεηαλαζηεχνπλ»; 

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ νξίζηεθε λα δνζνχλ αηνκηθά θαη ελζαξξχλζεθαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ δχν (2) νκάδεο, λα νκαδνπνηήζνπλ ηηο απαληήζεηο θαη λα ηηο παξνπζηάζνπλ 

ζηελ νινκέιεηα. 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζπλζέηνληαο πξνέθπςε: 

Οκάδα 1: Οη άλζξσπνη απφ παιηά κεηαλαζηεχνπλ γηα λα βξνπλ θαιχηεξεο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο. θέθηνληαη ηη ζα αληηκεησπίζνπλ αιιά ε επηινγή ηνπο γίλεηαη κε θξηηήξην ηα 

ρξήκαηα. Ο πφιεκνο είλαη επίζεο κηα άιιε αηηία πνπ αλαγθάδεη θάπνηνπο λα θχγνπλ γηα λα 

βξνπλ ηελ ηχρε ηνπο.  

Οκάδα 2: Οη άλζξσπνη κεηαλαζηεχνπλ φπσο θαη ηα πνπιηά φηαλ έρνπλ έιιεηςε ρξεκάησλ 

γηα λα ζπληεξήζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, φηαλ αλαδεηνχλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. 

Φεχγνπλ ζηελαρσξεκέλνη αιιά έρνπλ κηα πξνζδνθία γηα θαιχηεξε δσή ζε ζρέζε κε ηε ρψξα 

ηνπο. 

ηάδην 3: Πξνζδηνξηζκφο: α)ησλ ππνζεκάησλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ θαη β) ησλ θξηηηθψλ 

εξσηεκάησλ επάλσ ζηα ππνζέκαηα 

Οη καζεηέο κε δηάινγν πξνζδηφξηζαλ θαη απνθάζηζαλ ην θξηηηθφ εξψηεκα πνπ ζα 

πξνζεγγηζηεί. Καηφπηλ δηαιφγνπ πξνέθπςε πσο ζα ήζειαλ λα δηεξεπλήζνπλ άκεζα ηα εμήο: 

Τπνζέκα:  Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ νη άλζξσπνη πνπ κεηαλαζηεχνπλ 

Κξηηηθό εξώηεκα: Γηαηί νη άλζξσπνη αλ θαη «θεχγνπλ καθξηά - απνκαθξχλνληαη» απφ ην 

πξφβιεκα βηψλνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα;  
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ηάδην 4: α) Δπηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο 

ηνπο καζεηέο παξνπζηάζηεθαλ πέληε (5) έξγα ηέρλεο - πίλαθεο δσγξαθηθήο ρσξίο θακηά 

αλαθνξά νλνκάησλ έξγσλ θαη θαιιηηερλψλ. 

Πνην ζπγθεθξηκέλα νη πίλαθεο δσγξαθηθήο πνπ δφζεθαλ ήηαλ: 

1. Σίηινο έξγνπ ηέρλεο: «ηε ρώξα ηεο ππόζρεζεο» ηνπ δσγξάθνπCharles Frederic 

Ulrich -  Έηνο δεκηνπξγίαο: 1884 - Έθζεζε: Corcoran Πηλαθνζήθε Σέρλεο, (εηθφλα 1α). 

2. Σίηινο έξγνπ ηέρλεο: «ρεδία ηεο Μέδνπζαο» ηνπ δσγξάθνπTheodore Gericault - 

Έηνο δεκηνπξγίαο: 1819 - Έθζεζε: Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ, (εηθφλα 1β).  

3. Σίηινο έξγνπ ηέρλεο: «Πεξηκέλνληαο ηα πινία» ηνπ δσγξάθνπWalter Langley - Έηνο 

δεκηνπξγίαο: 1885 - Έθζεζε: Ηδησηηθή ζπιινγή, (εηθφλα 1γ). 

4. Σίηινο έξγνπ ηέρλεο: «Απνραηξεηηζκόο ζηελ Αγγιία» ηνπ δσγξάθνπFord Madox 

Brown -  Έηνο δεκηνπξγίαο: 1855 - Έθζεζε: Birmingham Museums and Art Gallery, (εηθφλα 

2α). 

5. Σίηινο έξγνπ ηέρλεο: «Σν θύκα» ηνπ δσγξάθνπ Υνθνπζάη Καηζνπζίθα - Έηνο 

δεκηνπξγίαο: 1830, (εηθφλα 2β). 

 

                   (α)                                       (β)                                            (γ) 

Δηθόλα 1. Έξγα ηέρλεο - πίλαθεο δσγξαθηθήο 

 

                                                    (α)                                (β) 

Δηθόλα 2. Έξγα ηέρλεο - πίλαθεο δσγξαθηθήο 

Σα ζπγθεθξηκέλα έξγα επειέγεζαλ θαζψο ζεσξήζεθε φηη εμππεξεηνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο, είλαη έξγα πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο θαη παξάιιεια απνηεινχλ έλαπζκα γηα θξηηηθή 

ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα. Σν δεχηεξν έξγν ηέρλεο έρεη απνδνζεί επίζεο απφ ην θσηνγξάθν 

Gerard Rancinan κε κνληέια αλζξψπνπο θαη πεξηζζφηεξν θσηηζκφ.  

http://2.bp.blogspot.com/-ySM2St09ZgE/U23E6fJu-EI/AAAAAAAAObA/LPNlOGUHGVs/s1600/Charles+Frederic+Ulrich+in+the+land+of+promise+1884+corcoran+gallery+of+art.jpg
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ηάδην 4: β) πζρέηηζε ησλ έξγσλ κε ην θξηηηθφ εξψηεκα 

ηελ πεξίπησζή καο επηιέρζεθε έλα θξηηηθφ εξψηεκα θαη πξνθαλψο νη πίλαθεο κε ηελ 

επηινγή ηνπο εθπιεξνχλ απηή ηελ πξφζεζή καο, ν θαζέλαο θπζηθά κε δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε. ε πεξίπησζε χπαξμεο δεχηεξνπ θξηηηθνχ εξσηήκαηνο ζα ζπκπιεξσλφηαλ 

πίλαθαο ζπζρέηηζεο θξηηηθψλ εξσηεκάησλ κε ηα αληίζηνηρα έξγα. 

Ο πέκπηνο πίλαθαο «ην θχκα» ηνπ Υνθνπζάη δελ απνηππψλεη εθθξάζεηο κεηαλαζηψλ κπνξεί 

φκσο λα ππνζηεξίμεη ην δηαπξαγκαηεπφκελν ζέκα ζπλνιηθά κε άιιε νπηηθή θαη λα γίλεη 

ρξήζε ηνπ θαη γηα άιια θξηηηθά εξσηήκαηα. 

ηάδην 5: α) Δπεμεξγαζία ηνπ έξγνπ ηέρλεο 

Με δεδνκέλε ηελ επηινγή ησλ καζεηψλ ηνπ ηέηαξηνπ έξγνπ ηέρλεο «Απνραηξεηηζκφο ζηελ 

Αγγιία» Ford Madox Brown, (1855), νη καζεηέο επεμεξγάζηεθαλ ην έξγν ηέρλεο κε ηελ 

ηερληθή ―Visible Thinking‖, πνπ είλαη πην νηθνλνκηθή απφ ρξνληθή άπνςε θαη επέιηθηε γηα 

ηελ θξηηηθή παξαηήξεζε. Με εθκαηεπηηθέο εξσηήζεηο νη καζεηέο ηχπνπ: 

 Ση ζπκβαίλεη; 

 Ση βιέπεηο;  

 Ση παξαηεξείο πνπ ζε θάλεη λα ιεο απηφ; 

 Πνηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζνχ πξνθαιεί; 

Οη καζεηέο δηαπίζησζαλ πσο: 

 Ζ ζχλζεζε ηνπ έξγνπ πξαγκαηηθά ηνπο γνεηεχεη θαη ηνπο ζπγθηλεί γηα ηε θπζηθφηεηα θαη 

ηελ ακεζφηεηα ζηε ζηάζε θαη ηελ έθθξαζε ησλ πξνζψπσλ, 

 Κάλεη θξχν! Οη πξσηαγσληζηέο είλαη θνπθνπισκέλνη κέζα ζηα βαξηά ρεηκσληάηηθα 

ξνχρα θαη πξνζπαζνχλ λα πξνθπιαρζνχλ απφ ηνλ παγσκέλν αέξα θαη ηε βξνρή κε κηα 

κεγάιε καχξε νκπξέια. Θα κπνξνχζαλ λα έρνπλ λαπαγήζεη ηαμηδεχνληαο θαζψο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα έλα παγφβνπλν, 

 Ζ έθθξαζή ηνπ δεπγαξηνχ είλαη ζνβαξή θαη κειαγρνιηθή. Σν ρεηκσληάηηθν θξχν έρεη 

απισζεί ζηηο θαξδηέο ηνπο, θαζψο θεχγνπλ, 

 Γελ κηινχλ, είλαη ζθεπηηθνί θαη θνβνχληαη. Αλαξσηηνχληαη πνπ πεγαίλνπλ, αιιά ν 

άληξαο θαίλεηαη πην ζίγνπξνο γηαηί ίζσο ην έρεη μαλαθάλεη, 

 Ο άλδξαο έρεη ζίγνπξα πην απνθαζηζηηθφ βιέκκα, γηαηί πξνθαλψο αηζζάλεηαη ηελ 

ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ γπλαίθα κνηάδεη λα έρεη παξαηηεζεί 

θαη λα βπζίδεηαη ζηε ζιίςε... 

 Ο έλαο αλαδεηά ηε δεζηαζηά ηνπ άιινπ. Ο άλδξαο θξαηά κε ηξπθεξφηεηα ην ρέξη ηεο 

γπλαίθαο. Απηή, φκσο, κε ην άιιν ηεο ρέξη, θξαηά έλα κηθξφ ρεξάθη πνπ κφιηο 

δηαθξίλεηαη λα βγαίλεη απφ ην κηθξφ κπξνζηηλφ άλνηγκα ηνπ παλσθνξηνχ ηεο, 
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 Ζ γπλαίθα θνπβαιά ηπιηγκέλν ζηελ αγθαιηά πξνθαλψο έλα κσξφ πνπ ηνπ θξαηά ην 

ρεξάθη. Σν άλνηγκα είλαη ηφζν φζν γηα λα παίξλεη αλάζα ην κσξφ ηεο, 

 Σν βιέκκα ηνπ κηθξνχ θνξηηζηνχ ηνπ πίλαθα εθθξάδεη ηηο αγσλίεο θαη ηνπο θφβνπο ησλ 

κεηαλαζηψλ πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα εγθαηαιείςνπλ παηξίδα θαη θίινπο, λα αθήζνπλ 

ην νηθείν, ην θνληηλφ θαη ην γλσζηφ γηα ην μέλν, ην καθξηλφ θαη ην άγλσζην. 

ηάδην 5: β) πζρέηηζε ηεο επεμεξγαζίαο απηήο κε ην θξηηηθφ εξψηεκα 

ρεηηθά κε ην θξηηηθφ εξψηεκα νη καζεηέο κίιεζαλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ νη 

«ηαμηδηψηεο» πνπ ηαμηλνκνχληαη ζηα εμήο: 

 Σνλ απνρσξηζκφ απφ ηνπο γνλείο, ζπγγελείο θαη θίινπο, 

 Σνλ απνρσξηζκφ απφ ηελ παηξίδα, 

 Σα βηψκαηα πνπ ζα «θνπβαινχλ» καδί ηνπο γηα πάληα, θαζψο θαη ην δέζηκν κε ηελ 

παηξίδα,  

 Σα έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα έρνπλ ιφγσ ησλ αλακλήζεσλ θαη ηεο απζφξκεηεο 

ζχγθξηζεο θαηαζηάζεσλ φηαλ ζα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. 

Οη καζεηέο θαηέιεμαλ κεηά απφ δηεμνδηθή ζπδήηεζε πσο: 

 Γελ θαηαιαβαίλνπλ απφιπηα ηε ςπρνινγία ηνπ κεηαλάζηε αλ δελ ην βηψζνπλ. Καζψο 

θάπνηα παηδηά απνηεινχλ παηδηά κεηαλαζηψλ αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά: «αλ δελ ην 

δήζεηο κέζα ζε κηα νηθνγέλεηα κεηαλαζηψλ δελ κπνξείο λα ην ληψζεηο θαη λα ην 

θαληαζηείο, 

 Αληηιακβάλνληαη ηε δπζθνιία πξνζαξκνγήο φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε άιιεο 

θνπιηνχξαο, γιψζζαο, ηελ αιιαγή ηξφπνπ δσήο, ηηο αξρηθέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε δηαβίσζε θαη επηβίσζή ηνπο, ηελ πεξίζαιςε - πγεία, ηα ζέκαηα 

ξαηζηζκνχ θαη εθκεηάιιεπζεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ςπρνινγία ηνπ κεηαλάζηε, 

 Ο κχζνο κηαο γεο επαγγειίαο πεξηέρεη πέξα απφ κηα ζεηξά θαηαζηάζεσλ, έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα θαζψο νη θαηαζηάζεηο πνπ ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ αλάινγα κε 

ηνλ πξννξηζκφ, ζα ηνπο νδεγήζεη ζηε δηαπίζησζε πσο δελ κπνξνχλ λα είλαη «φια 

ξφδηλα».  

ηάδην 6: Κξηηηθφο Αλαζηνραζκφο 

Οη καζεηέο ζπδήηεζαλ κε ηηο νκάδεο πνπ νξίζηεθαλ αξρηθά κε ζθνπφ λα εθθξάζνπλ πάιη ηηο 

απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην αξρηθφ εξψηεκα. 

Πξάγκαηη εμεηάδνληαο ζπγθξηηηθά ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ, θάλεθε πσο κεηά ηε κειέηε ηνπ 

πίλαθα θαη ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, αληηκεησπίδνπλ πην θξηηηθά ην ππφ κειέηε δήηεκα. 

χκθσλα κε ηηο λεφηεξεο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζπλζέηνληαο είρακε ηα εμήο: 

Οκάδα 1: Οη κεηαλάζηεο βηψλνπλ άγρνο θαη θφβν θαζψο ε παηξίδα ηνπο δηψρλεη κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Έηζη ληψζνπλ πηθξία θαη ελδερνκέλσο απαμίσζε θαη κίζνο γηα ηε 
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ρψξα ηνπο. Θα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιιέο δπζθνιίεο θαη απηφ ηνπο θάλεη 

ζθεπηηθνχο, πξνβιεκαηηζκέλνπο γηα ην άγλσζην, ηελ επηβίσζή ηνπο, ηελ πεξίζαιςή ηνπο, ηε 

γεληθφηεξε ζπλαλαζηξνθή ηνπο. Όκσο ε ειπίδα κηαο θαιχηεξεο δσήο ηνπο νπιίδεη λα 

αθήζνπλ πίζσ ηνπο δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο, αιιά θαη ηνπο θίινπο θαη ζπγγελείο ηνπο. Αλ φια 

πάλε θαιά ζα ηνπο μαλαζπλαληήζνπλ ή ζα ηνπο πείζνπλ λα ηνικήζνπλ ηε κεηαλάζηεπζε θαη 

απηνί. 

Οκάδα 2: Οη θαιχηεξεο ζπλζήθεο πνπ αλαδεηνχλ νη κεηαλάζηεο ζπλνδεχνληαη κε έλα πιήζνο 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνληαη αηνκηθά αιιά θαη ζπλνιηθά κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. 

Οπιίδνληαη κε ηελ αηζηνδνμία πσο ζα εθπιεξψζνπλ κηα επηζπκία ηνπο π.ρ. λα θηηάμνπλ έλα 

ζπίηη, θαη μεθηλνχλ ην «ηαμίδη ηνπο». Πηζηεχνπλ πσο ζα βξνπλ θάηη θαιχηεξν αιιά ν 

πξνβιεκαηηζκφο ηνπ αγλψζηνπ αξρηθά, αιιά θαη απηνχ πνπ βηψλνπλ κεηά θαηά ηε δηακνλή 

ηνπο, ηνπο γεκίδεη κε πηθξία γηα ηελ ηχρε ηνπο, άγρνο γηα ηε λέα θαζεκεξηλφηεηα, κειαγρνιία 

ζηελαρψξηα γηα απηά πνπ άθεζαλ πίζσ. Ο ζπλαζπηζκφο κε άιινπο κεηαλάζηεο ίδηαο 

θνπιηνχξαο - γιψζζαο, ζξεζθείαο δίλεη κηα αίζζεζε αζθάιεηαο. Μπνξεί λα ρξεηαζηνχλ θαη 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαζψο είλαη «άλζξσπνη θαη απηνί». Πνξεχνληαη κε ζπλδπαζκφ 

ειπίδαο θαη πφλνπ γηα φιε ηνπο ηε δσή. 

2.2 Δθπαηδεπηηθή δξάζε κε ηίηιν «Γάζνο» 

Ζ δξάζε πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα ην Γάζνο, 

αθνινχζεζε ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ησλ έμη (6) ζηαδίσλ. 

ηάδην 1: Πξνζδηνξηζκφο ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθή δηεξεχλεζε ελφο ζέκαηνο 

Οη καζεηέο έρνληαο ηηο απφςεηο ηνπο φπσο απηέο δηακνξθψλνληαλ απφ ην βαζκφ 

πιεξνθφξεζήο ηνπο, θιήζεθαλ λα δηεξεπλήζνπλ ην επηιεγκέλν απφ ηνπο ίδηνπο επηκέξνπο 

ζέκα (ην δάζνο σο πεγή αηζζήζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ).  

Δπηρεηξήζεθε λα γίλεη αληηιεπηή ε νινθιεξσκέλε ππφζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

ζηνπο καζεηέο γηα λα είλαη ηθαλνί λα αλαζεσξήζνπλ - εκπινπηίζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κέζα 

απφ ηελ εκπεηξία ηεο επαθήο ηνπο κε ηελ ηέρλε. Χο εθπαηδεπηηθή ηερληθή επηιέρζεθε λα γίλεη 

ρξήζε ηεο αλνηθηήο ζπδήηεζεο κε ηνπο καζεηέο.  

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζε καζεηέο πξνέθπςε ζηεξενηππηθή αληίιεςε γηα ηε 

δπλαηφηεηα χπαξμεο πνιιαπιψλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηελ επαθή αλζξψπνπ θαη ελφο δαζηθνχ 

νηθνζπζηήκαηνο θαζψο βίσλαλ έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Γηεπθξηλίζηεθε θαη ζπδεηήζεθε ινηπφλ αξρηθά ε αλάγθε δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο 

ζπλαίζζεκα θαη δάζνο αιιά θαη ε χπαξμε άιισλ θπζηθψλ παξακέηξσλ φπσο ι.ρ. ε ζάιαζζα.    

ηάδην 2: Οη εθπαηδεπφκελνη θαηαγξάθνπλ ηηο απφςεηο ηνπο (γξαπηά) επάλσ ζε έλα ζέκα, ππφ 

ηε κνξθή κηθξήο εξγαζίαο: 

Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αξρηθά αηνκηθά ζε πέληε - έμη (5-6) γξακκέο ζε 

εθκαηεπηηθέο εξσηήζεηο κε επέιηθηε ζεηξά φπσο: «Γηαηί νη άλζξσπνη επηδηψθνπλ ηελ θαχζε 
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ελφο δάζνπο»; «Ση ζθέπηεηαη ν άλζξσπνο πνπ δεη θνληά ζ‘ έλα δάζνο»;  «Ση λνηψζνπλ νη 

άλζξσπνη πνπ επηζθέπηνληαη έλα δάζνο»; 

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ δφζεθαλ αηνκηθά θαη ελζαξξχλζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ δχν (2) 

νκάδεο, λα νκαδνπνηήζνπλ ηηο απαληήζεηο θαη λα ηηο παξνπζηάζνπλ ζηελ νινκέιεηα. 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζπλζέηνληαο πξνέθπςε: 

Οκάδα 1: Οη άλζξσπνη ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ, πξνθαινχλ θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη δελ 

θξνληίδνπλ γηα ην κέιινλ. Οη εκπξεζκνί ησλ δαζψλ γηα νηθφπεδα παξφιν πνπ καο 

ζηελαρσξνχλ ζπλερίδνληαη κε ακείσην ξπζκφ πξνθαιψληαο πιεκκχξεο θαη ζηεξνχλ απφ 

φινπο έλα ρψξν επίζθεςεο πνπ ραξίδεη εξεκία θαη δηαζθέδαζε. 

Οκάδα 2: Σν κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο δε θαίλεηαη λα είλαη θαιφ γηαηί νη άλζξσπνη δελ 

έρνπλ θαιή ζπκπεξηθνξά πξνο ηα δάζε. Τπάξρεη εθκεηάιιεπζε κε ππεξβνιή πνπ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα. Παιηφηεξα ππήξρε θαιχηεξε ζρέζε θαη δνχζαλ κέζα ζηε θχζε. Ζ πξφνδνο 

απνκάθξπλε ηνπο λένπο θαη κφλν νη ειηθησκέλνη αηζζάλνληαη σξαία φηαλ δνπλ ζε βνπλά κε 

δάζε. 

ηάδην 3: Πξνζδηνξηζκφο: α) ησλ ππνζεκάησλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ θαη β) ησλ θξηηηθψλ 

εξσηεκάησλ επάλσ ζηα ππνζέκαηα 

Οη καζεηέο κε δηάινγν πξνζδηφξηζαλ θαη απνθάζηζαλ ην θξηηηθφ εξψηεκα πνπ ζα 

πξνζεγγηζηεί. Καηφπηλ δηαιφγνπ πξνέθπςε πσο ήζειαλ λα δηεξεπλήζνπλ άκεζα ηα εμήο: 

Τπνζέκα:  Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ πνπ βηψλνπλ ή επηζθέπηνληαη έλα δάζνο. 

Κξηηηθό εξώηεκα: Γηαηί νη άλζξσπνη αλ θαη «θεχγνπλ» απφ ην νξεηλφ δαζηθφ νηθνζχζηεκα 

ηνπ ρσξηνχ ηνπο γηα δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο ή θνηλσληθνχο ιφγνπο βηψλνπλ κεηέπεηηα 

έληνλα ζπλαηζζήκαηα;  

ηάδην 4: α) Δπηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο 

ηνπο καζεηέο παξνπζηάζηεθαλ ηέζζεξα (4) έξγα ηέρλεο - πίλαθεο δσγξαθηθήο, έλα (1) 

θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν θαη έλα (1) πνίεκα ρσξίο θακηά αλαθνξά ηίηισλ  έξγσλ θαη 

θαιιηηερλψλ. 

Πνην ζπγθεθξηκέλα νη πίλαθεο δσγξαθηθήο πνπ δφζεθαλ ήηαλ: 

1. Σίηινο έξγνπ ηέρλεο: «Σν δάζνο ηνπ Φνληελεκπιό»ηνπ δσγξάθνπJean Baptiste 

Camille Corot - Έηνο δεκηνπξγίαο: 1834 - Έθζεζε: Δζληθή Πηλαθνζήθε Σέρλεο. 

Οπάζηλγθηνλ, (εηθφλα 3α). 

2. Σίηινο έξγνπ ηέρλεο: «Η θξαπγή» ηνπ δσγξάθνπEdvard Munch - Έηνο δεκηνπξγίαο: 

1893 - Έθζεζε: Δζληθή Πηλαθνζήθε Ννξβεγίαο, (εηθφλα 3β). 

3. Σίηινο έξγνπ ηέρλεο:  «Βόιηα ζην δάζνο ή ε θπξία Lacoeur κε ηα παηδηά ηεο» ηνπ 

δσγξάθνπP.A. Renoir - Έηνο δεκηνπξγίαο: 1870 - Έθζεζε: Ηδησηηθή πιινγή, (εηθφλα 3γ). 
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4. Σίηινο έξγνπ ηέρλεο: «Φηηάρλνπκε έλαλ Καηλνύξγην Κόζκν»  ηνπ δσγξάθνπPaulNash 

- Έηνο δεκηνπξγίαο: 1918 -  Έθζεζε: Απηνθξαηνξηθφ Πνιεκηθφ Μνπζείν, Λνλδίλν, (εηθφλα 

3δ). 

Σν θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν θαη ην πνίεκα ήηαλ: 

5. Κηλεκαηνγξαθηθφ έξγν: «Όλεηξα» ηνπ ζθελνζέηε Αθίξα Κνπξνζάβα - Έηνο 

δεκηνπξγίαο: 1990. 

6. Πνίεκα: «ην δάζνο» ηεο πνηήηξηαο Μπξηηώηηζζα (Θεώλε Γξαθνπνύινπ) απφ ηε 

ζπιινγή: Σα δψξα ηεο Αγάπεο - Έηνο δεκνζίεπζεο: 1932. 

αλ κέζα απ‘ άπιν πνηηζηήξη, / θάησ απ‘ ην δέληξν πνπ έρσ γείξεη, / ησλ αξσκάησλ ξέεη ην 

ζκάξη, / θιηζθνχλη, ξίγαλε, ζπκάξη! 

Ό,ηη έρεη ν Θεφο μέγλνηαζην πιάζεη / γχξσ απ‘ ην δάζνο έρεη θνπξληάζεη, / πνπιηά ζηα 

δέληξα, αξληά ζηηο ζηάλεο, / θαη ζηα ηζαληίξηα νη αηζηγγάλεο. 

Θξννχλ ηα πεχθα, αρνχλ νη γξχινη, / μππλνχλ ζηε κλήκε κνπ φινη νη ζξχινη. 

Να ‘ξρφηαλ ιέεη θαη λα κε θάλεη / ν δξάθνο, ιεχθα είηε πιαηάλη, / κηα ξίδα λ ‘καη εδψ ζην 

ρψκα, / θαη κήηε κάηηα, κήηε ζηφκα! 

Σν αίκα απηφ πνπ ηξέρεη εληφο κνπ / θαη πνπ κε θαίεη ζα λα  λ ‘νρηξφο κνπ, / λα ‘ξρνληαλ ιέεη 

μσζηέο πηιάια, / λα κνπ ην πηνπλ ζηάια ηε ζηάια, / θαη λα ρπζεί ε ςπρή θαζάξηα, / ζαλ ηα 

λεξά, ζαλ ηα ρνξηάξηα! 

...ηα κπξηνθέληεηα θηιίκηα / ηνπ δάζνπ, εγψ ‘καη ε κφλε αζθήκηα, / θαη θάηη λφζν, θάηη μέλν 

/ κεο ζην βαζίιεην ην παξζέλν... 

 

             (α)                                         (α) - ιεπηνκέξεηα                                      

 

http://2.bp.blogspot.com/-htz4hx78qeA/VT609jYoS6I/AAAAAAAAUc0/wIDV5dg5GLo/s1600/Corot+Forest_of_Fontainebleau.jpg
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                 (β)                         (γ)                                               (δ) 

Δηθόλα 3. Έξγα ηέρλεο - πίλαθεο δσγξαθηθήο 

ηάδην 4: β) πζρέηηζε ησλ έξγσλ κε ην θξηηηθφ εξψηεκα 

ηελ πεξίπησζή καο επηιέρζεθε έλα θξηηηθφ εξψηεκα θαη πξνθαλψο νη πίλαθεο, ην 

θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν θαη ην πνίεκα κε ηελ επηινγή ηνπο εθπιεξνχζαλ απηή ηελ πξφζεζή 

καο, ν θαζέλαο θπζηθά κε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. ε πεξίπησζε πνπ ππήξρε δεχηεξν 

θξηηηθφ εξψηεκα ζα ζπκπιεξσλφηαλ πίλαθαο ζπζρέηηζεο θξηηηθψλ εξσηεκάησλ κε ηα 

αληίζηνηρα έξγα. 

Σν δεχηεξν έξγν ηέρλεο «Ζ θξαπγή» ηνπ Edvard Munch απέδηδε ηφζν έληνλν ζπλαίζζεκα, 

πνπ ρσξίο λα γλσξίδεη θάπνηνο ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ δε ζα δπζθνιεπφηαλ λα αληιήζεη πινχζην 

πιηθφ γηα επεμεξγαζία θαη γηα άιια θξηηηθά εξσηήκαηα. 

ηάδην 5: α) Δπεμεξγαζία ηνπ έξγνπ ηέρλεο 

Με δεδνκέλε ηελ επηινγή ησλ καζεηψλ ηνπ δεχηεξνπ έξγνπ ηέρλεο «Ζ θξαπγή» ηνπ Edvard 

Munch (1893), πνπ δελ απνηχπσλε εηθφλα δάζνπο αιιά απνηεινχζε πξφθιεζε επεμεξγαζίαο, 

νη καζεηέο επεμεξγάζηεθαλ ην έξγν ηέρλεο κε ηελ ηερληθή ―Visible Thinking‖, θαζψο είλαη 

πην νηθνλνκηθή απφ ρξνληθή άπνςε θαη επέιηθηε γηα ηελ θξηηηθή παξαηήξεζε.  

Με εθκαηεπηηθέο εξσηήζεηο νη καζεηέο ηχπνπ: «Ση ζπκβαίλεη»; «Ση βιέπεηο»; «Ση παξαηεξείο 

πνπ ζε θάλεη λα ιεο απηφ»; «Πνην πξνβιεκαηηζκφ ζνπ πξνθαιεί»; νη καζεηέο δηαπίζησζαλ 

πσο: α) ε ζχλζεζε ηνπ έξγνπ πξαγκαηηθά ηνπο ζπγθίλεζε κε ηελ εθθξαζηηθφηεηα ζε πξψην 

πιάλν αλζξψπηλεο κνξθήο, πνπ δήισλε μεθάζαξα ηξφκν θαη απφγλσζε κε ηελ έθθξαζε ηνπ 

πξνζψπνπ, β) ην ηνπίν αληαλαθινχζε ηελ αλαηαξαρή θαζψο ηα ρξψκαηα δελ παξαπέκπνπλ 

ζε ειηνβαζίιεκα αιιά ζε θάηη έληνλν, ζεξκφ θαη απφθνζκν, γ) ε παξνπζία ησλ δχν άιισλ 

αλζξψπηλσλ κνξθψλ έδεηρλε κε ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπο λα κελ είραλ αληηιεθζεί ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ή αθφκα θαη λα κελ ηνπο απαζρνινχζε ην γεγνλφο πνπ 

εμέθξαδε ε κνξθή κε αλνηθηφ ην ζηφκα, δ) ππήξρε κηα ζνβαξή θαηάζηαζε θαζψο ε θχζε 

ήηαλ άγξηα θαη δήισλε ηελ έλαξμε κηαο επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο.  

ηάδην 5: β) πζρέηηζε ηεο επεμεξγαζίαο απηήο κε ην θξηηηθφ εξψηεκα 

ρεηηθά κε ην θξηηηθφ εξψηεκα νη καζεηέο κίιεζαλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ νη 

άλζξσπνη θαη ζπλίζηαηαη: α) ζηα βηψκαηα πνπ «θνπβαινχλ» καδί ηνπο γηα πάληα, θαζψο θαη 

ζην δέζηκν κε ην δαζηθφ νηθνζχζηεκα ηνπ ρσξηνχ ηνπο, β) ζηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

http://4.bp.blogspot.com/-Giv_xd_X4KY/VFVpBECFbNI/AAAAAAAASrI/GY7j1NmT240/s1600/Renoir+a-walk-in-the-woods-madame-lecoeur-and-her-children-1870.jpg!.jpg
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βηψλνπλ ζε κηα θαηαζηξνθή ελφο δάζνπο θαη γ) ζηελ απζφξκεηε ζχγθξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ππαίζξνπ θαη αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Οη καζεηέο θαηέιεμαλ κεηά απφ δηεμνδηθή ζπδήηεζε πσο: α) δελ θαηαιαβαίλνπλ απφιπηα ηε 

ςπρνινγία ηνπ θαηνίθνπ νξεηλνχ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο αλ δελ ην έρνπλ βηψζεη, β) 

αληηιακβάλνληαη ηε δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ 

δήζεη ζηελ χπαηζξν θαη εηδηθά ζε αιιειεπίδξαζε κε δαζηθφ νηθνζχζηεκα θαη γ) ε αληίιεςε 

ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο είλαη πην νινθιεξσκέλε αιιά θαη έληνλε ζπλαηζζεκαηηθά γηα 

άηνκα πνπ έρνπλ αιιειεπηδξάζεη θαη βηψζεη θαζεκεξηλά έλα δαζηθφ νηθνζχζηεκα. 

ηάδην 6: Κξηηηθφο Αλαζηνραζκφο   

Οη καζεηέο ζπδήηεζαλ κε ηηο νκάδεο πνπ είραλ νξηζηεί αξρηθά κε ζθνπφ λα εθθξάζνπλ πάιη 

ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην αξρηθφ εξψηεκα. 

Δμεηάδνληαο ζπγθξηηηθά ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ, θάλεθε πσο κεηά ηε κειέηε ηνπ πίλαθα 

θαη ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, αληηκεηψπηζαλ πην θξηηηθά ην ππφ κειέηε δήηεκα. 

πλζέηνληαο ηηο λεφηεξεο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

Οκάδα 1:  Οη άλζξσπνη επεξεαζκέλνη απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνχζαλ 

ζέιεζαλ λα ην ζπκπεξηιάβνπλ ζε δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο φπσο δσγξαθηθή ζε αγγεία, 

ςεθηδσηά, πίλαθεο δσγξαθηθήο, πνηήκαηα, ηξαγνχδηα θ.ι.π. ηελ αξραηφηεηα ζεσξνχζαλ πσο 

ήηαλ ηφπνο πνπ δνχζαλ ζεφηεηεο. Σν δάζνο πξνθαιεί ζε φπνηνλ δεη ζπλαηζζήκαηα πνπ δε 

θαληάδεηαη θάπνηνο πνπ δεη ζε κηα πφιε. Ζ κπξσδηά ηνπ αέξα, νη ήρνη, ε εξεκία είλαη 

ζηνηρεία πνπ δελ πεξηγξάθνληαη. Γη‘ απηφ φζνη έρνπλ δήζεη θνληά ζε δάζνο κπνξνχλ λα 

εθηηκήζνπλ θαιχηεξα ηε δεκηά απφ κηα θαηαζηξνθή, θαη αλαδεηνχλ ηελ επηζηξνθή ηνπο 

θνληά ζε απηφ γηαηί εθεί κπνξνχλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηε δσή. Οη λένη ηεο πφιεο 

βιέπνπλ ζην δάζνο θπξίσο ηε δηαζθέδαζε ελψ ππάξρνπλ ηφζα άιια ζεκαληηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη νθείινπλ λα ηα γλσξίζνπλ λα ηα λνηψζνπλ θαη λα ηα αλαδείμνπλ κε 

δηάθνξεο δξάζεηο.       

Οκάδα 2: Ζ ζρέζε ησλ αλζξψπσλ ηεο πφιεο κε ην δάζνο είλαη πνιιέο θνξέο αλχπαξθηε. 

Έηζη δελ κπνξνχλ λα λνηψζνπλ, αθνχ δελ έρνπλ βηψζεη ην δάζνο έλα πιήζνο ζπλαηζζεκάησλ 

πνπ ζα ηνπο έθαλε λα αιιάμνπλ ζηάζε πξνο ην δάζνο αιιά θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ 

εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ κε ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ην κεγάιν νηθνλνκηθφ θίλεηξν έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα ρσξίο ζπλαηζζήκαηα, πνπ είλαη γλσζηά ζε ειηθησκέλνπο θαηνίθνπο 

ηεο πφιεο πνπ έδεζαλ ζηε θχζε θαη ζε κφληκνπο θαηνίθνπο πεξηνρψλ θνληά ζε δαζηθφ 

νηθνζχζηεκα. Οη αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη κφλν πιηθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο. Σν δάζνο αιιά θαη γεληθφηεξα ε θχζε κπνξεί λα πξνζθέξεη ζπλαίζζεκα 

πνπ κφλν αλ ην δήζεηο έρεηο μεθάζαξε άπνςε. Οη λέεο γεληέο κε δξάζηο νθείινπλ λα 

πξνθπιάμνπλ απηή ηελ θιεξνλνκηά.     

Ο εθπξφζσπνο θάζε νκάδαο δηάβαζε ην θείκελν ηεο νκάδαο θαη ε ζπλάληεζε νινθιεξψζεθε 

κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αθνινχζεζε αμηνιφγεζε απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη΄ ηδίαλ γηα ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ απφ ηε 
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ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε, κέζσ θαη ηεο αληηπαξαβνιήο ηεο αξρηθήο θαη ηειηθήο απάληεζεο 

θάζε νκάδαο καζεηψλ, γηα αλάδεημε πεξηζζφηεξνπ θξηηηθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ ηξφπνπ 

ζθέςεο. 

3. πκπεξάζκαηα 

Ζ επηινγή έξγσλ ηέρλεο γηα ρξήζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ είλαη έλα πνιχπινθν δήηεκα. Δχινγα 

δηεξσηάηαη θάπνηνο γηα ην πνηα έξγα ηέρλεο είλαη εθείλα πνπ κπνξνχλ λα ππνθηλήζνπλ ηνλ 

θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη αλ φια ή κφλν θάπνηα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά  κπνξνχλ λα 

επηηειέζνπλ ηε δεηνχκελε ιεηηνπξγία. 

ηελ επεμεξγαζία ησλ έξγσλ ηέρλεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο κε: α) ηηο ηέζζεξηο 

(4) θάζεηο ηεο ηερληθήο ηνπ D. Perkins θαη β) ηελ ηερληθή «VisibleThinking». 

Οη ηέζζεξηο θάζεηο ηεο ηερληθήο ηνπ D. Perkins επηηπγράλνπλ κηα βαζηά θαη νιηζηηθή 

θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ, ελψ ε ηερληθή «Visible Thinking» είλαη πην επέιηθηε θαη νηθνλνκηθή 

απφ άπνςε ρξφλνπ θαη πεξηιακβάλεη ζεηξά εθκαηεπηηθψλ εξσηήζεσλ ζε επέιηθηε ζεηξά. 

Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε κε ηίηιν 

«Μεηαλάζηεπζε» νη νκάδεο βειηίσζαλ ηελ αξρηθή άπνςή ηνπο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

κεηαλαζηψλ. Σν κέγεζνο ησλ θεηκέλσλ ησλ καζεηψλ αιιά θαη ησλ πξνεθηάζεσλ ηνπ ζέκαηνο 

απμήζεθε ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ηνπνζεηήζεηο ηνπο. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

απνηππψζεθαλ ζηα λεφηεξα θείκελά ηνπο, είλαη πνηθηιφκνξθεο θαη δελ πεξηνξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζε ζέκαηα νηθνλνκηθά, δηακνλήο θαη πεξίζαιςεο. Οη πηζαλέο θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο δελ ζα είλαη ηθαλέο λα ζβήζνπλ ηηο κλήκεο ηεο «ρακέλεο ελδερνκέλσο 

γηα πάληα παηξίδαο». 

Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε κε ηίηιν «Γάζνο» νη 

νκάδεο απάληεζαλ ζην ζηάδην ηνπ θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ πην νινθιεξσκέλα αιιά θαη 

επηθεληξσκέλα ζην ζέκα ηνπο. Παξαηεξήζεθε εκπινπηηζκφο ζθέςεσλ πνπ θηλνχληαλ 

πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθά θαη θξηηηθά. Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε θαζνιηθή εκπινθή φισλ ησλ 

καζεηψλ ζε έλα δεκηνπξγηθφ - ζεηηθφ θιίκα,, κε δηάζεζε γηα ζπιινγηθή δξάζε θαη αλάιεςε 

αηνκηθήο  πξσηνβνπιίαο. Οη νκάδεο βειηίσζαλ ηελ αξρηθή άπνςή ηνπο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ πξνζθέξεη ην Γάζνο. Σν κέγεζνο ησλ θεηκέλσλ ησλ καζεηψλ αιιά θαη ησλ πξνεθηάζεσλ 

ηνπ ζέκαηνο απμήζεθε ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ηνπνζεηήζεηο ηνπο. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ απνηππψζεθαλ ζηα λεφηεξα θείκελά ηνπο, ήηαλ πνηθηιφκνξθεο θαη δελ 

πεξηνξίδνληαλ απνθιεηζηηθά ζε ζέκαηα γεσγξαθηθά, νηθνλνκηθά, δηαβίσζεο θαη θαηαζηξνθήο 

θπζηθνχ πινχηνπ. Μεηαζρεκαηίζηεθε ινηπφλ ε αξρηθή άπνςή ηνπο γηα ηε δπλαηφηεηα 

χπαξμεο έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ θαη Γάζνπο. Καηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα πσο έλα δαζηθφ νηθνζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ηζρπξφηεξα 

θαη εληνλφηεξα ζπλαηζζήκαηα απφ έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ. Οη άλζξσπνη πνπ ην βηψλνπλ ην 
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εθηηκνχλ αιιά θαη ην απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ. Γη‘ απηφ 

θαη ε απψιεηά ηνπ ραξάδεη ζπλαηζζεκαηηθά πεξηζζφηεξν ηε ςπρή ηνπο. 

Ζ κέζνδνο θαίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζε έθεβνπο καζεηέο φπνπ εθαξκφζηεθε. Ζ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ κε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο έδεημε φηη κε 

θαηάιιεια εξεζίζκαηα κπνξεί λα δηεγεξζεί ε ζθέςε θαη λα νδεγεζεί ζε θξηηηθφ ζηνραζκφ. Ζ 

πξνζαξκνγή ηνπο ππήξμε ζηαδηαθή θαζψο ήηαλ κηα θαηλνηφκα πξνζέγγηζε. Σειηθά ζχκθσλα 

κε δειψζεηο ηνπο θαη ζηηο δχν (2) εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνπζα ε εκπεηξία 

πνπ βίσζαλ. Κάλνληαο κηα γεληθή δηαπίζησζε θαίλεηαη πσο ε κέζνδνο είλαη απνηειεζκαηηθή 

αιιά θαη απνδνηηθή φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο κέζα απφ ηελ επαθή 

καζεηψλ κε έξγα ηέρλεο. Οη καζεηέο κεηά ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ πξνζέγγηζεο ζέκαηνο κε ηελ 

αηζζεηηθή εκπεηξία ήηαλ πην επηθεληξσκέλνη ζην ζέκα. Δκπινχηηζαλ ηηο απφςεηο ηνπο, ε 

ζθέςε ηνπο θηλήζεθε πεξηζζφηεξν θξηηηθά αιιά θαη δεκηνπξγηθά. Έηζη νη καζεηέο έγηλαλ 

ηθαλνί λα επαλεμεηάζνπλ εζθαικέλεο αληηιήςεηο γηα ην δάζνο θαη λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ 

εγθπξφηεηα φζσλ έρνπλ απνβεί δπζιεηηνπξγηθέο. Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζα απφ ηελ 

αηζζεηηθή εκπεηξία ηεο ηέρλεο θαίλεηαη λα έρεη ινηπφλ πεδίν εθαξκνγήο πέξα απφ ηνπο 

ελήιηθνπο φπνπ αξρηθά εθαξκφζηεθε θαη ζηνπο καζεηέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη 

κεγαιψλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά πεξηβάιινληα θαη δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα θαη ηηο αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ζα δηαβνχλ. Οη «παξαδνρέο» ηεο κηθξήο 

ειηθίαο απαηηνχλ εγθπξφηεηα θαζψο κειινληηθά ζα βαζηζηνχλ ζε απηέο απνθάζεηο θαη ζηάζε 

δσήο. Ζ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ παξαδνρψλ κέζα απφ ηελ πξνηεηλφκελε κέζνδν ζα κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε κηα πην μεθάζαξε θαηαλφεζε θαη ηειηθά ζε κηα θαιχηεξε δπλαηή θξίζε.    
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Abstract: The aim of this publication is to disseminate the experience of image sonification, 

as a good practice for teaching  Music in Secondary Education. Two cross-curricular projects 

are presented, concerning image sonification on impressionism, expressionism and avant-

garde, which additionally exploit Information and Communication Technologies (I.C.T.). The 

projects were implemented at the Α΄ grade of Senior High School during the school years 

2015-2016, 2016-17, 2017-18 and 2018-19. Firstly, a clarification and analysis of musical 

terms is attempted, followed by a presentation of audio and video editing software, which can 

be used in the context of digital audiovisual literacy. Subsequently, the methodology and the 

experience from the implementation are presented. Finally, the conclusions and proposals of 

the work are summarized. 

Keywords: Picture sonification, impressionism, expressionism, avant-garde, digital audio 

visua lliteracy. 

Πεξίιεςε: Ζ εξγαζία ζηνρεχεη ζηε δηάρπζε ηεο εκπεηξίαο ερνπνίεζεο ηεο εηθφλαο, ε νπνία 

απνθηήζεθε κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ εξγαζίαο, σο θαιήο πξαθηηθήο γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο Μνπζηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Παξνπζηάδνληαη δπν δηαζεκαηηθά 

παξαδείγκαηα/ζρέδηα εξγαζίαο ερνπνίεζεο ηεο εηθφλαο, πνπ αθνξνχλ γεληθά ζηνλ 

κνληεξληζκφ ζηε κνπζηθή θαη εηδηθά ζηα κνπζηθά ξεχκαηα ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ, ηνπ 

εμπξεζηνληζκνχ θαη ηεο ηζηνξηθήο πξσηνπνξίαο θαη ηα νπνία επηπξφζζεηα αμηνπνηνχλ ηηο 

Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.). Σα ζρέδηα εξγαζίαο 

πινπνηήζεθαλ ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο επηινγήο 

«Καιιηηερληθή Παηδεία – Μνπζηθή», θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2015-16, 2016-17, 2017-18 θαη 

2018-19. Αξρηθά,  επηρεηξείηαη ε απνζαθήληζε θαη ε αλάιπζε κνπζηθψλ φξσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο ήρνπ, ερνγξάθεζεο θαη βίληεν πνπ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ςεθηαθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ. Σέινο παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία, θαηαηίζεηαη ε εκπεηξία ηεο πινπνίεζεο 

ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ηεο εξγαζίαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Ζρνπνίεζε ηεο εηθφλαο, ηκπξεζηνληζκφο, εμπξεζηνληζκφο, ηζηνξηθή 

πξσηνπνξία, ςεθηαθφο νπηηθναθνπζηηθφο γξακκαηηζκφο. 
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1. Δηζαγσγή 

Ζ  κνπζηθή δνθηκάδεη θαη δνθηκάδεηαη ζε δηάινγν κε άιιεο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο (θηλεηή 

εηθφλα, αθίλεηε εηθφλα, θίλεζε, επηηέιεζε) ζ‘ έλα πλεχκα αιιεινεπίδξαζεο θαη 

ακνηβαηφηεηαο, αλαδεηά δνκέο θαη δηαδηθαζίεο ηθαλέο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε θαηλνηνκηθή 

θαη επηλνεηηθή  δηάζεζε ζε δηάθνξα θαιιηηερληθά είδε ή ζε ζχλζεηα θαιιηηερληθά 

πξνγξάκκαηα ζπιινγηθνχ ραξαθηήξα. Ο Wassily Κandinsky (1981) ζεκεηψλεη: «είλαη βαζεηά 

ε ζπγγέλεηα ησλ ηερλψλ ελ γέλεη θαη ηεο κνπζηθήο κε ηε δσγξαθηθή ηδηαίηεξα… Ζ ηάζε ηνπ 

κπιε γηα εκβάζπλζε είλαη ηφζν κεγάιε, πνπ γίλεηαη ζε βαζχηεξεο απνρξψζεηο πην έληνλε θαη 

έρεη κηα πην ραξαθηεξηζηηθή εζσηεξηθή επελέξγεηα…Δίλαη ην ρξψκα ηνπ νπξαλνχ, έηζη φπσο 

ηνλ θαληαδφκαζηε κε ηνλ ήρν ηεο ιέμεο νπξαλφο…Αλαπηχζζεη ζε βάζνο ην ζηνηρείν ηεο 

εξεκίαο…Μνπζηθά αλαπαξηζηφκελν ην αλνηθηφ κπιε είλαη φκνην κε έλαλ απιφ, ην ζθνχξν κε 

έλα ηζέιν, πξνρσξψληαο νινέλα βαζχηεξα κε ηνπο εμαίζηνπο ήρνπο ελφο θνληξακπάζνπ, ζε 

βαζχηεξε, πην παλεγπξηθή κνξθή κπνξεί ν ήρνο ηνπ κπιε λα παξαβιεζεί κε εθείλνλ ελφο 

κπάζνπ αξκφληνπ… Καη ζαλ έλα ηίπνηε δίρσο δπλαηφηεηεο, ζαλ έλα λεθξφ ηίπνηε κεηά ην 

ζβήζηκν ηνπ ήιηνπ, ζαλ κηα αηψληα ζησπή δίρσο κέιινλ θη ειπίδα ερεί εζσηεξηθά ην καχξν… 

Σν θφθθηλν, φπσο ην θαληάδεηαη θαλείο, ζαλ έλα δίρσο φξηα, ραξαθηεξηζηηθά δεζηφ 

ρξψκα…ερεί ζαλ ηελ ηνχκπα θαη κπνξεί λα παξαιιειηζζεί κε δπλαηέο ηπκπαλνθξνπζίεο… 

Οη ηφλνη ησλ ρξσκάησλ φπσο αθξηβψο εθείλνη ηεο κνπζηθήο, είλαη πνιχ πην ιεπηήο πθήο, 

εγείξνπλ πνιχ πην εθιεπηπζκέλεο δνλήζεηο ζηελ ςπρή, πνπ δελ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε 

ιφγηα». 

Ζ Μνπζηθή θαη ε Εσγξαθηθή είλαη δπν ηέρλεο πνπ έρνπλ ζπλαληεζεί θαη αιιειεπηδξάζεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξηθήο ηνπο πνξείαο. Πνιχ ζπρλά έλαο ήρνο δεκηνπξγεί ηελ 

εληχπσζε ελφο ρξψκαηνο θαη αληίζηνηρα ηα ρξψκαηα ζπρλά θέξλνπλ απζφξκεηα ζην λνπ 

κεισδηθά κνηίβα. Νφηεο θαη ρξψκαηα απνηεινχλ ηα κέζα θαη ηα πιηθά κε ηα νπνία νη 

θαιιηηέρλεο, ν θαζέλαο απφ ηε ζθνπηά ηεο δηθήο ηνπ Σέρλεο, πξνζπαζνχλ λα κεηαθέξνπλ 

ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα, λα ζπγθηλήζνπλ θαη λα πξνθαιέζνπλ αηζζεηηθή απφιαπζε.Ζ 

αλαδήηεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ήρνπ ηεο εηθφλαο, απνζθνπεί ζηε δηαηζζεηηθή θαηαλφεζε 

επξχηεξσλ θαλφλσλ ηεο αηζζεηηθήο, πνπ δηέπνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηέρλεο θαη ζηελ 

αλαθάιπςε ησλ αλαινγηψλ θαη αληηζηνηρηψλ αλάκεζα ζηα ζχκβνια, ηελ εθθξαζηηθή γιψζζα 

θαη ηνπο θψδηθεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο Μνπζηθήο θαη ησλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ θαη 

εηδηθφηεξα ηεο Εσγξαθηθήο (Η.Δ.Π. Aesop&Μαγαιηνχ 2018).Ο ίδηνο εζσηεξηθφο ήρνο, ηελ 

ίδηα ζηηγκή, κπνξεί λα εθθξαζηεί απφ δηαθνξεηηθέο ηέρλεο, ελψ ζα πξνβάιιεη ε θάζε ηέρλε 

εθηφο απφ απηφλ ηνλ γεληθφ ήρν θαη ην ηδηάδνλ ζ‘απηήλ ζπλ θαη ζα πξνζζέηεη κ‘ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζηνλ γεληθφ εζσηεξηθφ ήρν έλαλ πινχην θαη κηα δχλακε, πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

επηηεπρζνχλ απφ κηα ηέρλε (Κandinsky, 1981).  

Σν πξφβιεκα πνπ ηίζεηαη γηα καο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ 

κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε δηδαθηηθά ηε ζρέζε ησλ ηερλψλ κεηαμχ ηνπο, κεηαηξέπνληαο «… 

νξηζκέλεο ψξεο καζεκάησλ ζε ψξεο αηζζεηηθήο απφιαπζεο θαη κπζηαγσγίαο» (Θενδσξάθεο, 

1972). Θα ήηαλ πξάγκαηη ζεκαληηθφ αλ κπνξνχζακε κέζα ζ' έλα ζρνιείν - δσληαλφ θχηηαξν 
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λα κεγαιψζνπκε ηα παηδηά καο θάησ απφ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο κνπζηθήο, νδεγψληαο 

ηα ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο.Τπάξρεη ινηπφλ ε 

αλάγθε, λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο, ψζηε λα δψζνπκε λέεο πξννπηηθέο, κεηνπζηψλνληαο ηελ 

εηθφλα ζε κνπζηθφ άθνπζκα, θάλνληαο ηε ζρνιηθή δσή πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθή θαη 

επράξηζηε γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο καο. 

Μέζα απφ ηε δηαζεκαηηθή ζχλδεζε ηεο Μνπζηθήο θαη ηεο Δηθαζηηθψλ νη καζεηέο/ηξηεο 

αλαθαιχπηνπλ φηη νη δχν κνξθέο ηέρλεο δηέπνληαη απφ θνηλέο έλλνηεο (φπσο επαλάιεςε θαη 

αληίζεζε, κνηίβν, πθή,ζέκα θαη παξαιιαγέο) θαη αληηιακβάλνληαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηέο νη έλλνηεο εθθξάδνληαη ζε θάζε κνξθή ηέρλεο. Καη' απηφ ηνλ 

ηξφπν θαηαλννχλ δηαηζζεηηθά επξχηεξνπο θαλφλεο ηεο αηζζεηηθήο πνπ δηέπνπλ φιεο ηηο 

κνξθέο ηέρλεο.Σα καζήκαηα ηεο Μνπζηθήο θαη ησλ Δηθαζηηθψλ ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Λπθείνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Α.Π..) θάησ απφ ηνλ φξν 

Καιιηηερληθή Παηδεία. Ζ δηαζεκαηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε επηηξέπεη 

ηελ ππέξβαζε ησλ δηαρσξηζηηθψλ νξίσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, 

ψζηε λα επηηεπρζνχλ κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη ζχκπξαμεο κεηαμχ ησλ δηδαζθφκελσλ 

καζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ εληαία πξνζέγγηζε κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο απφ φιεο ηηο δπλαηέο 

πιεπξέο (ΓΔΠΠ-ΑΠ, 2003). Ζ δηαζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο κε ην κάζεκα 

ησλ Δηθαζηηθψλ πξαγκαηψλεηαη ζην πιαίζην θνηλψλ ζρεδίσλ καζήκαηνο, φπνπ ην θάζε 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ζέηεη θαη θαιιηεξγεί ζεκαληηθνχο γλσζηηθνχο ζηφρνπο θαη δεμηφηεηεο 

(Μαηζαγγνχξαο, 2003). 

ην πιαίζην ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο, ε 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γίλεηαη κέζα απφ παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή, αλαιπηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηελ 

απηελέξγεηα, ηε ιήςε πξσηνβνπιηψλ, ηελ εμεξεχλεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ (Γεσξγάθε, 

2003). Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ νη καζεηέο/ηξηεο λα απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο, ψζηε λα δεκηνπξγνχλ 

νπηηθναθνπζηηθά πξντφληα. Ζ εγθάξζηα έληαμε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνηθίισλ καζεκάησλ πξνβάιεη σο επηηαθηηθή αλάγθε (Αιεμνχδα& 

Αζιαλίδνπ, 2017). Σν κάζεκα ηεο Μνπζηθήο θαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο πνπ πινπνηνχληαη ζε 

απηφ, πξνζθέξνληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Οη 

ζεκεξηλνί/λέο καζεηέο/ηξηεο  κεγαιψλνπλ ζε έλα νπηηθναθνπζηηθφ θαη ςεθηαθφ πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν ηνπο/ηηο ελδηαθέξεη θαη ηνπο/ηηο θηλεηνπνηεί ηδηαίηεξα ν ξφινο ηνπ/ηεο δεκηνπξγνχ 

ελφο νπηηθναθνπζηηθνχ πξντφληνο. 

Τπάξρνπλ πνηθίια ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο ήρνπ θαη εηθφλαο πνπ είλαη εχθνια ζηελ 

εθκάζεζή ηνπο απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο. ηελ εξγαζία απηή πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ήρνπ θαη ερνγξάθεζεο Audacity θαη ην 

δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο βίληεν Wevideo. Παξνπζηάδνληαη δπν δηαζεκαηηθέο 

δηδαθηηθέο πξνηάζεηο Μνπζηθήο θαη Δηθαζηηθψλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ επηρεηξείηαη ε 

θαιιηέξγεηα ηνπ κνπζηθνχ γξακκαηηζκνχ– κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα ερνπνίεζεο ηεο εηθφλαο 

- ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ςεθηαθφ νπηηθναθνπζηηθφ γξακκαηηζκφ θαη θαηαηίζεηαη ε εκπεηξία 
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πινπνίεζήο ηνπο. Οη καζεηέο/ηξηεο θιήζεθαλ, φρη κφλν λα παξαηεξήζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ δχν δσγξαθηθά έξγα ηέρλεο ηνπ κνληεξληζκνχ, αιιά ηαπηφρξνλα λα 

πεξηγξάςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απηά εθθξάδνπλ ελζσκαηψλνληαο κεραληζκνχο 

ππνθεηκεληθήο αλάγλσζεο, λα επηζεκάλνπλ ζπκβνιηζκνχο  θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο 

αθελφο, παξαγσγήο θαη εθηέιεζεο κνπζηθψλ ηδεψλ απφ απηά, αθεηέξνπ δεκηνπξγίαο 

νπηηθναθνπζηηθψλ πξντφλησλ.Σα δσγξαθηθά έξγα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην 

ηκπξεζηνληζηηθφ έξγν Bain à laGrenouillère (1869) ηνπ Claude Monet θαη ην ζνπξεαιηζηηθφ 

έξγν Blue II (1961) ηνπ Joan Miró. Ζ δηδαθηηθή απηή παξέκβαζε πινπνηήζεθε ζηελ Α΄ ηάμε 

ελφο Λπθείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ηα ζρνιηθά έηε έηνο 2015-16, 2016-17, 2017-18 θαη 

2018-19, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Καιιηηερληθήο Παηδείαο-Μνπζηθή. 

Με βάζε ηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα παξαδνηέα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη 

ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε αλψλπκν ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην, νη καζεηέο/ηξηεοβξήθαλ πνιχ 

ελδηαθέξνπζεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ερνπνίεζεο ηεο εηθφλαο θαη δε ζπλάληεζαλ ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ Audacity θαη Wevideo. πκκεηείραλ πνιχ ελεξγά θαη 

κε ελζνπζηαζκφ, αλέπηπμαλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ  αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ 

πξνζεγγηζηηθψλ δηαδξνκψλ  θαη πέξα απφ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε Μνπζηθή, θαιιηέξγεζαλ 

ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο ςεθηαθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ. 

2. Απνζαθήληζε όξσλ 

2.1 Ο κνληεξληζκόο (modernism) ζηε δσγξαθηθή θαη ηε κνπζηθή 

Ο φξνο «κνληεξληζκφο» πεξηγξάθεη έλα πιέγκα ζέζεσλ, αληηιήςεσλ θαη θηλεκάησλ πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ζηελ ηέρλε, ζηελ πνιηηηθή θαη ηε θηινζνθία απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. Ο 

κνληεξληζκφο απνηέιεζε κία αληίδξαζε ζηηο ζπληεξεηηθέο αμίεο ηνπ ξεαιηζκνχ, κέζα απφ 

ηελ απφξξηςε ηεο παξάδνζεο. Ο αλαπαξαζηαηηθφο ξφινο ηεο δσγξαθηθήο εμαθαλίδεηαη θαη 

νξηζκέλνη θαιιηηέρλεο ληψζνπλ ειεχζεξνη λα πεξηγξάςνπλ ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα 

φπσο ηε ληψζνπλ ππνθεηκεληθά ή φπσο «αλαθιάηαη» βησκαηηθά ζηνλ ςπρηζκφ ηνπο(Κηληή, 

2013). πλεηδεηά ή αζπλείδεηα νιφθιεξε ε ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ ηέρλε ζηεξίδεηαη 

ζηελ πίζηε φηη ηα πνιπηηκφηεξα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ηέρλεο είλαη πξντφλ απξνζδφθεηεο ηχρεο 

θαη πηήζεσλ ηεο θαληαζίαο, θνληνινγίο δψξα κηαο κπζηεξηψδνπο έκπλεπζεο θη φηη ν/ε 

θαιιηηέρλε/ηο πξάηηεη άξηζηα αθήλνληαο λα θέξεηαη απφ ηελ ίδηα ηνπ/ηεο ηελ επξεηηθή 

δχλακε (Hauser, 1985).ην πιαίζην ηνπ θηλήκαηνο ηνπ κνληεξληζκνχ κέρξη ην 1950 

δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξεο ηάζεηο-ξεχκαηα, φπσο ν ηκπξεζηνληζκφο, ν εμπξεζηνληζκφο, ε 

ηζηνξηθή πξσηνπνξεία, ν ζνπξεαιηζκφο, ν ληαληατζκφο, ν ζπκβνιηζκφο, ν θνβηζκφο, ν 

θπβηζκφο, ν θνπηνπξηζκφο, θ.α. 

Σν θίλεκα ηνπ κνληεξληζκνχ ζηε κνπζηθή πξνέθπςε θπξίσο απφ κηα εζσηεξηθή αλάγθε 

αληίδξαζεο-ξήμεο κε ην θνηλσληθνπνιηηηθφ statusquo, φπσο απηφ είρε θιεξνλνκεζεί απφ ηνλ 

19
ν
 αηψλα, αιιά θαη ζπλνιηθνχ «κεηαηνληζκνχ» ηεο κνπζηθήο(Εεάθεο-Γιπληάο θ.ά., 1999).Ζ 

πνξεία ηεο κνπζηθήο αιιάδεη, δηαζπάηαη ε κνξθή ηεο θαη πηνζεηνχληαη λέεο κνξθέο έθθξαζεο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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(Π. . Καιιηηερληθήο Παηδείαο – Μνπζηθήο Α΄ Λπθείνπ, 2015). Ζ έιιεηςε νξαηήο κνξθήο 

ζηε δσγξαθηθή παξαπέκπεη ζηε κνπζηθή ζην επξχηεξν πεδίν απηνχ πνπ θαιείηαη «αηνληθή 

κνπζηθή». Ο ραξαθηήξαο ηνπ απζνξκεηηζκνχ κνπζηθά έρεη λα θάλεη κε ηελ έλλνηα ηνπ 

αθαζφξηζηνπ (indeterminacy) θαη κε ηελ εηζαγσγή δηάθνξσλ βαζκψλ ηπραηφηεηαο-

αιεαηνξηζκνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο εθηέιεζεο. Οη ειεχζεξνη-πξνζσπηθνί 

ηξφπνη νξγάλσζεο ηνπ ερεηηθνχ πιηθνχ πνπ παξαηεξνχληαη ζε πνιινχο ζπλζέηεο, 

εκθαλίδνπλ αλαινγίεο κε ηελ αθεξεκέλε ηέρλε(Εεάθεο-Γιπληάο θ.ά., 1999). 

2.2 Ο ηκπξεζηνληζκόο (impressionism) ζηε δσγξαθηθή θαη ηε κνπζηθή 

Ζ θπξηαξρία ηεο ζηηγκήο πάλσ ζηε δηάξθεηα θαη ζηε ζπλέρεηα, ην αίζζεκα φηη θάζε 

θαηλφκελν είλαη θεπγαιέν θη αλεπαλάιεπην ζχλνιν θαη θχκα πνπ γιηζηξά ζην πνηάκη ηνπ 

ρξφλνπ (ζην πνηάκη φπνπ «δε κπνξείο λα κπεηοδπφ θνξέο»), απηή είλαη ε απινχζηεξε 

δηαηχπσζε ζηελ νπνία κπνξεί λα αλαρζεί ν ηκπξεζηνληζκφο (Hauser, 1985). 

Ο φξνο πξνέξρεηαη απφ ην φλνκα ελφο πίλαθα ηνπ Claude Monet Impression, Soleil 

Levant(Δληύπσζε, Ήιηνο πνπ αλαηέιιεη), πνπ παξνπζηάζηεθε ην 1874 ζε έθζεζε ζην Παξίζη, 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα κέιε ηεο «Αλψλπκεο Δηαηξείαο Εσγξάθσλ, Γιππηψλ θαη 

Υαξαθηψλ». Υαξαθηεξίδεη ηνπο θαιιηηέρλεο νη νπνίνη πηνζεηνχλ έλα λέν θίλεκα, κε ζθνπφ 

λα απεηθνλίζνπλ ηελ νπηηθή ζηηγκή θαη φρη ηε ξεαιηζηηθή πεξηγξαθή ηεο. Υαξαθηεξηζηηθφο 

είλαη ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ρξψκα θαη ην θσο: πξφθεηηαη γηα έλα παηρλίδη ηνπ 

θσηφο, ηεο ζθηάο θαη ησλ δηαβαζκίζεσλ ησλ ρξσκάησλ (Εεάθεο-Γιπληάο θ.ά., 2000).Οη 

θαιιηηέρλεο ηνπ θηλήκαηνο πξνηηκνχζαλ ηε ρξήζε ησλ θαζαξψλ δπλαηψλ ρξσκάησλ, 

επηζπκνχζαλ λα εξγάδνληαη ζηε θχζε θαη ιηγφηεξν ζην εξγαζηήξηφ ηνπο θαη επεδίσθαλ λα 

ζπιιάβνπλ ηελ εληχπσζε πνπ πξνμελνχζε ε επελέξγεηα ηνπ θσηφο πάλσ ζηα αληηθείκελα 

(Εηξψθ.ά., 1998). 

Ο κνπζηθφο ηκπξεζηνληζκφο εκθαλίδεηαη ην 1894, ρξνλνινγία ηεο πξψηεο εθηέιεζεο, ζην 

Παξίζη, ηνπ έξγνπ ηνπ Claude Debussy Prélude à l'Après-midid'un Faune (Πξεινύδην ζην 

Απνκεζήκεξν ελόο Φαύλνπ). Σα έξγα ηνπ κνπζηθνχ ηκπξεζηνληζκνχ, απαιιαγκέλα απφ ην 

ξνκαληηθφ πάζνο, ηηο ζπρλέο επαλαιήςεηο θαη αηέιεησηεο αλαπηχμεηο, ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηε 

καγεία ηνπ ήρνπ. Σα κεισδηθά κνηίβα ζηεξίδνληαη ζπρλά ζηελ θιίκαθα κε νιφθιεξνπο 

ηφλνπο, ζηελ πεληαηνληθή θαη ζηνπο εθθιεζηαζηηθνχο ηξφπνπο. ηελ αξκνλία θαηαξγνχληαη 

νη θιαζηθέο ζπλδέζεηο ζπγρνξδηψλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πιαηεηά νη παξάιιειεο θηλήζεηο 

ηξίθσλσλ ζπγρνξδηψλ θαη ζπγρνξδηψλ  εβδφκεο θαη ελάηεο, κε ειάρηζηεο πηψζεηο θιαζηθνχ 

ηχπνπ (Nef, 1985). Δπηπιένλ, μεπήδεζε κηα ηειείσο λέα αληίιεςε γηα ηελ θνκςφηεηα θαη ηε 

καγεία ηνπ νξρεζηξηθνχ ερνρξψκαηνο. Οη παξηηηνχξεο ηνπ Debussy θαη ηνπ Ravel, φρη κφλνλ 

εηζήγαγαλ κηα θαηλνχξγηα γξαθή, αιιά δεκηνχξγεζαλ θη έλαλ δηαθνξεηηθφ ήρν ηεο 

νξρήζηξαο (Copland, 1980). Ζ πξνζπάζεηα ησλ ηκπξεζηνληζηψλ λ΄αδξάμνπλ ηε θεπγαιέα 

ζηηγκή, ε παξάδνζή ηνπο ζηελ πεξαζηηθή δηάζεζε, ζαλ ζηελ πςειφηεξε θαη πην 

αλαληηθαηάζηαηε αμία, θη ν ζθνπφο ηνπο λα δήζνπλ κέζα ζηε ζηηγκή θαη λ‘ απνξξνθεζνχλ 
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απ‘ απηή, είλαη απφξξνηα κνλάρα ηνχηεο ηεο κε αζηηθήο άπνςεο γηα ηε δσή, ηνχηεο ηεο 

εμέγεξζεο ελαληίνλ ηεο ξνπηίλαο θαη ηεο πεηζαξρίαο ηεο αζηηθήο πξαθηηθήο (Hauser, 1985). 

2.3 Ο εμπξεζηνληζκόο(expressionism) θαη ε ηζηνξηθή πξσηνπνξία(avant-garde) ζηε 

δσγξαθηθή θαη ηε κνπζηθή 

Ο εμπξεζηνληζκφο μεθηλά θη απηφο απφ ηε δσγξαθηθή θαη ηηο πιαζηηθέο ηέρλεο θαη απνζθνπεί 

ζην λα πξνβάιιεη ην εθθξαζηηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν ππάξρεη κέζα ζε θάζε πξαγκαηηθφηεηα. 

Δίλαη ε επνρή πνπ νη θαιιηηέρλεο φισλ ησλ εηδψλ ςάρλνπλ λα βξνπλ πην εηιηθξηλείο ηξφπνπο 

λα εθθξάζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο ζηνλ ζθιεξφ «δηάθσλν» θφζκν 

ηνπ 20νπ αηψλα. Οη εμπξεζηνληζηέο θαιιηηέρλεο έρνπλ ηελ ηάζε λα παξακνξθψλνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζηα έξγα ηνπο, αδηαθνξψληαο γηα ηελ πηζηή θαη αληηθεηκεληθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο .Ζ ηζηνξηθή πξσηνπνξία (1910-1930) ζπλδέζεθε κε ηελ θνηλσλία θαη 

θαιιηέξγεζε ηελ πίζηε ζηε δπλαηφηεηα κηαο κεηακφξθσζεο ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ ηξφπνπ 

δσήο. Γειψλεη ηελ ηάζε ζηελ ηέρλε γηα ακθηζβήηεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηερλνηξνπηψλ θαη 

γηα πεηξακαηηζκνχο κε λέεο κνξθέο(π.ρ. θνπηνπξηζκφο, ληαληατζκφο, ζνπξεαιηζκφο, θ.α.)(Π. 

. Καιιηηερληθήο Παηδείαο – Μνπζηθήο Α΄ Λπθείνπ, 2015). 

ηελ κνπζηθή ν εμπξεζηνληζκφο θαη ε ηζηνξηθή πξσηνπνξία εθθξάδνπλ ηνλ ζχγρξνλν 

άλζξσπν, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο αγσλίεο ηνπ. Δίλαη ζπλεπείο ζηνλ ξπζκφ εμέιημεο 

ηεο επνρήο καο, δεκηνπξγνχλ ηα δηθά ηνπο εθθξαζηηθά κέζα, αμηνπνηψληαο φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηα επηηεχγκαηα ηνπ ηερλνινγηθνχ πνιηηηζκνχ καο(Βαζηιεηάδεο θ.ά., 1991). Απφ 

ηερληθήο πιεπξάο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πιήξε απνθνπή θάζε δεζκνχ κε ηελ αξκνλία ηνπ 

ηνληθνχ ζπζηήκαηνο (Βαζηιεηάδεο &Εεάθεο-Γιπληάο 1993).Οη πξψηεο χιεο ηεο κνπζηθήο – 

δηαζηήκαηα, κεισδηθά βήκαηα, αξκνλία θιπ. – έδεημαλ λα ράλνπλ ηε ζεκαζία ηνπο. Ζ ίδηα ε 

κνπζηθή γιψζζα έδσζε κηα εηθφλα απνδηνξγάλσζεο θαη θάζε ζπκβαηηθή αμία έκνηαδε λα έρεη 

εμαθαληζηεί. (Βαζηιεηάδεο θ.ά., 1991).  Ο ραξαθηήξαο απζνξκεηηζκνχ κνπζηθά έρεη λα θάλεη 

κε ηελ έλλνηα ηνπ αθαζφξηζηνπ (indeterminacy) θαη κε ηελ εηζαγσγή δηάθνξσλ βαζκψλ 

ηπραηφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο εθηέιεζεο(Εεάθεο-Γιπληάο θ.ά., 1999). Ζ 

δεκηνπξγία απηνχ ηνπ χθνπο κνπζηθήο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

επνρήο (γξακκφθσλν, ξαδηφθσλν) θαη ζπλδέεηαη κε ηελ πεηξακαηηθή κνπζηθή ηνπ δεχηεξνπ 

κηζνχ ηνπ 20νχ αη. Ζ Lydia Goehr (2005) καο θαιεί λα ζθεθζνχκε πφζν δηεπξχλζεθαλ θαηά 

ηνλ 20
ν
 αηψλα νη απφςεηο καο ζρεηηθά κε ην ηη κπνξεί λα ζεσξεζεί κνπζηθφ. Απηή ε 

δηεχξπλζε πξνέθπςε ηφζν απφ ηε ρεηξαθέηεζε ηεο δηαθσλίαο θαη ηελ εγθαηάιεηςε ηεο 

ηνληθφηεηαο, φζν θαη απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ κνξθψλ θαη νξγάλσλ. Όιεο απηέο νη 

ακθηζβεηήζεηο επέθεξαλ αιιαγέο ζην πιηθφ, ηελ νπζία ηεο κνπζηθήο θαη, επνκέλσο, κπνξεί 

λα ζεσξεζεί φηη ζηνηρεηνζεηνχλ κηα νπζηαζηηθή ακθηζβήηεζε ηεο παξαδνζηαθήο έλλνηαο ηεο 

κνπζηθήο. 
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2.4 Γξαθηθή παξηηηνύξα (graphic score) 

Οη γξαθηθέο παξηηηνχξεο είλαη έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο γηα λα γξάθνπκε κνπζηθή, πέξα απφ 

ηελ θιαζηθή παξηηηνχξα κε ην πεληάγξακκν, ηα θιεηδηά, ηηο λφηεο, ηηο παχζεηο, θιπ. 

Απνηππψλνπκε ηνλ ήρν ρξεζηκνπνηψληαο ζρήκαηα, ρξψκαηα, ζχκβνια αιιά θαη ζηνηρεία 

δαλεηζκέλα απφ  ηελ θιαζηθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία. Οη γξαθηθέο παξηηηνχξεο 

δεκηνπξγήζεθαλ ήδε ην 1950 απφ ζπλζέηεο φπσο ν Penderecki, ν Stockhausen, ν Ξελάθεο ν 

Ligeti θαη πνιινί άιινη.ηελ Δηθφλα 1 παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα γξαθηθήο παξηηηνχξαο. 

 

Δηθόλα 1. Γξαθηθή παξηηηνύξα από ην έξγν Μεταστάσεις (1953-54) ηνπ Ιάλε Ξελάθε 

2.5 ύλζεζε θαη Απηνζρεδηαζκόο 

Ζ ζχλζεζε αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία κνπζηθήο φπνπ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο 

πεηξακαηηζκνχ, επηινγήο, απφξξηςεο, δηφξζσζεο, βειηίσζεο κέρξη ηελ θαηάιεμε ζην 

θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Ο απηνζρεδηαζκφο είλαη ε απζφξκεηε δεκηνπξγία κνπζηθήο 

ρσξίο νπνηαδήπνηε πξφζεζε γηα αλαζεψξεζε ή βειηίσζε, είλαη ε δεκηνπξγία ηεο ζηηγκήο , ε 

νπνία απνδεζκεχεη απφ ηε ζεκεηνγξαθία θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο. Καη νη δπν κνξθέο 

πξνζθέξνπλ επθαηξίεο αλάδεημεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη θαιιηέξγεηαο ηεο 

πξσηνηππίαο(Π.Η., ΤΠ.Γ.Β.Μ.Θ., 2011).  

2.6 Ηρνπνίεζε (sonification) ηεο εηθόλαο 

Πξφθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία ήρσλ κε πνηθίια κέζα γηα λα απνδνζεί κνπζηθά/ερεηηθά κηα 

εηθφλα, θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απηή εθθξάδεη (Π.Η., ΤΠ.Γ.Β.Μ.Θ., 2011). 

Δλζσκαηψλεη κεραληζκνχο απξφβιεπηεο ππνθεηκεληθήο αλάγλσζεο, νη νπνίνη δηέπνπλ 

θαζνξηζηηθά ηελ πξφζιεςε θάζε έξγνπ ηέρλεο. Σν ζεκείν έλαξμεο ηεο πεξηπέηεηαο είλαη ν 

δηάινγνο αλάκεζα ζηε κνπζηθή θαη ηελ εηθφλα. 
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2.7 Φεθηαθόο νπηηθναθνπζηηθόο γξακκαηηζκόο 

Ζ νπηηθναθνπζηηθή έθθξαζε απνηειεί ζπληζηψζα ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Χο 

νπηηθναθνπζηηθή θαιιηηερληθή έθθξαζε απνθαινχκε ηηο κνξθέο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκηνπξγηθή ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ(Π. . 

«Νέν ρνιείν»-πξφηαζε β', 2011). Σα ςεθηαθά εξγαιεία έρνπλ ζέζε ζηε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε αιιά κε φξνπο κνπζηθνπαηδαγσγηθνχο. Αλ ε ηερλνινγία είλαη ν ηξφπνο, ε 

παηδαγσγηθή είλαη πάληα ε ιεηηνπξγία.Ζ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ γηα ηε κνπζηθή 

δηδαζθαιία-κάζεζε απνθηά ζεκαζία ζην ζεκείν φπνπ γίλεηαη εληφο ζαθψο θαζνξηζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ (Κνθθίδνπ, 2016).Ζ επρξεζηία ησλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ 

επεμεξγαζίαο  ήρνπ, εηθφλαο θαη βίληεν επηηξέπνπλ ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο λα θαηαθηνχλ 

ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο νπηηθναθνπζηηθνχ 

πξντφληνο(Αζιαλίδνπ, 2003).  

2.8 Audacity 

Σν Audacity (http://www.audacityteam.org/) είλαη πξφγξακκα ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ήρνπ 

θαη ερνγξάθεζεο, πνπ θπθινθνξεί σο ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ 

πιαηθφξκα ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη. Δίλαη δηαζέζηκν γηα Windows, Mac OS X, Linux θαη 

BSD (Αιεμνχδα&Παηηψ, 2018). 

2.9 Λνγηζκηθό επεμεξγαζίαο video, Wevideo 

Τπάξρνπλ δηάθνξα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο βίληεν πνπ είλαη εχθνια ζηε ρξήζε θαη ηελ 

εθκάζεζε ηνπο απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο. ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ Wevideo(https://www.wevideo.com/), ην νπνίν κπνξεί λα ζπλδπαζηεί 

κε ην google drive θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα αμηνπνηεί εχθνια θνηλφρξεζηα αξρεία εηθφλαο 

θαη ήρνπ. Σν αξρείν ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πξντφληνο κπνξεί εχθνια λα απνζεθεπηεί ζην 

google drive θαη λα γίλεη θνηλφρξεζην κέζσ απηνχ. Δπηπξνζζέησο, ην ζπγθεθξηκέλν 

ινγηζκηθφ, επεηδή είλαη δηαδηθηπαθφ δε ρξεηάδεηαη εγθαηάζηαζε θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ππνινγηζηή (Αιεμνχδα& Αζιαλίδνπ, 2017). 

2.10 Google drive 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ πιαηθνξκψλ λέθνπο θεξδίδεη δηαξθψο έδαθνο ζηελ εθπαίδεπζε, κπνξεί λα 

ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ εθαξκνγή ζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ θαη λα επεξεάζεη ζπλνιηθά ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (Εαραξήο&Νηνχβιεο, 2015).Μηα πνιχ δεκνθηιήο πιαηθφξκα 

ππνινγηζηηθνχ λέθνπο είλαη ην google drive(https://www.google.com/drive/), πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ην 2012.Αξθεί θάπνηνο λα έρεη έλα ινγαξηαζκφ ζην gmail θαη ζα έρεη 

πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα ηνπ google drive θαζψο θαη ζηηο εθαξκνγέο πνπ παξέρνληαη κέζσ 

απηήο. Ζ πιαηθφξκα google drive παξέρεη δσξεάλ 15 GB απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, φπνπ ν 

http://www.audacityteam.org/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%82_(%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%82_(%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%82_(%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C)
https://el.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://el.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://el.wikipedia.org/wiki/Linux
https://el.wikipedia.org/wiki/BSD_(%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1)
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ρξήζηεο κπνξεί λα απνζεθεχεη αξρεία δηαθφξσλ ηχπσλ θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε απηά κέζσ 

νπνηαζδήπνηε ζπζθεπήο έρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν (π.ρ. ζηαζεξφο ππνινγηζηήο, θνξεηφο 

ππνινγηζηήο, ηακπιέηα, έμππλν ηειέθσλν). Σα αξρεία ηνπ κπνξεί λα ηα νξγαλψλεη ζε 

θαθέινπο. Δπίζεο κπνξεί εχθνια λα θάλεη ηα αξρεία θαη ηνπο θαθέινπο πνπ επηζπκεί 

θνηλφρξεζηνπο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ(Αιεμνχδα& Παηηψ, 2018). 

3. Γηδαθηηθά Παξαδείγκαηα-Πξνηάζεηο 

ην πιαίζην ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο νπηηθναθνπζηηθήο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο ησλ εθήβσλ, 

παξνπζηάδνληαη δχν παξαδείγκαηα-πξνηάζεηο ερνπνίεζεο ηεο εηθφλαο, πνπ πινπνηήζεθαλ κε 

βάζε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Μνπζηθήο (ΤΠΓΒΜΘ, 2011β),θαηά ηα 

ζρνιηθά έηε έηνο 2015-16, 2016-17, 2017-18 θαη 2018-19 ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο επηινγήο ηεο Καιιηηερληθήο Παηδείαο-Μνπζηθή. Σν 1ν 

παξάδεηγκα-πξφηαζε ζρεδηάζηεθε γηα ην θεθάιαην Ηκπξεζηνληζκόο, ελψ ην 2ν παξάδεηγκα-

πξφηαζε ζρεδηάζηεθε γηα ηα θεθάιαηα Δμπξεζηνληζκόο θαη Ηζηνξηθή Πξσηνπνξία. 

3.1 Ηρνπνίεζε ηνπ δσγξαθηθνύ έξγνπ Bain à laGrenouillère ηνπ Claude Monet 

Αλαπηχζζεηαη ζε 3 δηδαθηηθέο ψξεο. 

1
ε
 δηδαθηηθή ψξα: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αξρηθά παξνπζηάδεη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ ζηε δσγξαθηθή. Οη καζεηέο/ηξηεο παξαηεξνχλ πίλαθεο 

ηνπ Claude Monet θαη ηνπ Pierre August Renoir(π.ρ. C.Monet Impression, Soleil Levant, P.-

A.Renoir La Leçonde Piano) θαη πεξηγξάθνπλ –αθφκε θαη κε ιέμεηο θιεηδηά – ηελ αίζζεζε 

πνπ δίλνπλ νη πίλαθεο.(Εεάθεο-Γιπληάο θ.ά., 1999). ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζχλδεζε ηεο 

ηκπξεζηνληζηηθήο δσγξαθηθήο κε ηνλ ηκπξεζηνληζκφ ζηε κνπζηθή θαη, νη καζεηέο/ηξηεο, 

εηζάγνληαη ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνπζηθνχ ηκπξεζηνληζκνχ, φπσο νη νινηνληθέο 

θιίκαθεο θαη νη παξάιιειεο ζπγρνξδίεο. Γεκηνπξγνχλ ζην ηεηξάδηφ ηνπο ηελ νινηνληθή 

θιίκαθα ηνπ λην (λην-ξε-κη-θα#-ζνι#-ια#-λην) θαη ζηε ζπλέρεηα παίδνπλ κηα απιή, γλσζηή 

κεισδία (π.ρ. FrèreJacques), πξψηα ζηε λην κείδνλα θαη, ελ ζπλερεία, ζηε λην νινηνληθή. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ είλαη εχθνιν λα θαηαλνήζνπλ πσο θάζε έιμε θαη θάζε ηεξαξρία κεηαμχ ησλ 

θζφγγσλ ηεο θιίκαθαο εμαθαλίδεηαη κέζα ζε κηα ξεπζηφηεηα ησλ θζφγγσλ. Αθνινχζσο, γηα 

λα θαηαλνήζνπλ ην πινχζην ερεηηθφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ζπγρνξδηψλ ζε παξάιιειε 

θίλεζε γίλεηαη αθξφαζε απνζπάζκαηνο ηνπ έξγνπ La Cathédrale Engloutie(1910) ηνπ Claude 

Debussy, παξαθνινπζψληαο ζπγρξφλσο απφ ην youtube ηελ παξηηηνχξα ηνπ έξγνπ 

(https://www.youtube.com/watch?v=cVMGwPDP-Yk) θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε. 

2ε δηδαθηηθή ψξα: Αξρηθά, νη καζεηέο/ηξηεο παξαθνινπζνχλ απφ ην youtube ηελ αξρή ηνπ 

ζπκθσληθνχ πνηήκαηνο L’Après-midid'un Faune(Πξεινύδην ζην Απνκεζήκεξν ελόο Φαύλνπ) 

(1894)  ηνπ Claude Debussy, ζε ρνξνγξαθία (1912) ηνπ ζξπιηθνχ ρνξεπηή Vaslav Nijinsky 

θαη κε ηνλ Rudolf Nureyev ζηνλ ξφιν ηνπ θαχλνπ. 

(https://www.youtube.com/watch?v=TPSRzXodODk), έηζη ψζηε λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε 
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ηνπο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνπζηθνχ ηκπξεζηνληζκνχ. ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

πξνβάιιεη, κε ρξήζε βηληενπξνβνιέα,  ην εηθαζηηθφ έξγν Bain à laGrenouillère ηνπ Claude 

Monet ηεο Δηθφλαο 2, δίλεη πιεξνθνξίεο γηα απηφ ην κεζναζηηθφ ζέξεηξν ηνπ Παξηζηνχ θαη 

γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο φζνλ αθνξά ηελ εληχπσζε (impression) πνπ 

δεκηνπξγεί ην έξγν απηφ. 

 

Δηθόλα 2. Claude Monet,Bain à laGrenouillère, 1869, Metropolitan Museum of Art, New York City. 

Αθνινχζσο, νη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε 4 νκάδεο εξγαζίαο. ε θάζε νκάδα αλαηίζεηαη ε 

δεκηνπξγία κηθξήο κνπζηθήο ζχλζεζεο, ζε ειεχζεξν κέηξν, γηα λα απνδψζνπλ κνπζηθά ηελ 

εληχπσζε πνπ ηνπο δεκηνχξγεζε ην εηθαζηηθφ έξγν. Ζ 1ε νκάδα αλαιακβάλεη λα 

«απεηθνλίζεη» κνπζηθά ηνπο «Αληηθαηνπηξηζκνύο ζην λεξό», ε 2ε νκάδα ηε «Μεισδία πνπ 

έξρεηαη από ην café», ε 3ε νκάδα ην «Καινθαηξηλό αεξάθη» θαη ε 4ε νκάδα ηα «ύλλεθα». Οη 

νκάδεο απνθαζίδνπλ πνηα κνπζηθά φξγαλα (ζπκβαηηθά θαη απηνζρέδηα) ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ, 

αλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θσλή ηνπο, ή ζπλδπαζκφ φισλ απηψλ, ζπδεηνχλ, δνθηκάδνπλ 

ήρνπο, ζπλζέηνπλ, ελνξρεζηξψλνπλ θαη εθηεινχλ ηηο ζπλζέζεηο ηνπο. Κάζε νκάδα αλαιχεη 

θαη παξνπζηάδεη ηε ζχλζεζή ηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Σέινο, νη 4 νκάδεο εθηεινχλ 

ζπγρξφλσο ηηο ζπλζέζεηο ηνπο, έηζη ψζηε λα απνδνζεί ζπλνιηθά κνπζηθά ην εηθαζηηθφ έξγν. 

Ζ εθηέιεζε απηή ε ερνγξαθείηαη κε ρξήζε ζπζθεπψλ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 

3ε δηδαθηηθή ψξα: Ζ δξαζηεξηφηεηα ιακβάλεη ρψξα ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο. Κάζε 

νκάδα παξαιακβάλεη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, κέζσ ηνπ google drive, 2 αξρεία: ηελ 

ερνγξάθεζε ηεο ερνπνίεζεο ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ (ην αξρείν mp3 ηεο ζπλνιηθήο εθηέιεζεο 

φισλ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο) θαη ην εηθαζηηθφ έξγν Bain à la Grenouillère ηνπ Claude 

Monet(αξρείν jpg). ‘ απηή ηε θάζε νη καζεηέο/ηξηεο δηαηεξνχλ ηηο ίδηεο 4 νκάδεο, φπσο 

απηέο ζρεκαηίζηεθαλ ηελ 2
ε
 δηδαθηηθή ψξα. Αξρηθά, επεμεξγάδνληαη ηελ κνπζηθή ζχλζεζή 

ηνπο (αξρείν mp3) ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ Audacity θαη έηζη, θάζε νκάδα, δεκηνπξγεί 

ηε δηθή ηεο «εθδνρή» ηεο ζπιινγηθήο ηνπο ζχλζεζεο. ηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα θαιείηαη λα 

δεκηνπξγήζεη νπηηθναθνπζηηθφ πξντφλ, επεμεξγαδφκελε ήρν θαη εηθφλα. Απηή ε 

δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο βίληεν 

Weviedo. Αθνινχζσο, θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ην  νπηηθναθνπζηηθφ πξντφλ ηεο ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο, γίλεηαη αμηνιφγεζε, θαη ζπδήηεζε φζνλ αθνξά ηελ εκπεηξία ηεο 

εθπφλεζήο ηνπ. Σέινο, ηα νπηηθναθνπζηηθά πξντφληα φισλ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο αλαξηψληαη 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City
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ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαιχηεξα ε πινπνίεζε 

ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν νη 

καζεηέο/ηξηεο απαληνχλ αλψλπκα. 

3.2 Ηρνπνίεζε ηνπ δσγξαθηθνύ έξγνπ BlueII ηνπ JoanMiró 

Αλαπηχζζεηαη ζε 4 δηδαθηηθέο ψξεο. 

1
ε
δηδαθηηθή ψξα: Ζ 1

ε
 ψξα αθηεξψλεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

Παξνπζηάδεηαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεοην έξγν Μεηαζηάζεηο (1953-54) ηνπ Ηάλε Ξελάθε 

(https://www.youtube.com/watch?v=SZazYFchLRI). Καηά ηελ αθξφαζε ηνπ κνπζηθνχ 

έξγνπ, νη  καζεηέο/ηξηεο παξαθνινπζνχλ ζπγρξφλσο απφ ην youtube θαη ηελ γξαθηθή 

παξηηηνχξα ηνπ θαη αθνινπζεί κηα ζχληνκε ζπδήηεζε γχξσ απφηελ απεηθφληζε ησλ 

«ερεηηθψλ καδψλ» ζ‘ απηή ηε γξαθηθή παξηηηνχξα. ηε ζπλέρεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο, κέζα 

απφ θαηεπζπλφκελν δηάινγν βνεζά ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο 

γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ ζην κάζεκα ησλ εηθαζηηθψλ: ηηο ηδηφηεηεο(ςπρνινγηθέο) ησλ 

ρξσκάησλ, βαζηθά - ζπκπιεξσκαηηθά ρξψκαηα, ζεξκά – ςπρξά ρξψκαηα,θαζψο θαη ηα είδε 

ησλ γξακκψλ θαη ηνπο ηξφπνπο ζχλζεζήο ηνπο. ηε ζπλέρεηα δίδεηαη ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/ηξηεο ε γξαθηθή παξηηηνχξα ηεο Δηθφλαο 3(Γεκεηξαθνπνχινπθ.ά., 2010). 

 

Δηθόλα 3. Γξαθηθή παξηηηνύξα 

Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε 4 νκάδεο εξγαζίαο: ζηελ 1
ε
 νκάδα αλαηίζεηαη ε ερνπνίεζε 

ησλ θφθθηλσλ ηεηξάγσλσλ, ζηελ 2
ε
 νκάδα ησλ κπιε ηεηξάγσλσλ, ζηελ 3

ε
 νκάδα ησλ 

θίηξηλσλ γξακκψλ θαη ζηελ 4
ε
 νκάδα ησλ κηθξψλ γθξη θχθισλ. Οη καζεηέο/ηξηεο ζπδεηνχλ, 

ζπλαπνθαδίδνπλ θαη θαηαγξάθνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα «δηαβάζνπλ» θαη ζα 

εθηειέζνπλ ην κέξνο ηεο παξηηηνχξαο πνπ ηνπο αλαηέζεθε:  π.ρ. ην θάζε ρξψκα κπνξεί λα 

ζπκβνιίδεη έλα δηαθνξεηηθφ φξγαλν ή νκάδα νξγάλσλ, ην θάζε ζχκβνιν (θχθινο, ηεηξάγσλν, 

γξακκή) λα ζπκβνιίδεη δηαθνξέο ζην χςνο, ζηε δηάξθεηα, ζηηο ηερληθέο εθηέιεζεο, ζηελ 

έληαζε, ζηελ έθθξαζε, θιπ. Δπίζεο νη νκάδεο απνθαζίδνπλ αλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ κνπζηθά 

φξγαλα (ζπκβαηηθά θαη απηνζρέδηα), πνηα ζα είλαη απηά, αλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θσλή 

ηνπο ή ζπλδπαζκφ φισλ απηψλ. 

Κάζε νκάδα θάλεη αξθεηέο πξφβεο θαη δηνξζψζεηο «δηαβάδνληαο» ηε γξαθηθή παξηηηνχξα 

ηεο. Σέινο, γίλεηαη παξνπζίαζε θαη εθηέιεζε ηεο γξαθηθήο παξηηηνχξαο απφ φιεο ηηο νκάδεο, 

δηαδνρηθά αιιά θαη ηαπηφρξνλα. Οη εθηειέζεηο ερνγξαθνχληαη κε ρξήζε ζπζθεπψλ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ. Ζ δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηελ αθξφαζε ησλ ερνγξαθήζεσλ απηψλ, 

ηελ ζπδήηεζε θαη αμηνιφγεζή ηνπο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

https://www.youtube.com/watch?v=SZazYFchLRI
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2
ε
 δηδαθηηθή ψξα: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αξρηθά εηζάγεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζηνλ δσγξαθηθφ 

εμπξεζηνληζκφ θαη ηελ ηζηνξηθή πξσηνπνξία. Οη καζεηέο/ηξηεο παξαηεξνχλ πίλαθεο 

δηαθφξσλ ξεπκάησλ (π.ρ. Wassily Kandinsy Der Blaue Reiter, Pablo Picasso Lesdemoiselles 

d’ Avignon, Richard Anuszkiewitz Entranceto Green, Piet Mondrian Composition with 

Yellow, Blue, and Red) θαη εληνπίδνπλ ηα λέα εθθξαζηηθά κέζα. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

ζχλδεζε ηνπ εμπξεζηνληζκνχ θαη ηεο ηζηνξηθήο πξσηνπνξίαο ζηε δσγξαθηθή, κε ηε κνπζηθή 

θαη,νη καζεηέο/ηξηεο, εηζάγνληαη ζην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο:ηελ πιήξε απνθνπή 

θάζε δεζκνχ κε ηελ αξκνλία ηνπ ηνληθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

παξαπάλσ έλλνηαο, γίλεηαη ζπγθξηηηθή αθξφαζε δπν κνπζηθψλ έξγσλ: ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ 

έξγνπ ηεο θιαζηθήο αξκνλίαο (π.ρ. Ludwig van Beethoven 5
th 

Symphony) θαη ελφο 

ραξαθηεξηζηηθνχ έξγνπ ηεο αηνληθήο κνπζηθήο (π.ρ. Anton Vebern Concerto for nine 

instruments). Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο πνπ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θάζε κνπζηθνχ ξεχκαηνο. 

3
ε
 δηδαθηηθή ψξα:Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο πξνβάιιεη, κε ρξήζε βηληενπξνβνιέα,  ην εηθαζηηθφ 

έξγν BlueII ηνπ JoanMiró ηεο Δηθφλαο 4. Αξρηθά γίλεηαη ζπδήηεζε-αλάιπζε ζηελ νινκέιεηα 

ηεο ηάμεο φζνλ αθνξά ηηο ηδηφηεηεο  (ςπρνινγηθέο) ησλ ρξσκάησλ, ηα βαζηθά - 

ζπκπιεξσκαηηθά ρξψκαηα, ηα ζεξκά – ςπρξά ρξψκαηα, θαζψο θαη ηα είδε ησλ γξακκψλ θαη 

ησλ ζρεκάησλ. 

 

Δηθόλα4. Joan Miró, Blue II, 1961, Musée National d'Art Moderne, Paris. 

Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε 3 νκάδεο: ζηελ 1
ε
 νκάδα αλαηίζεληαη ε ερεηηθή απφδνζε ηνπ 

κπιε ζηνηρείνπ ηνπ πίλαθα, ζηελ 2
ε
 νκάδα αλαηίζεληαη ε ερεηηθή απφδνζε ηεο δπλακηθήο 

θόθθηλεο γξακκήο ηνπ πίλαθα θαη ζηελ 3
ε
 νκάδα αλαηίζεληαη ε ερεηηθή απφδνζε ηνπ καύξσλ 

θνπθίδσλ ηνπ πίλαθα. Οη καζεηέο/ηξηεο ζπδεηνχλ, ζπλαπνθαδίδνπλ θαη θαηαγξάθνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα απνδψζνπλ ερεηηθά  ην κέξνο ηεο παξηηηνχξαο πνπ ηνπο αλαηέζεθε 

(π.ρ. ηνλ παξαιιειηζκφ ηνπ κπιε  ζηνηρείνπ κε ηνλ νπξαλφ ή ηνπο έξεκνπο/απνγπκλσκέλνπο 

ηφπνπο, ην αηρκεξφ ζνθ πνπ δεκηνπξγεί ε θόθθηλε γξακκή ζηελ ήξεκε κπιε επηθάλεηα, ηελ 

νξηδφληηα ξνή ησλ καύξσλ θνπθθίδσλ πνπ κεηαδίδνπλ ηελ θίλεζε ζε  φιε ηελ έθηαζε ηνπ 

θακβά). Οη νκάδεο απνθαζίδνπλ πνηα κνπζηθά φξγαλα (ζπκβαηηθά θαη απηνζρέδηα) ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ, αλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θσλή ηνπο ή ζπλδπαζκφ φισλ απηψλ, 

ζπδεηνχλ, απηνζρεδηάδνπλ, δνθηκάδνπλ ήρνπο θαη ηξφπνπο νξγάλσζεο ηνπ ερεηηθνχ ηνπο 
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πιηθνχ θαη εθηεινχλ ηηο ζπλζέζεηο ηνπο. Γηα ηελ ηειηθή ελνξρήζηξσζε ηεο ερεηηθήο 

απφδνζεο (ερνπνίεζεο) ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ νη νκάδεο ζπδεηνχλ θαη ζπλαπνθαζίδνπλ ηελ 

θνξά θαη κε ηελ νπνία ζα δηαβάζνπλ ερεηηθά ηνλ πίλαθα, θαζψο θαη ηε ζεηξά ησλ ερεηηθψλ 

ζπκβάλησλ. Κάζε νκάδα αλαιχεη θαη παξνπζηάδεη ηε ζχλζεζή ηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

Σέινο, νη 3 νκάδεο εθηεινχλ ζπγρξφλσο ηηο ζπλζέζεηο ηνπο, έηζη ψζηε λα απνδνζεί ζπλνιηθά 

κνπζηθά ην εηθαζηηθφ έξγν. Ζ εθηέιεζε απηή ε ερνγξαθείηαη κε ρξήζε ζπζθεπψλ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ. 

4ε δηδαθηηθή ψξα: Ζ δξαζηεξηφηεηα ιακβάλεη ρψξα ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο. Κάζε 

νκάδα παξαιακβάλεη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, κέζσ ηνπ googledrive,2 αξρεία: ηελ 

ερνγξάθεζε ηεο ερνπνίεζεο ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ (αξρείν mp3) θαη ην εηθαζηηθφ έξγν Blue 

II ηνπ JoanMiró (αξρείν jpg). ‘ απηή ηε θάζε νη καζεηέο/ηξηεο δηαηεξνχλ ηηο ίδηεο 3 νκάδεο 

ηεο 3
εο

 δηδαθηηθήο ψξαο. Αξρηθά, επεμεξγάδνληαη ηελ κνπζηθή ζχλζεζή ηνπο (αξρείν mp3) 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ Audacity θαη έηζη, θάζε νκάδα, δεκηνπξγεί ηε δηθή ηεο 

«εθδνρή» ηεο ζπιινγηθήο ηνπο ζχλζεζεο. ηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα θαιείηαη λα 

δεκηνπξγήζεη νπηηθναθνπζηηθφ πξντφλ, επεμεξγαδφκελε ήρν θαη εηθφλα. Απηή ε 

δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο βίληεν 

Weviedo. Αθνινχζσο, θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ην  νπηηθναθνπζηηθφ πξντφλ ηεο ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο, γίλεηαη αμηνιφγεζε, θαη ζπδήηεζε φζνλ αθνξά ηελ εκπεηξία ηεο 

εθπφλεζήο ηνπ. Σέινο, ηα νπηηθναθνπζηηθά πξντφληα φισλ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο αλαξηψληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαιχηεξα ε πινπνίεζε 

ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν νη 

καζεηέο/ηξηεο απαληνχλ αλψλπκα. 

Παξαθάησ θαηαηίζεηαη ε εκπεηξία ηεο πινπνίεζεο ησλ δπν δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ, κε ζηφρν ηε δηάρπζε ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε κέζσ απηψλ, σο θαιήο 

πξαθηηθήο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

3.3 Η εκπεηξία ηεο πινπνίεζεο 

Οη δπν απηέο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πινπνηήζεθαλ θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2015-16, 2016-17, 

2017-18 θαη 2018-19 ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο 

επηινγήο «Καιιηηερληθή Παηδεία – Μνπζηθή». πκκεηείραλ ζπλνιηθά 52 καζεηέο/ηξηεο (20 

αγφξηα θαη 32 θνξίηζηα). Οη καζεηέο/ηξηεο γλψξηζαλ κε βησκαηηθφ ηξφπν δπν  απφ ηα 

ζχγρξνλα ξεχκαηα ζηε κνπζηθή ηνπ 20νπ αηψλα θαη ηα πξνζέγγηζαλ πεηξακαηηδφκελνη/εο. 

Γνθίκαζαλ λα ζπλζέζνπλ πάλσ ζε λέεο θφξκεο θαη θάησ απφ ην πξίζκα ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

ηνπ λεσηεξηζκνχ, βηψλνληαο ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλζέηε αιιά θαη ηνπ εθηειεζηή, φπσο απηή 

δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ ζπλζεηψλ ηνπ 20νπ αηψλα.Με βάζε ηελ 

παξαηήξεζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα παξαδνηέα ησλ καζεηψλ/ηξησλ θαη ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ζηα αλψλπκα ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα, φινη/φιεο νη καζεηέο/ηξηεο 

έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκφ, είραλ ελεξγφ ζπκκεηνρή, πήξαλ πξσηνβνπιίεο, 

αιιειεπίδξαζαλ θαη δελ παξαηεξήζεθαλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ, νχηε 
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δηαπηζηψζεθαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ δηδαθηηθψλ 

πξνηάζεσλ. Οη καζεηέο/ηξηεο βξήθαλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ερνπνίεζεο 

ηεο εηθφλαο, δελ ζπλάληεζαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ςεθηαθήο 

επεμεξγαζίαο ήρνπ θαη ερνγξάθεζεο Audacity θαη ηνπ δηαδηθηπαθνχ ινγηζκηθνχ 

επεμεξγαζίαο βίληεν Wevideo. Αλέπηπμαλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε κνπζηθή, θαιιηέξγεζαλ 

ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο ςεθηαθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ, απέθηεζαλ γλψζεηο κέζα 

απφ κηα γφληκε δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία θαη ηέινο θαη θαηαλφεζαλ βαζχηεξα ηελ ζχγρξνλε 

κνπζηθή. 

4. πκπεξάζκαηα  

Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα εληάμεη ζπλζεηηθά ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο 

κνπζηθήο γλσζηέο ζεσξίεο κάζεζεο, δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο.Ζ 

αμηνπνίεζε ηεο ζπγθίλεζεο πνπ πξνθαιεί ε ζπλχπαξμε ηεο κνπζηθήο κε ηελ εηθφλα, κπνξεί 

λα νδεγήζεη ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο ζηελ ελνξρήζηξσζε ελφο ειθπζηηθνχ θαη 

δεκηνπξγηθνχ καζήκαηνο.  

Απνηηκψληαο ηελ εκπεηξία ηεο κνπζηθήο πξνζέγγηζεο κνπζηθψλ ζηπι ηνπ 20νχ αηψλα κέζσ 

ηεο αλαδήηεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ήρνπ ηεο εηθφλαο, γίλεηαη θαλεξφ πσο νη καζεηέο/ηξηεο 

βξίζθνπλ κηα δηέμνδν γηα πεηξακαηηζκφ θαη αλαιπηηθή πξνζέγγηζε, εκπιέθνληαη ελεξγά θαη 

δεκηνπξγηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά ηνλ  ςεθηαθφ 

νπηηθναθνπζηηθφ γξακκαηηζκφ θαη ηέινο, καζαίλνπλ λα «δηαβάδνπλ» ηνλ θφζκν θαη λα 

δίλνπλ λφεκα ζηηο πιεξνθνξίεο – ερεηηθέο θαη νπηηθέο - κε άιια κέζα, πέξα απφ ηα 

παξαδνζηαθά. 

Ζ θαιιηέξγεηα εγγξάκκαησλ καζεηηθψλ ηαπηνηήησλ επεηεχρζε κέζα  απφ ηνλ πξνζεθηηθφ 

ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, αιιά θαη ηελ 

επηινγή εχρξεζησλ ινγηζκηθψλ επεμεξγαζίαο  ήρνπ, εηθφλαο θαη βίληεν. 

Οη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία απηή ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ έηζη ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο 

κνπζηθήο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηνπ 

θεθαιαίνπ «Σν ηαμίδη ηεο κνπζηθήο ζηνλ 20ν αηψλα – Μνπζηθνί πεηξακαηηζκνί θαη 

αλαηξνπέο». 

Οη Βαζηιεηάδεο θαη Εεάθεο-Γιπληάο (1993) καο θαινχλ λα αλαινγηζηνχκε πσο γηα λα ιπζνχλ 
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νπνία ζα πξέπεη απνθαζηζηηθά λ' αθηεξσζνχκε, θαη ζηελ αλάγθε, ρσξίο θαζφινπ λα 
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Claude Debussy,L’après-midi d'un faune.Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε: 
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Η Δθπαίδεπζε ελειίθσλ πξνζθύγσλ ππό ην πξίζκα ηεο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο ηνπ 

PauloFreire 

Adult refugees education in the light of Paulo Freire’s pedagogical theory 

Ξαλζή Αικπαλάθε, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Γξ. Θενινγίαο, M.Ed Ννκηθήο θαη 
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Abstract: This study aimed at examining the pedagogical frame of Paulo Freire‘s theory in 

adult socially excluded groups education and especially refugees. Through a bibliographic 

research it examines whether the principles of the Paulo Freire‘s theory reinforce the 

expectations and address the particular needs of socially excluded groups, such as refugees. 

More specifically, in relation to the structure of the paper in the beginning are presented the 

main fields of reference and the theoretical background of the study.It examines the concept 

and the need for adult education. Finally, it presents the characteristics of the refugees as 

trainees, while the paper concludes with a critical evaluation. 

Keywords: Adult Education, Paulo Freire, socially excluded groups,refugees 

Πεξίιεςε:Toάξζξν παξνπζηάδεη ην πιαίζην εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλεο νκάδεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνζθχγσλ ππφ ην πξίζκα ηεο 

παηδαγσγηθήο ζεσξίαο ηνπ Paulo Freire. Μέζα απφ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, εμεηάδεη θαηά 

θαηά πφζν νη αξρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ Paulo Freire εληζρχνπληηο πξνζδνθίεο θαη θαιχπηνπλ ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ, φπσο είλαη νη πξφζθπγεο. Δηδηθφηεξα, 

ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηεο εξγαζίαο ζηελ εηζαγσγή παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά πεδία αλαθνξάο 

θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο κειέηεο. Eμεηάδεηαη ε έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη 

ε αλάγθε ηεο χπαξμεο επηκφξθσζεο ελειίθσλ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πξνζθχγσλ σο εθπαηδεπφκελνη, ελψ ηελ εξγαζία θαηαθιείεη κία θξηηηθή απνηίκεζε. 

Λέμεηο θιεηδηά: Δθπαίδεπζε ελειίθσλ, Paulo Freire, θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο, 

πξφζθπγεο 

Δηζαγσγή 

Ζ αλα ρείξαο εξγαζία παξνπζηάδεη ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Paulo Freire  γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εζηηάδνληαο ζηε δπλακηθή ηεο φηαλ απηή απεπζχλεηαη ζε εππαζείο 

θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο, φπσο είλαη νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο, απνηειψληαο 

ηαπηφρξνλα κία δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο. Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ άιισζηε είλαη έλα 
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ζπλερψο αλαπηπζζφκελν πεδίν ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, εληάζζνληαο πιένλ ζηνπο 

θφιπνπο ηεο φιν θαη πεξηζζφηεξεο νκάδεο θαη θνηλσληθά ζηξψκαηα πιεζπζκνχ (Jarvis, 

2004:205).  

Ο Paulo Freire ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζρεδηάδνληαο 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ηνλ αιθαβεηηζκφ, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο αλαζηνράδνληαλ 

πάλσ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαλννχζαλ ηνπο ίδηνπο ηνπο εαπηνχο ηνπο κέζα ζε έλα 

θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθφ ζχλνιν(McLaren&Leonard, 1996). Ο ίδηνο δηακφξθσζε θαη 

πινπνίεζε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα αιθαβεηηζκνχ πνπ ζηφρεπε ζηελ θξηηηθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ θνηλσληθά θαηαπηεζκέλσλ, ψζηε λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα εθθξάζνπλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο θαη ηειηθά λα επέιζεη ε 

θνηλσληθή αιιαγή  (Freire, 1977:30-32). Ζ εμειηζζφκελε ζθέςε ηνπ Freire αθνξνχζε κία 

πξνζέγγηζε πνπ επηθεληξψλεηαη ζην καζεηή, αληηκεησπίδεη ηνλ εθπαηδεπφκελν σο 

πξσηαγσληζηή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ζεσξεί ηε δηδαζθαιία σο πνιηηηθή 

δηαδηθαζία, σο πξάμε γλψζεο θαη σο δεκηνπξγηθή πξάμε (Tutorial letter, 501/3/2015).  

χκθσλα κε ηελ Williams (1996:59),ε ζεσξία ηνπ Freire αλαδεηθλχεη ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ελέπλεπζε κεγάια θηλήκαηα, ηα 

νπνία έιαβαλ ρψξα ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ζπλδχαδαλ ζηνηρεία Υξηζηηαληζκνχ θαη 

Μαξμηζκνχ, ζενινγηθή νινθιήξσζε ηεο νπνίαο απνηειεί ε ιεγφκελε Θενινγία ηεο 

Απειεπζέξσζεο(Jarvis, 2004:132).Ζ ξηδνζπαζηηθή εθδνρή ησλ αξρψλ ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Freireβέβαηα ίζσο ζήκεξα εθαξκφδεηαη κφλν απφ ην ίδξπκα «Paulo Freire». 

Ζ εξγαζία κέζα απφ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα παξνπζηάδεη ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

ζχκθσλα κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ Freire  θαη εμεηάδεη θαηά πφζν νη αξρέο απηέο εληζρχνπλ 

ηηο πξνζδνθίεο θαη θαιχπηνπλ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ, 

φπσο είλαη νη πξφζθπγεο.  

1. Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ ελζσκαηψζεθε ζηηο πνιηηηθέο ησλ 

δηαθφξσλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Ο νξηζκφο ηεο Unesco, φπσο δηαηππψζεθε  

ζηε Γηαθήξπμε ηεο πλδηάζθεςεο ηνπ Νατξφκπη ην 1976  (Recommendations on the 

Development of Adult Education: Declaration of Nairobi Conference) γηα ηε  δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε θαη κάζεζε αλαθέξεη φηη: «... δειώλεη έλα ρσξίο όξηα ζρήκα πνπ απνβιέπεη ζηελ 

αλακόξθσζε ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.... Ζ εθπαίδεπζε θαη ε κάζεζε δελ 

πεξηνξίδνληαη ζηε ζρνιηθή θνίηεζε, πξέπεη λα επεθηείλνληαη ζε νιόθιεξε ηε δσή ηνπ 

αλζξώπνπ, λα πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο δεμηόηεηεο θαη όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο γλώζεο, λα 

ρξεζηκνπνηνύλ όια ηα δπλαηά κέζα θαη λα δίλνπλ ηελ επθαηξία ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο γηα 

πιήξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθέο θαη νη ζρεηηθέο κε ηε κάζεζε 

δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά, νη λένη άλζξσπνη θαη νη ελήιηθνη όισλ ησλ ειηθηώλ 

εκπιέθνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, πξέπεη λα ζεσξεζνύλ σο 

ζύλνιν». 
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Σν πξψην επίζεκν θείκελν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε είλαη ε Λεπθή Βίβινο (European Commission, 1995), ε νπνία αλαθέξεη: «Ζ 

εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε, πεξηζζόηεξν απ’ ό,ηη ζην παξειζόλ, ζα απνηειέζνπλ ηηο θύξηεο 

ζπληζηώζεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ θαζελόο, ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ, ηεο θνηλσληθήο πξνόδνπ 

θαη ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. Σν κέιινλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε αθηηλνβνιία ηεο, ζα 

πξνθύςνπλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό από ηελ ηθαλόηεηά ηεο λα παξαθνινπζήζεη ηελ θίλεζε πξνο 

ηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο». 

Σέινο, ν νξηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (Rogers, 1999:55) 

αλαθέξεη φηη:«ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ αθνξά νπνηαδήπνηε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα ή 

πξόγξακκα ζθόπηκα ζρεδηαζκέλν από θάπνηνλ εθπαηδεπηηθό θνξέα, γηα λα ηθαλνπνηήζεη 

νπνηαδήπνηε αλάγθε θαηάξηηζεο ή ελδηαθέξνλ, πνπ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δσήο ελόο αλζξώπνπ πνπ έρεη ππεξβεί ηελ ειηθία ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ε θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηνπ δελ είλαη πιένλ ε εθπαίδεπζε. Ζ «ζθαίξα» ηεο, 

επνκέλσο, θαιύπηεη κε επαγγεικαηηθέο, επαγγεικαηηθέο, γεληθέο, ηππηθέο θαη κε ηππηθέο 

ζπνπδέο, θαζώο επίζεο θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεη ζπιινγηθό ζθνπό».  

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ηαπηίδεηαη, φπσο παξαηεξείηαη, ζε  ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε, απφ ηελ νπνία δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε φρη ην θξηηήξην ηεο ελειηθηφηεηαο, αιιά 

ηεο απφζηαζεο απφ ηελ ειηθία ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Ο φξνο δηα βίνπ εθπαίδεπζε 

έρεη επηθξαηήζεη λα αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ηεο εθπαίδεπζεο (ηππηθή, κε-ηππηθή 

θαη άηππε), ηαπηφρξνλα φκσο παξαπέκπεη θαη ζε «κηα θηινζνθηθή έλλνηα ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία ε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ζαλ κηα καθξνρξόληα δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη θαηά ηε γέλλεζε 

θαη δηαξθεί θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο» (CEDEFOP, 1996:80).  

Καηά ην Knowles (1998:25), επηθξαηεί κία ζχγρπζε γχξσ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ 

«εθπαίδεπζε ελειίθσλ», ε νπνία νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη κε 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο: α) σο δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

εκπεηξίεο απφθηεζεο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ελδηαθεξφλησλ, ζηάζεσλ θαη αμηψλ απφ 

ελήιηθνπο β) σο πεξηγξαθή νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη απφ κηα 

πνιπκνξθία νξγαληζκψλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ γ) σο 

ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ δηεξγαζηψλ ζηελ θαηεχζπλζε ελφο θηλήκαηνο κε άμνλα ην αίηεκα 

γηα δηαξθή πξφζβαζε ηνπ ελήιηθνπ πνιίηε ζε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. 

2. Βαζηθέο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο ηνπ Paulo Freire 

ηα θείκελα ηνπ Paulo Freire, απνηππψλεηαη ε αλζξσπνθεληξηθή ζεψξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ε νπνία θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζε έλα επξχηεξν πιαίζην ξηδνζπαζηηθήο 

θνηλσληθήο αιιαγήο. Καηά ηνλ Freire, ην άηνκν πνπ έρεη κνξθσζεί δελ κπνξεί λα παξακέλεη 

αδξαλέο, αιιά πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά κέζα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ δεη. Ζ 

αλζξσπηζηηθή εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη απφ ηνλ ηνληζκφ ζην θέληξν ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ηεο ελεξγεηηθήο θχζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (student – centered) (Εαξίθεο, 

2014:146).  
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Γηα ην Freire ε απειεπζεξσηηθή εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα λνεζεί ρσξίο ηελ αλζξσπηζηηθή 

εθπαίδεπζε (Εαξίθεο, 2014:145) αθνχ απνηππψλεη ηε δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

πνιηηηζηηθή καο χπαξμε σο άηνκα θαη ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή καο χπαξμε σο 

θνηλσληθά φληα (Πεξξάθε, 2007). Ζ εθπαίδεπζε, θαηά ηνλ Freire, δελ κπνξεί λα είλαη 

νπδέηεξε (Εαξίθεο, 2014:52). πλεπψο ε κάζεζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία απφθηεζεο ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο εμαλζξψπηζεο θαη φρη κηα απιή κεηαβίβαζε γλψζεσλ ή πνιηηηζκνχ, είηε 

«απνηακίεπζε πιεξνθνξηψλ» (Banking education), νχηε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζην 

πεξηβάιινλ (Freire, 1976:17, 19, 21; Gadotti 1994:21).  

Ο Freire επηρείξεζε ηνλ αιθαβεηηζκφ ησλ απιψλ αλζξψπσλ κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο. Ο ίδηνο βέβαηα απέξξηςε ηελ ηδέα φηη απηφ πνπ επεμεξγαδφηαλ ήηαλ κηα «κέζνδνο 

αιθαβεηηζκνχ», αιιά ηελ αληηκεηψπηζε σο κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο γηαηί ν 

γξακκαηηζκφο ήηαλ κέξνο ηεο ζεσξίαο ηνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε. ηελ παηδαγσγηθή ηνπ ζεσξία 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο φξνπο «θσδηθνπνίεζε» θαη «απνθσδηθνπνίεζε». Γηα ηνλ Σζφκζθη, νη 

φξνη απηνί απνηεινχλ ηελ «επηθαλεηαθή δνκή» θαη ηε «δνκή ηνπ βάζνπο» (Mάλζνπ, 

2007:22).  Ζ ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ζηελ επηθαλεηαθή δνκή αθνινπζείηαη απφ έλαλ 

πξνβιεκαηηζκφ, ν νπνίνο νδεγεί ζην ζηάδην ηεο απνθσδηθνπνίεζεο («δνκή βάζνπο) θαη ν 

εθπαηδεπφκελνο θαηαλνεί ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ηνπο. 

Ζ θσδηθνπνίεζε αλαθέξεηαη ζε κηα ππάξρνπζα θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί 

(θσηνγξαθία, ηρλνγξάθεκα) θαη απνηειεί ην νπηηθφ ζεκείν αλαθνξάο απφ φπνπ μεθηλάεη ε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη γίλεηαη αληηθείκελν δηαιφγνπ δαζθάινπ θαη καζεηή, ην νπνίν 

νλνκάδεη «πξάμε δεκηνπξγίαο» (Freire, 1977:103). Καηφπηλ ε δηεξγαζία πξνεηνηκάδεη ην 

πιαίζην γηα κία παξαγσγηθή ιέμε (Freire&Faundez, 1989:34-54; Shor, Freire, 1987). Οη 

θσδηθνπνηήζεηο (ζρέδηα, θσηνγξαθίεο, κνξθέο ιφγνπ πνπ αλαπαξηζηνχλ ππαξμηαθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ) αλαπηχζζνληαη ζε εξεπλεηηθνχο θχθινπο φπνπ 

ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη γηα λα ηαμηλνκεζνχλ ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη κε βάζε ηηο 

δηάθνξεο επηζηήκεο. Οη παξαγσγηθέο ιέμεηο μεθηλνχλ ζπλεπψο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

ελειίθσλ καζεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα εμειίζζνληαη ζε πην ζεσξεηηθέο (γηα παξάδεηγκα ε ιέμε 

«favela» πνπ ζεκαίλεη «παξαγθνγεηηνληά/θησρνγεηηνληά» έδηλε ην έλαπζκα γηα ζέκαηα 

ζπδήηεζεο φπσο ηξνθή, θαηνηθία,  ε ιέμε «ηνχβιν» έδηλε ην έλαπζκα ζπδήηεζεο γηα ην 

πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα, ε ιέμε «επάγγεικα»  γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

θ.ν.θ)  (Μάλζνπ, 2007:23). 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ, ν Freire δελ πηνζέηεζε ηελ πξαθηηθή ησλ αιθαβεηαξίσλ δηφηη νη 

ελήιηθεο ζα ήηαλ παζεηηθνί δέθηεο κε ζέκαηα πνπ δελ ηνπο ελδηέθεξαλ (Freire, 1978:11, 168-

173). Οη εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίζηεθαλ σο πξσηαγσληζηέο, δεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία 

αιθαβεηηζκνχ βαζίζηεθε ζηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο δσήο θαη ην ιεμηιφγην, αλαηξέπνληαο ηε 

ινγηθή ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ πξνεγνχκελσλ παηδαγσγηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη ν 

πνιηηηζκφο θαη ε γλψζε ησλ ελειίθσλ έγηλαλ ζεβαζηά (Ireland, 2014). 

Ο Freire ζεσξνχζε φηη γηα λα είλαη ε εθπαίδεπζε πξαγκαηηθά απειεπζεξσηηθή ζα έπξεπε λα 

νδεγεί ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζπλείδεζεο ηνπ αηφκνπ. Σε δηεξγαζία απηή ηελ απνθαιεί 

ζπλεηδεηνπνίεζε(conscientization), ζην πιαίζην ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη βαζηά γλψζε ηεο 
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θνηλσληθνπνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο γηα κεηαζρεκαηηζκφ ηεο. Καηά ηνλ 

Εαξίθε, ε θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζε κία δηεξγαζία, φπνπ «νη άλζξσπνη όρη σο 

παζεηηθνί δέθηεο αιιά σο ππνθείκελα πνπ απνθηνύλ θαη δεκηνπξγνύλ γλώζε, λα 

αληηιακβάλνληαη ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αληηθάζεηο θαη λα αληηκάρνληαη ηα 

θαηαπηεζηηθά ζηνηρεία ηεο πξαγκαηηθόηεηαο» (Εαξίθεο, 2014:150). 

Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία δηέξρεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο είλαη ηα εμήο: α) Σν 

δηεξεπλεηηθφ (investigative) β) Σν ζεκαηηθφ (thematization) γ) Σν ζηάδην ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ (problematization). χκθσλα κε ηηο Σζηκπνπθιή & Φίιιηπο (2010:31), ζην 

πξψην απφ απηά ηα ζηάδηα, ην δηεξεπλεηηθφ, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ ιέμεηο-

θιεηδηά. Σα θξηηήξηα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπο είλαη ην θνηλσληθφ λφεκα, ν αξηζκφο ζπιιαβψλ 

θαη ε θσλεηηθή ηνπο αμία. ην επφκελν ζηάδην, ην ζεκαηηθφ, ε νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

αζρνιείηαη κε ζέκαηα πνπ έρνπλ θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ, ηα νπνία πξνζπαζεί λα αλαιχζεη. 

Σέινο, ην ηξίην ζηάδην, δειαδή απηφ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, ην νπνίν είλαη θαη ην 

ζπνπδαηφηεξν, είλαη εθείλν θαηά ην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη θαηαθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα 

γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Μέζα απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ, νη εθπαηδεπφκελνη 

κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε, δειαδή κπνξνχλ πιένλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

άπνςή ηνπο γηα ηνλ θφζκν θαη ηε ζέζε ηνπο ζε απηφλ (Σζηκπνπθιή–Φίιιηπο, 

2010).πλνπηηθά, γηα ηνλ Freire, ν άλζξσπνο καζαίλεη κέζσ ηεο δηθήο ηνπ κεηακνξθσηηθήο 

δξάζεο ζηνλ θφζκν (κεηαζρεκαηηζηηθή κάζεζε) θαη είλαη ν καζεηήο πνπ θαηαζθεπάδεη ηηο 

δηθέο ηνπ θαηεγνξίεο ζθέςεο, νξγαλψλεη ηε δσή ηνπ θαη ηειηθά κεηακνξθψλεη ηνλ θφζκν.  

3. Σν λνκνζεηηθό πιαίζην ηεο Διιάδαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζε 

πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο 

ηελ Διιάδα, ε Γηα Βίνπ εθπαίδεπζε δηαδξακάηηδε πάληα ζεκαληηθφ ξφιν ζηα εθπαηδεπηηθά 

πξάγκαηα (Zarifis, Sipitanou, 2006).Ζ δηά βίνπ κάζεζε είλαη έλαο ζεζκφο, ν νπνίνο απνηειεί 

κέζν γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο 

νκάδεο. Ο φξνο «ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο» απνδίδεη αθξηβψο απηφ, δηφηη ε Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ, κπνξεί λα ζπκβάιεη, εάλ αμηνπνηεζεί θαη εληζρπζεί απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, 

ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ζηελ άκβιπλζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ζηελ νηθνλνκηθή 

θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε (Κφθθνο, 2011).  

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Γ.Γ.Γ.Β.Μ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ είλαη ν εζληθφο επηηειηθφο θνξέαο, ν νπνίνο ζπγθξνηεί δνκέο θαη 

ζρεδηάδεη, ζπληνλίδεη θαη ππνζηεξίδεη πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηά Βίνπ 

κάζεζεο. ε εθαξκνγή απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, ηδξχζεθαλ ζηελ Διιάδα Κέληξα Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ (Κ.Δ.Δ.). H ιεηηνπξγία ησλ Κ.Δ.Δ. ππνζηεξίδεηαη θαη πξνσζείηαη απφ ην 

Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.), ην νπνίν είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ππαγφκελν ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πινπνηνχλ, επίζεο, επίζεκεο δνκέο φπσο νη ρνιέο Γνλέσλ θαη 

Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Λατθήο Δπηκφξθσζεο (ΝΔΛΔ), ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 
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(ΓΔ), ην Κέληξν Γηα βίνπ Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο Δλειίθσλ απφ Απφζηαζε 

(ΚΔΔΔΝΑΠ). 

Απφ ην 1995 ηέζεθε ζηελ Διιάδα ζε εθαξκνγή απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ πξφγξακκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ νξηζκέλσλ 

κεηνλεθηνχλησλ νκάδσλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ην νπνίν απνηεινχζε κέξνο ηνπ 2νπ 

Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο. Οη βαζηθέο δξάζεηο, νη νπνίεο επηδνηνχληαλ κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αθνξνχζαλ: ηνλ αλαιθαβεηηζκφ, ηελ πξνθαηάξηηζε, ηελ εθπφλεζε εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ηελ πξνψζεζε κέηξσλ 

ππέξ ησλ κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ, ηελ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε, ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ. Τπεχζπλνη θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ήηαλ ηα θέληξα άηππεο ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο θαη ηα εμεηδηθεπκέλα 

θέληξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ βάζε εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο. 

Σν ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αιιφγισζζσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πξνζθχγσλ 

απαζρνιεί έληνλα ην ειιεληθφ θξάηνο, ηδηαίηεξα κεηά ηα θχκαηα πξνζθχγσλ θαη ηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Βέβαηα, γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πξνζθχγσλ  

ππήξρε ελεξγφ ελδηαθέξνλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, νπφηε θαη  έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε παηδηά κεηαλαζηψλ θαη παιιηλνζηνχλησλ, ψζηε λα 

ππάξμεη ε ελζσκάησζε ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία (Σδσξηδνπνχινπ & Κνηδακάλε, 

2008:30). πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ έληαμε θαη ηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ελδεηθηηθά ηα εμήο πξνγξάκκαηα πνπ 

πινπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα: α) ην πξφγξακκα Πνιχδξνκν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

δηγισζζίαο, κέζα απφ ην νπνίν αλαπηχρηεθε θαη ην Διιελν-Αξαβηθφ project β) ην 

πξφγξακκα ΓΗΑΠΟΛΗ, ην νπνίν πηνζέηεζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη δηεξεχλεζε φιεο ηηο 

πηπρέο ηνπ ζέκαηνο: ηάμεηο ππνδνρήο, ειιελνκάζεηα, δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία, 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κεηξηθή γιψζζα καζεηψλ, ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, 

ζρνιείν θαη θνηλφηεηα, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηψλ, αμηνιφγεζε γ) ην πξφγξακκα ηεο 

κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο Αληηγφλε «Schools for Change–άηππεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην ζέκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ γηα παηδηά ζην δεκνηηθφ θαη ζην 

γπκλάζην».  

Πξνγξάκκαηα επίζεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ έιαβαλ ρψξα θαη απφ άιιεο νξγαλψζεηο, φπσο ε 

A.I.D κε νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο εηδηθά γηα γπλαίθεο κεηαλάζηεο–πξφζθπγεο, ελψ ηα 

Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.Δ.Κ.Δ) πξνζέθεξαλ εηδηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

γηα ελήιηθεο, φπσο πκβνπιεπηηθή Πξνζθχγσλ, Παιηλλνζηνχλησλ, Μεηαλαζηψλ θαη 

Αηηνχλησλ Άζπιν (Η.Γ.Δ.Κ.Δ). Λεηηνχξγεζαλ, επίζεο, «Κπξηαθάηηθα ζρνιεία κεηαλαζηψλ», 

ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ Πεηξαηά απφ εζεινληηθέο νκάδεο θαη παξφκνηνπ ηχπνπ «Κπξηαθάηηθα» 

ζρνιεία θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Σα ζρνιεία απηά ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

ζπζηεκαηηθά εδψ θαη ρξφληα θαη πξνζθέξνπλ, ζε εζεινληηθή βάζε, καζήκαηα γιψζζαο ζε 

ελήιηθνπο κεηαλάζηεο.  
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Mέζα ζην ειιεληθφ δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη εληαγκέλα θαη ηα Γηαπνιηηηζκηθά 

ζρνιεία γηα παηδηά κεηαλαζηψλ, ηα νπνία μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ην 1996. ην λνκφ 

Θεζζαινλίθεο έρνπλ ηδξπζεί έμη δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία (ΓΠ), ηα δχν απφ απηά ζρνιεία 

θνίηεζεο Σζηγγαλνπαίδσλ. Γηα ην έηνο 2016-2017, ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ζπλέηαμε θαη πινπνίεζε ζρέδην γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ έσο 15 

εηψλ ζην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, φπσο θαη γηα ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ ζε 

λεπηαθή θαη πξνλεπηαθή ειηθία κέζα ζηηο δνκέο θηινμελίαο.  ην λφκν  4415/2016 (Κεθ. Γ, 

άξζξν 38), αλαθέξεηαη φηη κε απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ «ηδξύνληαη δνκέο ππνδνρήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πξνζθύγσλ, 

θαζνξίδεηαη ε νξγάλσζε, ε ιεηηνπξγία, ν ζπληνληζκόο θαη ην πξόγξακκα ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο 

σο άλσ δνκέο, θαζώο θαη ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία ζηειέρσζεο απηώλ».  

Σν 2016, κε  ππνπξγηθή απφθαζε Τπνπξγηθή Απφθαζε ππ.αξ. 131024/Γ1/8-8-2016 (ΦΔΚ 

2687/η.Β'/29-8-16)ηδξχζεθαλ ηάμεηο ππνδνρήο ΕΔΠ (Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο) 

θαη εληζρπηηθά θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα κε ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ δεκνηηθνχ πνπ 

δε γλσξίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ ειιεληθή γιψζζα (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 2016). 

Σέινο, κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ππ. αξ. 152360/ΓΓ4/19-9-2016 (ΦΔΚ 3049 η. Β'/23-9-16) 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ζπληνληζκφ, θαζψο θαη 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ Γνκψλ Τπνδνρήο γηα ηελ Δθπ/ζε ησλ Πξνζθχγσλ (ΓΤΔΠ), 

θξηηήξηα θαη δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ ελ ιφγσ δνκψλ. Σέινο, αθνινχζεζαλ πιήζνο 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ πνπ ξχζκηδαλ επηκέξνπο ζέκαηα. 

4. Δθπαίδεπζε ελειίθσλ ζε θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο ππό ην πξίζκα ηεο 

παηδαγσγηθήο ζεσξίαο ηνπ Paulo Freire: ην παξάδεηγκα ησλ πξνζθύγσλ 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Paulo Freire δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ ζηνραζκνχ πάλσ 

ζηα κεγάια πξνβιήκαηα εππαζψλ θαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ, φπσο είλαη νη 

πξφζθπγεο κε ζηφρν ηε κεηέπεηηα θνηλσληθνπνιηηηθή δξάζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Κφθθνο, 

2005:63).  Οη Κνληηάδεο θαη Καηξνχγθαινο (2005:373) ραξαθηεξίδνπλ ηνπο φξνπο επάισηεο 

ή εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο σο αφξηζηνπο, νη νπνίνη «δελ απνηεινύλ λνκηθέο έλλνηεο 

επαξθώο πξνζδηνξηζκέλεο» θαη ζπλεπψο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ σο απηέο νη νκάδεο πνπ 

βηψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ. Ο θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο κπνξεί λα νξηζηεί ζπλεπψο σο «ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ζπγθεθξηκέλα 

άηνκα πεξηζσξηνπνηνύληαη θαη εκπνδίδνληαη από ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία 

ιόγσ ηεο θηώρεηαο, ή ηεο έιιεηςεο βαζηθώλ ηθαλνηήησλ θαη πξόζβαζεο ζε επθαηξίεο δηά βίνπ 

κάζεζεο, ή σο απνηέιεζκα δηαθξίζεσλ. Απηό ηνπο απνκαθξύλεη από ηελ αγνξά εξγαζίαο, από 

εηζνδεκαηηθέο πεγέο θαη επθαηξίεο εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

θνηλσληθά θαη θνηλνηηθά δίθηπα θαη δξαζηεξηόηεηεο. Έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζε όξγαλα 

θαη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ νδεγώληαο ηνπο ζε αίζζεκα αδπλακίαο θαη θαζηζηώληαο 

ηνπο αδύλαηνπο ζην λα θαζνξίδνπλ ηηο απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπο» (Eurostat, 

2010). 
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Ο Σζηάθαινο (1998:58) ζηελ αλάιπζε ηνπ φξνπ θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζεκεηψλεη φηη: 

«..είλαη κία δηαθνξεηηθή έλλνηα από εθείλεο ηεο θηώρεηαο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο. 

Kνηλσληθόο απνθιεηζκόο είλαη ε παξεκπόδηζε απνξξόθεζεο θνηλσληθώλ θαη δεκόζησλ 

αγαζώλ, όπσο είλαη π.ρ. απηά ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θ.ιπ., 

ε έιιεηςε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζπλήζσο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλέρεηα θαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε. 

O όξνο «θνηλσληθόο απνθιεηζκόο» ραξαθηεξίδεη, δειαδή, ηόζν κiα θαηάζηαζε όζν θαη κηα 

δηαδηθαζία». 

Ο Freire, ζεσξεί φηη ε εθπαίδεπζε δελ είλαη νπδέηεξε θαη σο έλαο θνηλσληθφο ζεζκφο 

ειέγρεηαη απφ πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δηεξγαζίεο. Οη αλαιθάβεηνη βξίζθνληαη ζην θέληξν 

ηνπ παηδαγσγηθνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ε εθπαίδεπζε είλαη ν νπζηαζηηθφηεξνο ηξφπνο γηα 

ηε απνκάθξπλζε ησλ καδψλ απφ ηελ «θνπιηνχξα ηεο ζησπήο», φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη (Freire, 1977: 8,38).ην ζεκείν απηφ, ππάξρεη ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Freire θαη 

ηεο  ζεσξίαο ηνπ Habermas, δηφηη θαη νη δπν απνδίδνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο  «εππαζείο» 

θνηλσληθέο νκάδεο, είηε πξφθεηηαη γηα ηνπο αγξάκκαηνπο  ελειίθνπο, είηε γηα ηνπο εθήβνπο 

πνπ δελ έρνπλ θίλεηξα γηα κάζεζε, είηε γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε, είηε γηα ηνπο 

ρεηξαγσγεκέλνπο πνιίηεο (Morrow&Torres, 2002:116). 

Ζ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ Paulo Freire θαίλεηαη λα έρεη δπλεηηθά έλα επξχ πιαίζην 

εθαξκνγήο ζε θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο, φπσο είλαη νη Σζηγγάλνη, νη θπιαθηζκέλνη, νη 

κεηνλφηεηεο, νη πξφζθπγεο, νη κεηαλάζηεο δηφηη επηζεκαίλεη φηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

δελ είλαη απνζπλδεκέλε απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα θαη δεχηεξνλ 

πξνηάζεη ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο. Σν άηνκν δειαδή πξέπεη λα έρεη 

ζπλείδεζε ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη πάλσ ηνπ γηα λα κπνξεί λα αληηδξά θαη 

λα είλαη ηθαλφ λα κεηαξξπζκίζεη ηνλ θφζκν (Βαζηινχ-Παπαγεσξγίνπ, 2002).  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ, ε νπνία έρεη απαζρνιήζεη ην 

ειιεληθφ θξάηνο θαη έρνπλ πινπνηεζεί δηάθνξα επίζεκα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

(Ληαθφπνπινο & Μαληψηεο, 2003). Δλδεηθηηθά, ηελ πεξίνδν Μαΐνπ-Ηνπλίνπ ηνπ 2009 

πινπνηήζεθε πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ απφ ην ΚΔΚ ηεο ΝΔΛΔ Αηγίνπ Αραταο, 

βαζηζκέλν ζηελ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ Freire, ζε πιεζπζκηαθή νκάδα Σζηγγάλσλ ζηελ 

πεξηνρή Αηγίνπ πνπ αθνξνχζε ηνλ αιθαβεηηζκφ θαη αμηνπνίεζε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηε 

ζεσξία ηνπ Freire(Φάρνπ, 2010). 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ, πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε θηψρεηα, ν αλαιθαβεηηζκφο, ε αλεξγία, ε έιιεηςε 

ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά, ν ελεξγεηηθφο ή παζεηηθφο απνθιεηζκφο απφ ην ζρνιείν αλαπαξάγνπλ 

απηφλ ηνλ απνθιεηζκφ (Βεξγίδεο, 1998:9). Θα πξέπεη φκσο λα αλαθεξζνχλ αξρηθά νη 

θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλαο ελήιηθνο πξφζθπγαο ζα παξαθνινπζνχζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, θαη ηέινο, πνηεο είλαη νη 

απαηηήζεηο θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο (Κπξηαθνχ, 2017). Παξάγνληεο, φπσο είλαη ε 

δηεπζέηεζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο, ε εχξεζε ζηέγαζεο, ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο, ε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ζηε βάζε ηεο αξρήο 

ηεο κε δηάθξηζεο, ε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο (φπσο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ 
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πξνζφλησλ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ), ε ζπκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νκαιή θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ 

πξνζθχγσλ  (ΔΛΗΑΜΔΠ, 2017:13). 

Δπηπξνζζέησο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπφκελσλ ελειίθσλ, σο κέιε επάισησλ 

νκάδσλ, απνηξέπνπλ πνιιέο θνξέο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα. Χο ηέηνηα 

ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ε ρακειή απηνπεπνίζεζε, ηα ειάρηζηα θίλεηξα 

κάζεζεο (θπξίσο εμσηεξηθά), ηα εκπφδηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (ζπζζσξεπκέλα 

πξνβιήκαηα, πνιιαπινί ξφινη, έιιεηςε ρξφλνπ), ηα βηνινγηθά/ζσκαηηθά εκπφδηα 

(πξνβιήκαηα φξαζεο, κλήκεο, ζπγθέληξσζεο, κε-δηαγλσζκέλα καζεζηαθά πξνβιήκαηα, 

θφπσζε), ε απνπζία καζεζηαθήο θνπιηνχξαο, ε αδπλακία έθθξαζεο ζην γξαπηφ θαη ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν (Παπατσάλλνπ,2014). 

Σαπηφρξνλα, ν ελήιηθαο εθπαηδεπφκελνο, πνπ αλήθεη ζε κία επάισηε νκάδα, κπνξεί λα 

παξνπζηάδεη αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, θαζψο εηζέξρεηαη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. Δλδεηθηηθά σο ηέηνηεο αληηδξάζεηο αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, ν θφβνο γηα 

θξηηηθή ζηάζε απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο, ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε, ε απνμέλσζε θαη 

πεξηζσξηνπνίεζε, ε αξλεηηθή απηνεηθφλα, ε ρακειή απηνεθηίκεζε, ηα ζπλαηζζήκαηα 

απαμίσζεο, ε παζεηηθή ή επηζεηηθή ζηάζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο  

ζην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, αιιά θαη απφ εκπεηξίεο πνπ έρεη κε άιινπο επίζεκνπο 

νξγαληζκνχο (π.ρ. ππεξεζίεο πξφλνηαο) θαη ε απνγνήηεπζε (Αζαλαζίνπ, Μπαιληνχθαο, 

Παλανχξα, 2014:27). 

Λακβάλνληαο ηα παξαπάλσ ππφςε, θαηά ηε δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζηαδηαθά ψζηε (Tutorial letter 501/3/2015):  

1) λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο, ηα θίλεηξά ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο, αληηθεηκεληθά θαη ψξηκα  

2) λα απνδερζνχλ θαη λα ζέβνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα ηνλ 

βειηηψζνπλ  

 3) λα αλαπηχμνπλ κηα ζηάζε απνδνρήο, αγάπεο θαη ζεβαζκνχ πξνο ηνπο άιινπο, ψζηε ζην 

ηέινο λα πεηχρνπλ ηελ απνδνρή, ηελ αγάπε θαη ην ζεβαζκφ, ηελ ελζπλαίζζεζε 

4)  λα αλαπηχμνπλ κηα δπλακηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δσή θαη λα απνδερζνχλ ην γεγνλφο ηεο 

αιιαγήο, ζθεπηφκελνη ηνλ εαπηφ ηνπο 

5) λα αληηδξνχλ ζηηο αηηίεο θαη φρη ζηα ζπκπηψκαηα  

6) λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ησλ πξνζσπηθνηήησλ ηνπο 

7) λα γλσξίδνπλ ηελ θιεξνλνκηά ηεο γλψζεο, ηηο κεγάιεο ηδέεο θαη ηηο κεγάιεο παξαδφζεηο 

ηνπ θφζκνπ ζηνλ νπνίν δνπλ 

8) λα θαηεπζχλνληαη ζηελ θνηλσληθή αιιαγή 
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Οη πξφζθπγεο απνηεινχλ κία πνιχ ηδηαίηεξε νκάδα ελειίθσλ θαη κία εθπαηδεπηηθή 

πξφθιεζε. Μία νκάδα εθπαηδεπφκελσλ κε ελήιηθεο πξνζθπγηθνχ ή παξφκνηνπ ππφβαζξνπ 

(κεηαλαζηεπηηθνχ) δηαζέηεη πνηθίιεο γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαδξνκέο θαη έρεη 

αλαπηχμεη αιθαβεηηζκφ ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο γιψζζεο.  Σέηνηνη πιεζπζκνί, νη νπνίνη 

ζπλήζσο δνπλ ζην πεξηζψξην γηα κεγάια δηαζηήκαηα, έρνπλ κεγάιεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Γη‘ απηέο ηηο νκάδεο είλαη βαζηθφ λα ππάξμεη αιθαβεηηζκφο, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη θαη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη ίδηνη ηηο πεγέο ησλ δπζθνιηψλ ηνπο θαη ηξφπνπο λα ηηο μεπεξάζνπλ 

(Φάρνπ, 2010).  

Βέβαηα, πξέπεη λα γίλεη εδψ ε επηζήκαλζε φηη ε πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ πξνζθχγσλ δελ έρεη 

επηιέμεη νηθεηνζειψο ηελ παξακνλή ηεο ζε θάπνηα ρψξα. Ζ ξεπζηή θαη αβέβαηε θαηάζηαζε 

ησλ πξνζθχγσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν θαη ηε ρψξα νξηζηηθήο εγθαηάζηαζήο ηνπο, θαζψο θαη ε 

ζπλερηδφκελε θηλεηηθφηεηά ηνπο, ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε 

πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο ζπλέβαιαλ πηζαλφλ έσο ηψξα θαη 

ζηε κε ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ θαη ζε ζεκαληηθέο ζρνιηθέο δηαξξνέο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, θαζψο είλαη επξεία ε αληίιεςε κεηαμχ κηαο κεξίδαο 

πξνζθχγσλ φηη εάλ ε ρψξα δελ είλαη ν πξνζρεδηαζκέλνο ή ν ηειηθφο πξννξηζκφο ηνπο, ηφηε 

δελ έρνπλ ιφγν λα κεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νχηε θαη λα κάζνπλ ηε γιψζζα 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Αλαγλψζηνπ, 2017).  

Σα παξαπάλσ δελ απνθιείνπλ βέβαηα θαη ηελ εθδήισζε ζεηηθψλ αληηδξάζεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ, απφ ηε πιεπξά ησλ επηκνξθνχκελσλ, φπσο ειπίδα γηα ηηο πξννπηηθέο πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ε εθπαίδεπζε, αηζηνδνμία θαη απηνεθηίκεζε,εάλ ππάξμεη έλαο 

ππνζηεξηθηηθφο εθπαηδεπηήο πνπ ζέβεηαη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο θαη έρεη πίζηε ζηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ. Γη‘ απηφλ ην ιφγν ζπρλά ν εθπαηδεπηήο.ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, θαιείηαη λα πηνζεηήζεη επηπξφζζεηνπο ξφινπο, φπσο απηφλ ηνπ 

ζπκβνχινπ θαη ηνπ εκςπρσηή, αιιά θαιείηαη θαη ν ίδηνο λα εμεηάζεη ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ ζηάζεηο απέλαληη ζε άηνκα ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ 

νκάδσλ (Αζαλαζίνπ, Μπαιληνχθαο, Παλανχξα, 2014:27). Ζ πξνεηνηκαζία ησλ επηκνξθσηψλ 

ζα πξέπεη λα είλαη ζπζηεκαηηθή κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ. 

χκθσλα κε ηνλ Freire ν εθπαηδεπφκελνο δελ κπνξεί λα κάζεη γξαθή θαη αλάγλσζε εάλ απηά 

ηα δχν δελ θνξηηζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά κε ηα βηψκαηα ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ζπλεπψο 

θαλείο δελ κπνξεί λα δηδάμεη ηίπνηε εάλ δελ γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ-πξνζθχγσλ θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ άιισζηε φηη ν 

Freire δηαθξίλεη ηελ παηδεία ζε «ηξαπεδηθή» θαη «πξνβιεκαηίδνπζα»  (Freire, 1977). Ζ 

ηξαπεδηθή παηδεία απνξξξίπηεη ην δηάινγν θαη κεηαρεηξίδεηαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο σο 

αληηθείκελα πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο ππνηάζζνληαο ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ πξνβιεκαηίδνπζα 

εθπαίδεπζε αληίζεηα βαζίδεηαη ζην δηάινγν θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη αληηκεησπίδεη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν σο ελεξγεηηθφ ππνθείκελν.  

Οη εθπαηδεπηέο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Freire, δελ κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία κίαο ηππηθήο 

δηδαζθαιίαο αιιά θξνληίδνπλ λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο δείρλνληαο ελδηαθέξνλ 

γηα ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο. Γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν, απαηηείηαη κία αιεζηλή ζρέζε εθπαηδεπηή-
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εθπαηδεπφκελνπ φπνπ ν εθπαηδεπηήο δηδάζθεη θαη ηαπηφρξνλα δηδάζθεηαη (Μάλζνπ, 

2007:24). Ο δηάινγνο μεθηλάεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο θαη είλαη ζεηηθφ ν 

εθπαηδεπηήο λα κηιάεη ηελ ίδηα γιψζζα κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ψζηε λα έρνπλ ην ίδην 

ζεκείν εθθίλεζεο (Jarvis, 2004:215). Ο ελήιηθαο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ, ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ζην θέληξν ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα κελ 

δηαθφπηεηαη φηαλ πάξεη ηνλ ιφγν, ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Freire. Ο εθπαηδεπηήο ζα 

πξέπεη κπαίλνληαο ζε κία ηέηνηα ηάμε λα είλαη αλνηρηφο ζηηο εξσηήζεηο θαη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Freire, 2001:47). Γη‘ απηφλ ην ιφγν πξέπεη λα αθνχεη 

πξνζεθηηθά ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο γηα λα θαζνξίζεη ηα ζέκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ιακβάλνληαο ππφςε αθφκα θαη ηηο«ζησπέο» ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ (Shor, 1992:53–54, 

Wallerstein, 1987:34; Freire, 1985:106). Ζ εθπαίδεπζε, άιισζηε, «ππνθέξεη απφ ηελ 

αζζέλεηα ηεο αθήγεζεο», φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Freire ζε θάπνην απφ ηα θείκελά 

ηνπ (Freire, 1977:77). 

Όπσο πξνηείλεη ν Freire, νη αθνξκήζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη απφ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ(ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ησλ πξνζθχγσλ), ελψ απηά πνπ δηδάζθνληαη ζα πξέπεη λα ζπζρεηίδνληαη κε απηά 

πνπ ήδε μέξνπλ. χκθσλα θαη πάιη κε ηνλ Freire, o ελήιηθαο καζαίλεη, φηαλ ε εθπαίδεπζε 

έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπθαη 

εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο. Βαζηθή παξάκεηξνο, ζπλεπψο, είλαη ε αμηνπνίεζε 

ησλ εκπεηξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία. Καηά ηε κέζνδν ηνπ 

αιθαβεηηζκνχ ηνπ Freire, ρξεζηκνπνηψληαο ν εθπαηδεπηήο εηθφλεο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο κε ζθνπφ βέβαηα 

ηελ αθχπληζε ηνπο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ γισζζηθψλ-πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηα ξεπεξηφξηα ησλ ζπκκεηερφλησλ/ζπκκεηερνπζψλ ζηα καζήκαηα είλαη 

απαξαίηεηε θαηά ηνλ Freire. Γηα ηε κειέηε ελφο γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ ν εθπαηδεπηήο 

κπνξεί λα έρεη αξθεηά δηαθνξεηηθά θείκελα θαη ν θάζε εθπαηδεπφκελνο λα επηιέμεη απηφ πνπ 

είλαη πην θνληά ζηα δηθά ηνπ ελδηαθέξνληα. Οη εθθσλήζεηο δηακεζνιαβνχληαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή, ν νπνίνο πξνζαξκφδεη ζε θάζε πεξίπησζε ην χθνο, ην ιεμηιφγην ή θαη ηε γιψζζα 

(κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα κεηαθξάζεη κέξνο ηεο εθθψλεζεο, γηα λα εμεγήζεη ην πεξηερφκελν 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο) κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ (P.R.E.S.S., 2017).  

Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηέο ζα δηδάμνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα γξάθνπλ θαη λα 

δηαβάδνπλ αιιά ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα βξνπλ ιχζεηο ζε ηπρφλ 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε ζρέζε κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζρνιείνπ ή ελφο 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο. Θέκαηα φπσο ε ζπκβνπιεπηηθή πξνζθχγσλ, παιηλλνζηνχλησλ, 

κεηαλαζηψλ θαη αηηνχλησλ άζπιν, ε δηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

αλαγθψλ, ε εθπαίδεπζε θαη εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε 

κεηαλάζηεπζε, ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ην ειιεληθφ λνκηθφ πιαίζην, ηα ζέκαηα 

νηθνγέλεηαο, ν ξαηζηζκφο, ε  μελνθνβία, ηα  ζηεξεφηππα, ε θνηλσληθή έληαμε, νη θνξείο θαη νη 

ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο, ε κειέηε θαη εμνηθείσζε κε ην «Europass», ην νπνίν  είλαη έλα 

κέζν πνπ βνεζά ζηελ παξνπζίαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη πξνζφλησλ ηνπ θάζε ελδηαθεξνκέλνπ 
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κε ηξφπν ζαθή θαη εχθνια θαηαλνεηφ ζηελ Δπξψπε (π.ρ Βηνγξαθηθφ εκείσκα, Γισζζηθφ 

Γηαβαηήξην, θ.α.), νη πξνζνκνηψζεηο επηθνηλσλίαο (κε ην δάζθαιν ηνπ παηδηνχ ηνπο, ε 

επίζθεςε ζε έλα γηαηξφ, ε θιήζε ελφο ηαμί, ε ρξήζε απηνθηλήηνπ γηα κεηαθίλεζε, ε 

πξνεηνηκαζία γηα δίπισκα νδήγεζεο  θ.α.) απνηεινχλ θαιέο πξαθηηθέο θαηά ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ πξνζθχγσλ. Δπηιένλ, ε δηδαζθαιία ζηνρεπκέλνπ ιεμηινγίνπ (π.ρ γπλαηθεία 

δηθαηψκαηα, αγψλαο θ.α.), ε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πνιηηεηφηεηαο, αλζξσπίλσλ δηθαηψκαησλ,  

ν ξφινο ησλ ΜΜΔ, νη κε Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, βηνγξαθίεο αλζξψπσλ θ.α, απνηεινχλ 

ελδεηθηηθά θάπνηεο πξνηάζεηο θαη ζεκαηηθέο, νη νπνίεο έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ελδηαθέξνλ 

γηα ηνπο πξφζθπγεο (Καινγξίδε, 2005).  

Έλα άιιν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο ηνπ Freire, ππφ ην πξίζκα ηεο εθπαίδεπζεο 

πξνζθχγσλ, είλαη φηη ε πξνζέγγηζε ηνπ δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εθαξκφδεηαη κε γξακκηθφ 

ηξφπν ή κε ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία δξαζηεξηνηήησλ. Απελαληίαο, απνηειεί έλα ζχλνιν 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα επηιέμεη ηε ζεκαηηθή 

εθείλε πνπ θξίλεη εθείλνο φηη ζα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηεο νκάδαο 

κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη. Δίλαη επηζπκεηφ ζπλεπψο λα κελ επηιέγεηαη έλα έηνηκν εγρεηξίδην 

άιιά δξαζηεξηφηεηεο ή λα δεκηνπξγνχληαη δξαζηεξηφηεηεο εμ αξρήο απφ ηνλ εθπαηδεπηή, 

θαζψο θαη λα αμηνπνηνχληαη ηα παηρλίδηα ξφισλ (π.ρ πσο θιείλσ ξαληεβνχ ζην γηαηξφ ή πσο 

δεηάσ πηζηνπνηεηηθφ απφ θάπνηα ππεξεζία). Δλδεηθηηθά, γηα λα αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπηέο 

ην πεξηγξαθηθφ ιεμηιφγην θαη ηελ ηθαλφηεηα δηαηχπσζεο εξσηήζεσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πξνθνξηθέο ηζηνξίεο, ηζηνξίεο κε εηθφλεο, ρξήζε εηθφλσλ γηα ηελ εηζαγσγή 

ηνπ θαηλνχξγηνπ ιεμηινγίνπ θαη γξακκαηνζπληαθηηθψλ δνκψλ θ.α. (ΔΚΔΠΗ, 2008:30). 

Σέινο, απαξαίηεηε θαζίζηαηαη θαη ε κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζρνινχληαη κε 

δνκέο πξνζθχγσλ θαη ε επηζηξάηεπζε θνξέσλ, φπσο ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, 

ην νπνίν έρεη αλαπηχμεη εηδηθή πιαηθφξκα κε πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πξνζθχγσλ 

(ΗΔΠ, 2017), θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο πινχζηαο εκπεηξίαο ησλ Γηαπνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ. 

πκπεξάζκαηα 

Δπηρεηξψληαο κηα θξηηηθή απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Freire, ζα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε 

ηα αθφινπζα: Ζ πξνζέγγηζή ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν πνιηηηθή θαη δνκηζηηθή ζε ζχγθξηζε κε 

άιιεο πξνζεγγίζεηο, πνπ είλαη πεξηζζφηεξν αηνκηζηηθέο θαη θαηλνκελνινγηθέο. Ο Freire 

ζεσξεί ζεκαληηθή ηε ζρέζε δαζθάινπ–εθπαηδεπφκελνπ θαη αληηκεησπίδεη ηνλ εθπαηδεπηή σο 

ην άηνκν πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλαζηνραζηηθή ζηάζε ηνπ καζεηή θαη ηελ καζεζηαθή ηνπ 

πνξεία. Οη εθπαηδεπφκελνη δελ είλαη παζεηηθνί δέθηεο, νη νπνίνη δέρνληαη γλψζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο, φπσο γίλεηαη ζηελ ηξαπεδηθή εθπαίδεπζε (bankingeducation), αιιά αλαδεηνχλ 

ηε γλψζε (Εαξίθεο, 2014:211). Ο εθπαηδεπηήο βάδεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

εξσηήζεηο γηα ζέκαηα–θιεηδηά απφ ηελ εκπεηξία ησλ επηκνξθνχκελσλ είηε αλαγλσξίδνπλ απφ 

ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θάλνπλ ηε παηδαγσγηθή ζεσξία 

ηνπ Freireλα είλαη πεξηζζφηεξν εθαξκφζηκε ζε ελήιηθεο παξά ζε παηδηά, δεδνκέλνπ φηη νη 
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ελήιηθεο σο θνξείο εκπεηξηψλ θαη δέθηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζπλεηδεηά ζην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα επηθέξνπλ αιιαγέο.  

ηνλ 21
ν
 αηψλα, νη ηάμεηο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ έλα δεκνθξαηηθφ πεδίν δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ν 

ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Με ηελ έλλνηα απηή, ην ζρνιείν θαη ηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εθπαηδεχνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ φινπο 

ηνπο επηκνξθνχκελνπο, κε δηαθνξεηηθφ δειαδή εζληθφ, θπιεηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο θαη ηαπηφρξνλα λα ηνπο ελδπλακψλνπλ, ψζηε λα είλαη 

ηθαλνί λα θάλνπλ επηινγέο γηα ηελ δσή ηνπο.  

Ζ πξφθιεζε πνπ ζέηεη ζήκεξα ν Freire ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη εηδηθφηεξα 

ζε άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο θαη ηδηαίηεξα ζηε 

πεξίπησζε ησλ πξνζθχγσλ είλαη ε εθπαίδεπε ελειίθσλ λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά σο πξνο ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ πνιηηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία. ηφρνο 

ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο δελ είλαη 

ζπλεπψο κφλν ε γλσζηηθή πξφνδνο ησλ επηκνξθνχκελσλ αιιά θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

πξφνδνο ηνπο. Ο αιθαβεηηζκφο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, δελ είλαη απηνζθνπφο αιιά 

ην κέζν πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα θαηαλνήζνπλ ηελ πεγή ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπο θαη λα εληνπίζνπλ ιχζεηο.   

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Paulo Freire θαίλεηαη λα είλαη ην θιεηδί γηα 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, ηελ πξνψζεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ηελ εκβάζπλζε ζηνλ επξσπατθφ 

πνιηηηζκφ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.Ζ πξνζέγγηζή ηνπ 

Freireάιισζηε ζηνρεχεη ζην ζχλνιφ ηεο λα νδεγήζεη ζηε ρεηξαθέηεζε ησλ αλζξψπσλ ζην 

κέηξν πνπ ππάξρεη θξηηηθφο ζηνραζκφο.  

Ζ πξνζέγγηζή ηνπ Paulo Freireεμαθνινπζεί ζήκεξα λα είλαη επίθαηξε εθθξάδνληαο κία 

αλζξσπηζηηθή αληίιεςε απέλαληη ζην ηερλνθξαηηθφ πλεχκα ηεο παηδείαο θαη ζπλδεφκελε κε 

ην αλζξσπνθνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ζ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ βαζίδεηαη ζην φξακα ηνπ 

θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θαηαπίεζεο. Ο Freire πίζηεπε φηη κε 

ηελ πξάμε κεηαζρεκαηηζκνχ, ε θνηλσλία «κεηαζρεκαηίδεηαη» (Taylor, 1998:17). Όζν πην 

θξηηηθά ελήκεξνη είλαη νη  εθπαηδεπφκελνη ηφζν πεξηζζφηεξν κπνξνχλ λα κεηακνξθψζνπλ 

ηελ θνηλσλία θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ίδηα ηνπο ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Taylor, 1998:17). 
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Abstract: The purpose of this article is to present the concept and the process of developing 

strategic planning at school level. In the first chapter of the article,the main theoretical aspects 

of strategic planning are presented and strategic analysis, strategy selection and strategic 

implementation processes are examined with emphasis to the possibilities for their use in the 

educational context.The hypothetical example of a Greek public pre-primary school is then 

used to present ways of practical application of theoretical data to meet the needs and improve 

the efficiency of the school organization in the present and future, taking into account its 

culture, aims, priorities and strategic capacity, as well as the effects of the environment at 

micro and macro level.The present article is important in that it links theory to practice, by 

presenting proposals for implementing the concepts of strategic planning, which could be 

exploited by schools, tailored to their particular needs and the environment in which they 

operate. 

Keywords: Strategic planning, efficiency, pre-primary education 

Πεξίιεςε: θνπφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη ε παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. ην 

πξψην κέξνο αλαθέξνληαη νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο πηπρέο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

αλαπηχζζνληαη νη δηαδηθαζίεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο, ζηξαηεγηθήο επηινγήο θαη ζηξαηεγηθήο 

εθαξκνγήο, κε έκθαζε ζηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. ηε 

ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηείηαη ην ππνζεηηθφ παξάδεηγκα ελφο ειιεληθνχ δεκφζηνπ νινήκεξνπ 

λεπηαγσγείνπ, ψζηε λα παξνπζηαζηνχλ ηξφπνη πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθψλ 

δεδνκέλσλ, κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θνπιηνχξα, ηηο 

επηδηψμεηο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηθαλφηεηά ηνπ, θαζψο θαη ηηο επηδξάζεηο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζε κηθξνεπίπεδν θαη καθξνεπίπεδν.  Σν παξφλ άξζξν θξίλεηαη ζεκαληηθφ, 

ζηνλ βαζκφ πνπ ζπλδέεη ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε, παξνπζηάδνληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο 

εθαξκνγήο ησλ ελλνηψλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 
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αμηνπνηεζνχλ απφ ζρνιηθέο κνλάδεο, πξνζαξκνδφκελεο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο θαη ζην 

πεξηβάιινλ φπνπ ιεηηνπξγνχλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, απνηειεζκαηηθφηεηα, πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

Δηζαγσγή 

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, σο έλλνηα θαη πξαθηηθή, αλαπηχρζεθε ζην ρψξν ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ σο νξγαληζκνί λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα επηβηψλνπλ ζηε 

ζχγρξνλε επνρή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ απξφβιεπηε ξεπζηφηεηα ιφγσ ησλ ηαρχηαησλ 

πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, ελψ ε κειέηε θαη εθαξκνγή ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε θαη 

πξνέθπςε σο απάληεζε ζηελ αχμεζε ηεο αβεβαηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλάγθεο 

γηα απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ινγνδνζία (Pashiardis, 1996‧ Tsiakkiros&Pashiardis, 2002). Ζ 

αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε αλαγθψλ απνηεινχλ ηε βαζηθή δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, κέζσ ηεο νπνίαο επηζεκαίλνληαη, ηεθκεξηψλνληαη θαη ηεξαξρνχληαη θελά ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε απφ ην παξφλ ζην 

πξνζδνθψκελν κέιινλ (Σζηάθθηξνο, 2015α). 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθψλ πηπρψλ ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμήο ηνπ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, 

θαζψο θαη ε ζχλδεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε ηηο δπλαηφηεηεο πξαθηηθήο 

αμηνπνίεζήο ηνπο. ην επφκελν θεθάιαην αλαθέξεηαη ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ελψ έπεηαη ε παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζή ηνπ ζηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη 

έλα ππνζεηηθφ παξάδεηγκα αλάπηπμεο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ λεπηαγσγείν πνπ 

ιεηηνπξγεί ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. 

1. ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο - ζηξαηεγηθή δηνίθεζε 

Οη φξνη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο (strategic planning) θαη ζηξαηεγηθή δηνίθεζε (strategic  

management) ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά θαη πεξηιακβάλνπλ ηε ιέμε «ζηξαηεγηθή», ε 

νπνία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραία ιέμε «ζηξαηεγφο». Απφ ηε ζηξαηησηηθή ηνπ πξνέιεπζε, 

ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο δηαηεξεί ηελ εζηίαζε ζηελ επίηεπμε ελφο κειινληηθνχ ζηφρνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πηζαλέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαη ην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ 

(UNESCO, 2010). χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ Johnson, Scholes θαη Whittington (2005), ε 

ζηξαηεγηθή αθνξά ηε καθξνπξφζεζκε θαηεχζπλζε θαη νπηηθή ελφο νξγαληζκνχ, ε νπνία ηνλ 

ζέηεη ζε πιενλεθηηθή ζέζε ζην πιαίζην ελφο κεηαβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο, κέζσ ηνπ 

ηαηξηάζκαηνο ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ κε ην ζηφρν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πξνζδνθηψλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ.  
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Σα ζρνιεία σο νξγαληζκνί, φπσο νη επηρεηξήζεηο, έρνπλ «πειάηεο» (γνλείο, επφκελεο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο, ηνπηθή θνηλφηεηα, αγνξά εξγαζίαο) πνπ δεηνχλ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ινγνδνζία, ιεηηνπξγνχλ ζε πιαίζην αληαγσληζκνχ θαη επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηνπο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απεξηφξηζησλ αλαγθψλ ηνπο κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο 

(Pashiardis, 1996‧ Tsiakkiros&Pashiardis, 2002). Όκσο, ηα ζρνιεία σο δεκφζηνη νξγαληζκνί 

δηαθξίλνληαη ζαθψο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, δεδνκέλνπ φηη ζηφρνο ηνπο δελ είλαη ην νηθνλνκηθφ 

θέξδνο, αιιά ε παξαγσγή θνηλσληθήο αμίαο κέζσ ηεο πξναγσγήο ηεο λνεηηθήο θαη εζηθήο 

αξεηήο ησλ καζεηψλ ηνπο (Hansen, 2011‧ Hargreaves, 2001). Δπηπιένλ δηαθνξέο ησλ 

ζρνιείσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο εληνπίδνληαη ζηε ζηαζεξή δνκή, ζηελ αδπλακία ειέγρνπ ησλ 

εηζδνρψλ ηνπο (πξνζσπηθφ, καζεηέο), ζηελ έιιεηςε επειημίαο, ζην ζπγθεληξσηηζκφ, ζην 

καθξνπξφζεζκν φξακα θαη ζην γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη άκεζα νξαηά. 

Χζηφζν, παξά ηελ πξνέιεπζή ηνπ απφ ην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ πνπ αλαθέξζεθαλ, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα πηνζεηεζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηα ζρνιεία γηα ηελ πξφβιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

δηαθπκάλζεσλ, ηεο αζάθεηαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη πην 

απνηειεζκαηηθά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ζηφρνπο (Tsiakkiros&Pashiardis, 2002). 

χκθσλα κε ηνλ Pashiardis (1996), ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο έρεη δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ 

επηβίσζε ησλ νξγαληζκψλ θαη απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ελλνηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη 

εξγαιείσλ, πνπ βνεζνχλ ηνπο εγέηεο θαη ηα κέιε λα ζθέθηνληαη, λα δξνπλ θαη λα καζαίλνπλ 

ζηξαηεγηθά (Bryson, 2004). Μέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο πξφγλσζεο θαη ηεο δηαηχπσζεο 

ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ γηα ην κέιινλ εληνπίδεηαη ηη πξέπεη λα αιιάμνπλ νη νξγαληζκνί ζην 

παξφλ γηα λα επηηχρνπλ ζην κέιινλ (Σζηάθθηξνο, 2015β). Πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφο, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζηα ζρνιεία πξέπεη λα αληαλαθιά ηφζν ηηο 

αλάγθεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, 

γνλέσλ) φζν θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη λα θαζνδεγείηαη απφ πξαγκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπλειέγεζαλ κε επηζηεκνληθφηεηα‧  επίζεο, πξέπεη νη ζθνπνί ζε 

κηθξνεπίπεδν θαη καθξνεπίπεδν λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ηα ζρέδηα λα πεξηιακβάλνπλ 

κεηξήζηκα θξηηήξηα θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα αμηνιφγεζεο, λα γίλεηαη δηαξθήο, δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε γηα δηελέξγεηα έγθαηξσλ δηνξζψζεσλ θαη λα ππάξρεη ηειηθή αμηνιφγεζε γηα 

πξνβνιή ησλ επηηεπγκάησλ θαη πεξαηηέξσ αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ (Σζηάθθηξνο, 

2015α,β‧ Σζηάθθηξνο&Παζηαξδήο, 2015α). Ζ ζηξαηεγηθή απνηειεί ηφζν ηνλ πξννξηζκφ, φζν 

θαη ηνλ νδηθφ ράξηε γηα λα θηάζνπκε ζε απηφλ, έρεη ρξνληθφ νξίδνληα απφ ηξία κέρξη πέληε 

ρξφληα θαη μεθηλά κε ηε δηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνχ 

(Davies&Ellison, 2001). χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Johnson, Scholes θαη Whittington 

(2005), ε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε πεξηιακβάλεη ηξία αιιεινζπλδεφκελα ζηνηρεία, ηα νπνία 

είλαη ε αλάιπζε, ε επηινγή θαη ε εθαξκνγή θαη παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

1.1. ηξαηεγηθή αλάιπζε 

Ζ ζηξαηεγηθή αλάιπζε αλαθέξεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ζέζε ηνπ νξγαληζκνχ, κπνξεί λα 

δηαηξεζεί ζε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή αλάιπζε θαη ζηφρνο ηεο είλαη ην ηαίξηαζκα ησλ 
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ηθαλνηήησλ θαη ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 

(Σζηάθθηξνο&Παζηαξδήο, 2015α,β). Έρεη σο αθεηεξία ηελ επηζθφπεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 

φπνπ ν νξγαληζκφο θνηηάδεη πξνο ηα έμσ (αληαπφθξηζε ζην πεξηβάιινλ) θαη πξνο ηα κπξνζηά 

(πξφβιεςε κειινληηθψλ αιιαγψλ), κε δηαξθή, ζπζηεκαηηθή εγξήγνξζε (Pashiardis, 1996). 

Δπηπξνζζέησο, ν νξγαληζκφο νθείιεη λα εμεηάδεη ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ πφξσλ πνπ 

δηαζέηεη (αλζξψπηλσλ, νηθνλνκηθψλ, θπζηθψλ θαη άπισλ), θαζψο θαη  ηελ ηδηαίηεξε 

θνπιηνχξα ηνπ θαη ηηο αληηιήςεηο θαη πξνζδνθίεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

(Tsiakkiros&Pashiardis, 2002). ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

δηάθνξα εξγαιεία. Οη αλαιχζεηο PESTE αλαθέξνληαη ζηηο Πνιηηηθέο/Political, 

Οηθνλνκηθέο/Economical, Κνηλσληθέο/Sociological, Σερλνινγηθέο/Technological θαη 

Δθπαηδεπηηθέο/Educational πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο, πνπ απνηεινχλ ην καθξνεπίπεδν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, αιιειεπηδξνχλ θαη θαζνξίδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη 

θαηεπζχλζεηο. Οη αλαιχζεηο SWOT αθνξνχλ ην κηθξνεπίπεδν ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηηο εζσηεξηθέο Γπλαηφηεηεο/Strengths θαη Αδπλακίεο/Weaknesses θαη ηηο 

εμσηεξηθέο Δπθαηξίεο/Opportunities θαη Απεηιέο/Threats. ην κηθξνεπίπεδν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ αλαιχεηαη επίζεο ν ηζηφο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ 

παξαηεξνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη νη ηζηνξίεο, ηα ζχκβνια, νη ξνπηίλεο, ηα ηειεηνπξγηθά, νη 

νξγαλσηηθέο δνκέο, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη νη δνκέο δχλακεο πνπ ζρεκαηίδνληαη θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζηνλ νξγαληζκφ. ηφρνο απηήο ηεο αλάιπζεο είλαη ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο νη ζπκβαηέο κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ 

ζηξαηεγηθέο είλαη πηζαλφηεξν λα επηηχρνπλ (Hansen, 2011‧ Tsiakkiros&Pashiardis, 2002). ε 

απηφ ην ζηάδην ηίζεληαη πξνο πξνβιεκαηηζκφ ηα βαζηθά γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ 

εξσηήκαηα: «πνηνί είκαζηε;», «πνηνί ζέινπκε λα είκαζηε ζην κέιινλ;» θαη «πψο ζα 

θηάζνπκε εθεί πνπ ζέινπκε;» (Σζηάθθηξνο, 2015β).  

1.2. ηξαηεγηθή επηινγή 

Ζ ζηξαηεγηθή επηινγή απνηειεί ζπληζηακέλε ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο θαη ηνπ νξάκαηνο 

ηνπ νξγαληζκνχ, απ‘ φπνπ απνξξένπλ εθηθηνί θαη κεηξήζηκνη ζθνπνί θαη ζηφρνη (Σζηάθθηξνο, 

2015β). Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζηξαηεγηθήο επηινγήο δηαθξίλνληαη ηξία ζηάδηα: ε παξαγσγή 

ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ε αμηνιφγεζή ηνπο αλάινγα κε ηελ θαηαιιειφηεηα, 

ηελ εθαξκνζηκφηεηα θαη ηελ απνδεθηηθφηεηά ηνπο θαη ε ηειηθή επηινγή. Ζ παξαγσγή 

ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ αλαθέξεηαη ζηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ ηξφπσλ δξάζεο 

πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζηνλ νξγαληζκφ, φπσο πξνέθπςαλ θαηά ηε ζηξαηεγηθή αλάιπζε. 

Κξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο κηαο ζηξαηεγηθήο επηινγήο απνηειεί ην αλ 

θαη θαηά πφζν εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη δηαηππψζεθαλ. 

Ζ εθαξκνζηκφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ θξίλεηαη κε γλψκνλα ηελ επάξθεηα θαη ην 

είδνο ησλ πφξσλ ηνπ ζρνιείνπ, είηε απηνί αθνξνχλ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, είηε ηηο 

ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ησλ κειψλ θάζε ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ θαη ην πψο απηέο ζα απνδψζνπλ 

ζηελ πξάμε. Όζνλ αθνξά ηελ απνδεθηηθφηεηα, απηή θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ ζπλαίλεζεο 

ησλ εκπιεθνκέλσλ, αιιά θαη απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρνληαη γη‘ απηνχο απφ ηελ εθαξκνγή 
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ηεο εθάζηνηε ζηξαηεγηθήο επηινγήο (Tsiakkiros&Pashiardis, 2002). Ζ δηαδηθαζία ηεο 

ζηξαηεγηθήο επηινγήο νδεγεί ζηελ αλάδεημε θαη επηινγή ησλ πην βηψζηκσλ ζηξαηεγηθψλ. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ν ρξφλνο νινθιήξσζεο (βξαρππξφζεζκε, κεζνπξφζεζκε, 

καθξνπξφζεζκε) θαη ην θφζηνο (ρακειφ, κεζαίν, πςειφ) θάζε ζηξαηεγηθήο επηινγήο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεθζεί ε βησζηκφηεηά ηεο θαη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή 

(Tsiakkiros&Pashiardis, 2002). 

1.3. ηξαηεγηθή εθαξκνγή 

Ζ ζηξαηεγηθή εθαξκνγή αθνξά ηελ αλάιεςε δξάζεο ζε ζρέζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

επηιέρζεθαλ θαη πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαλνκή πφξσλ, ηελ νξγαλσηηθή δνκή 

θαη ζρεδηαζκφ θαη ηε δηνίθεζε ζηξαηεγηθήο αιιαγήο. ε απηφ ην ζηάδην, ν ζρεδηαζκφο 

πεξηιακβάλεη ζρέδηα δξάζεο, έξγα, ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο θαη ππεπζπλφηεηεο, 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, πφξνπο, εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε πξνζσπηθνχ θαη πιεξνθφξεζε. Οη 

πφξνη ηνπ νξγαληζκνχ (άλζξσπνη, πιεξνθνξίεο, νηθνλνκηθά θαη ηερλνινγηθά κέζα) πξέπεη λα 

εληζρχνληαη ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο, αιιά θαη, αληηζηξφθσο, ε επηηπρήο 

εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δπλαηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ (Johnson, Scholes&Whittington, 2005). Δπηπιένλ, 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, ζπληειείηαη ζπλεξγαηηθή έξεπλα, αμηνιφγεζε 

πνξείαο θαη δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, ελψ είλαη ζεκαληηθή θαη ε ηειηθή αλαζθφπεζε θαη 

αμηνιφγεζε κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. ηελ πξνζπάζεηα ν ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο λα κελ είλαη κηα γξακκηθή δηαδηθαζία, αιιά κηα δπλακηθή δηεξγαζία, ε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο εμαζθαιίδεη ηελ επειημία 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ψζηε νη επηιεγκέλεο ζηξαηεγηθέο λα ηξνπνπνηνχληαη γηα λα 

είλαη πην απνηειεζκαηηθέο ή λα εγθαηαιείπνληαη αλ δελ απνδίδνπλ θαη λα επηιέγνληαη άιιεο. 

Ζ έξεπλα θαη ε αμηνιφγεζε νθείινπλ λα ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κε 

επηζηεκνληθφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο (εξσηεκαηνιφγηα, 

ζπλεληεχμεηο). Όζνλ αθνξά ηελ νξγαλσηηθή δνκή, απηή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν θαηαλνκήο 

ηεο εξγαζίαο θαη ζην ηαίξηαζκα ησλ ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

επζχλεο, ελψ ε δηνίθεζε ηεο ζηξαηεγηθήο αιιαγήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ξφιν ηνπ εγέηε 

ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ (Παζηαξδήο&Σζηάθθηξνο, 2015). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη έλα 

ππνζεηηθφ παξάδεηγκα αλάπηπμεο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, κε νξίδνληα ηξηεηίαο, ζε έλα 

λεπηαγσγείν πνπ ζα απνθαινχκε «Ζιηνηξφπην». 

2. Παξάδεηγκα αλάπηπμεο ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ ζην νινήκεξν λεπηαγσγείν 

Σν «Ζιηνηξφπην» είλαη έλα δεκφζην λεπηαγσγείν ζε εκηαζηηθή πεξηνρή, κε δχν πξσηλά 

ππνρξεσηηθά θαη δχν πξναηξεηηθά νινήκεξα ηκήκαηα, πνπ αξηζκνχλ ζπλνιηθά ηξηαληαπέληε 

καζεηέο, φπνπ εξγάδνληαη ηέζζεξηο λεπηαγσγνί. Ζ πξντζηακέλε ηνπ «Ζιηνηξφπηνπ», ζηελ 

πξψηε ζπλάληεζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, εμέζεζε ζηα κέιε ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ 

ηνλ θίλδπλν απψιεηαο κηαο ζέζεο λεπηαγσγνχ, θαζψο ε αιιαγή ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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λεπηαγσγείνπ (Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 79/2017), ζε ζπλδπαζκφ κε θνηλσληθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (κείσζε γελλήζεσλ, κεξηθή απαζρφιεζε γνλέσλ, αλεξγία), νδεγεί 

ζηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ αηηήζεσλ γηα θνίηεζε ζην νινήκεξν πξφγξακκα, ηδηαηηέξσο ησλ 

λεπίσλ β΄ ειηθίαο γηα ηα νπνία ε θνίηεζε ζην λεπηαγσγείν δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Καηφπηλ, 

ελεκέξσζε ηηο λεπηαγσγνχο γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ σο εξγαιείνπ αληηκεηψπηζεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ θηλδχλνπ θαη, παξέρνληαο 

ζηήξημε θαη πιεξνθφξεζε, ηηο ελέπιεμε ζηε ζηξαηεγηθή αλάιπζε (Tsiakkiros&Pashiardis, 

2002). Παξάιιεια, κνηξάζηεθαλ ζηνπο γνλείο ησλ λεπίσλ θαη ζηνπο δαζθάινπο ηνπ 

δεκνηηθνχ εξσηεκαηνιφγηα αλνηρηψλ εξσηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα ηεο θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν. 

ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο PESTE (Σζηάθθηξνο&Παζηαξδήο, 2015α), αλαθέξζεθαλ, ην 

πνιηηηθφ-λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ νξίδεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηελ 

ππνρξεσηηθφηεηα θνίηεζεο γηα ηα λήπηα (Νφκνο 3518/2006, ζ. 2959), ε Αηδέληα 2030 πνπ 

πηνζεηήζεθε απφ ηε Γηεζλή Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (United Nations, 2015) θαη 

αλαθέξεη σο ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηελ παξνρή ζπκπεξηιεπηηθήο θαη 

πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, θαζψο θαη ην επξσπατθφ πιαίζην «ΔΚ 

2020» πνπ ζέηεη σο ζηξαηεγηθφ ζηφρν/θξηηήξην ηε θνίηεζε ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή ηνπ 95% 

ησλ λεπίσλ απφ 4 εηψλ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο-ΔΔηΔΔ, 2009). ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο, αλαθέξζεθαλ νη επηδξάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηε κείσζε ησλ πφξσλ ηνπ ζρνιείνπ, ε παξνρή vouchers γηα ηε θνίηεζε ησλ λεπίσλ 

β΄ ειηθίαο ζε κνλάδεο πξνζρνιηθήο θξνληίδαο (παηδηθνχο ζηαζκνχο), νη κεηαβνιέο ζηελ 

εξγαζηαθή απαζρφιεζε ησλ γνλέσλ, θαζψο θαη ε κείσζε ησλ γελλήζεσλ ζηελ πεξηνρή. 

Δπίζεο, ζπδεηήζεθε ε ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ (δπλαηφηεηεο πξνβνιήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, δηαζχλδεζε κε 

άιια ζρνιεία), ελψ ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ αλαγλσξίζηεθαλ ε αλάγθε γηα ζπλέρεηα θαη 

νκαιή κεηάβαζε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ε αχμεζε ηεο απαίηεζεο γηα ινγνδνζία. 

Απφ ηελ αλάιπζε SWOT (Orr, 2013), πξνέθπςε φηη νη ζεκαληηθφηεξεο δπλαηφηεηεο αθνξνχλ 

ην πξνζσπηθφ ηνπ «Ζιηνηξφπηνπ» (πξντζηακέλε κε γλψζεηο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη 

εγεζίαο ιφγσ ζρεηηθψλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, λεπηαγσγφο κε πηζηνπνίεζε Β΄ επηπέδνπ 

ζηελ πιεξνθνξηθή), ηελ θηηξηαθή ππνδνκή θαη ηα επνπηηθά κέζα (επξχρσξεο αίζνπζεο, 

κεγάιε απιή, ζχγρξνλνο θαη θαινζπληεξεκέλνο παηδαγσγηθφο εμνπιηζκφο), ηα πξνγξάκκαηα 

θαη ηηο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο. ηα αδχλακα ζεκεία εληάρζεθαλ ε ηππηθή 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε γνλείο θαη δαζθάινπο θαη ε ειιηπήο παξνπζίαζε θαη δηάρπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Χο επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα 

εθκεηαιιεπηεί ην ζρνιείν ζεσξήζεθαλ ε απμαλφκελε έκθαζε πνπ δίλεηαη δηεζλψο ζηελ 

πξνζρνιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε (Dahlberg&Moss, 2005‧ ΔΔηΔΔ, 2009‧  United Nations, 

2015), θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο. Κπξηφηεξε απεηιή 

ζεσξήζεθε ε κείσζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ (φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

δεκνηνινγίσλ θαη ησλ αξρείσλ ηνπ ζρνιείνπ), θπξίσο ζην νινήκεξν πξφγξακκα θαη 

ηδηαηηέξσο ησλ λεπίσλ β΄ ειηθίαο, θαζψο ην λέν σξνιφγην πξφγξακκα ππνρξεσηηθήο 
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θνίηεζεο εμππεξεηεί πεξηζζφηεξν ηνπο γνλείο, ελψ παξαηεξείηαη ζηξνθή ησλ γνλέσλ λεπίσλ 

β΄ ειηθίαο πξνο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο ιφγσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

(vouchers), ηεο ζίηηζεο θαη ηεο επειημίαο ηνπ σξαξίνπ. Θεηηθά θαη αξλεηηθά ζελάξηα 

(Pashiardis, 1996) πξνέθπςαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ ζεσξήζεθε ηαπηφρξνλα σο 

απεηιή (πεξηνξηζκφο πφξσλ) θαη σο επθαηξία (ζηξνθή ζε άπιεο, εζηθέο αμίεο), θαη απφ ηε 

κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ γνλέσλ, πνπ δχλαηαη λα νδεγήζεη, ηφζν ζε κείσζε ηεο δήηεζεο 

γηα νινήκεξε εθπαίδεπζε, φζν θαη ζε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη αξσγήο ησλ γνλέσλ ζηηο 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ο ηζηφο θνπιηνχξαο ηνπ «Ζιηνηξφπηνπ» (Σζηάθθηξνο&Παζηαξδήο, 2015β), ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηζηνξίεο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο επηηπρίεο θαη θαηλνηνκίεο, κε έκθαζε ζε ππξεληθέο 

πεπνηζήζεηο γηα ηελ εζηθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ (δεκνθξαηία, δηθαηνζχλε, αιιειεγγχε, 

ζεβαζκφο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο) θαη ηελ παξνρή πνηνηηθήο 

εθπαίδεπζεο (Dahlberg&Moss, 2005). Οη ξνπηίλεο θαη ηα ηειεηνπξγηθά ηνπ ζρνιηθνχ 

νξγαληζκνχ πξνάγνπλ ηελ αλνηρηή, ηππηθή θαη άηππε, επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ελψ ε ζπκβνιηθή ζπκπεξηθνξά θαη γιψζζα επηβξαβεχεη ηελ πξνζπάζεηα θαη 

δελ ζηηγκαηίδεη ηα ιάζε (Hoy&Miskel, 2013). Χζηφζν, ε πξντζηακέλε εκθαλίδεηαη λα έρεη 

απμεκέλε δχλακε θαη έιεγρν ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εθπαηδεπηηθνχο, ζπγθεληξψλνληαο 

ηελ νξγαλσηηθή επζχλε ηνπ ζρνιείνπ. 

Γεθαπέληε εκέξεο κεηά ηελ πξψηε, πξαγκαηνπνηήζεθε δεχηεξε ζπλάληεζε δηδαζθφλησλ 

φπνπ, κέζσ ζχλζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ 

πξνζδνθηψλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (λεπηαγσγψλ, γνλέσλ, δαζθάισλ) (Σζηάθθηξνο, 2015β), 

πξνέθπςε ε απνζηνιή ηνπ «Ζιηνηξφπηνπ» κε ηελ εμήο δηαηχπσζε: «ε έλαλ αλνηρηφ ζρνιηθφ 

νξγαληζκφ, πνπ δίλεη έκθαζε ζηε κάζεζε, ζηε ζπκκεηνρή θαη ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, 

δεκηνπξγνχκε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε θνίηεζε φισλ ησλ λεπίσλ 4-6 εηψλ, ζην 

πιαίζην ηεο εμαζθάιηζεο ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηεο κείσζεο ησλ κνξθσηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηεο ζχλδεζεο κε ην δεκνηηθφ ζρνιείν». Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε δηαηχπσζε, ζθνπφο ηνπ «Ζιηνηξφπηνπ» είλαη λα βγεη απφ ηελ εζσζηξέθεηα θαη 

λα γίλεη έλαο νξγαληζκφο αλνηθηήο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη, ηδηαηηέξσο, κε 

γνλείο θαη δαζθάινπο (Γθιηάνπ, 2005‧ Everard&Morris, 1999). Δπίζεο, επηδηψθεη λα είλαη 

έλαο νξγαληζκφο κάζεζεο κε έκθαζε ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο), πνπ έρεη 

απνδεηρζεί φηη απνηεινχλ παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη βειηίσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ (Harris, Caldwell, &Longmuir, 2013‧ Παζηαξδήο, 2012).  

Καζψο φκσο ηα ζρνιεία ππάξρνπλ επεηδή ππάξρνπλ νη καζεηέο, ζεκαληηθφηεξνο ζθνπφο ηνπ 

«Ζιηνηξφπηνπ» είλαη ε δηεηήο θνίηεζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ λεπίσλ α΄ θαη β΄ ειηθίαο ηεο 

ζρνιηθήο ηνπ πεξηθέξεηαο ζην νινήκεξν πξφγξακκα. Ζ πςειή ηεξάξρεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, 

ζχκθσλε κε ηηο επξσπατθέο επηηαγέο (ΔΔηΔΔ, 2009), έγθεηηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε 

πξνζρνιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε κπνξεί λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο καζεηέο θαη ηελ 

θνηλσλία, ην νινήκεξν πξφγξακκα παξέρεη άλεζε ρξφλνπ γηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, ελψ ν ρξφλνο ηεο ζίηηζεο θαη ηεο ραιάξσζεο είλαη πνιχηηκνο 
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γηα ηελ εμάζθεζε θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ (ΤΠ.Δ.Π.Θ., 2007‧  Τ.ΠΑΗ.Θ., 

2014α,β). Μέζσ ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηεο δηεηνχο θνίηεζεο ζην νινήκεξν πξφγξακκα, 

πξνζδνθάηαη ε κείσζε ησλ κνξθσηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ε παξνρή ίζσλ 

εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ θαη ε αληαπφθξηζε ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο γηα 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ινγνδνζία (Anderson, 2005‧ Nφκνο 2525/97, ζ. 6673).  

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ «Ζιηνηξφπηνπ» απνθαζίζηεθε λα έρεη νξίδνληα ηξηεηίαο, 

ζπλεπψο νη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο πξέπεη λα είλαη βξαρππξφζεζκεο ή κεζνπξφζεζκεο, ην 

θφζηνο δελ πξέπεη λα είλαη πςειφ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο, ελψ ε απνδεθηηθφηεηά 

ηνπο πξνθχπηεη απφ ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηνπο ζπλαπνθαζηζκέλνπο ζθνπνχο 

(Tsiakkiros&Pashiardis, 2002). Οη ζηξαηεγηθέο πνπ θξίζεθαλ πην βηψζηκεο ήηαλ: α) ε ηαθηηθή 

ηππηθή θαη άηππε επηθνηλσλία, ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

κάξθεηηλγθ, γηα ηελ πξνβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ νινήκεξνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ζεκαζία ηεο δηεηνχο θνίηεζεο ζε απηφ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ 

εγγξαθψλ, β) ε αλάπηπμε πξνζσπηθνχ (θπξίσο κέζσ ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο) θαη ε 

αλάιεςε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ, γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνηφηεηαο, γ) 

δξάζεηο νκαιήο κεηάβαζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο, γηα ηε 

ζχλδεζε κε ην δεκνηηθφ ζρνιείν, δ) ε δεκηνπξγία θνηλφηεηαο κάζεζεο, κέζσ δηαζχλδεζεο κε 

λεπηαγσγεία εληφο θαη εθηφο Διιάδαο, γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, 

θαη ε) ε δίθαηε θαηαλνκή ειέγρνπ θαη επζπλψλ θαη ε θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη γνλέσλ, γηα ηε βειηίσζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ 

(Epstein&Sheldon, 2002‧ Harris, 2011‧ Harrisetal., 2013‧ Oplatka&Hemsley-Brown, 2004‧  

ΤΠ.Δ.Π.Θ., 2007). Οη ηξεηο πξψηεο ζηξαηεγηθέο απνθαζίζηεθε λα αλαπηπρζνχλ ηνλ πξψην 

ρξφλν, ε ηέηαξηε ην δεχηεξν ρξφλν, ελψ ε πέκπηε ζα αλαπηπρζεί θαζ‘ φιε ηελ ηξηεηία, θαζψο 

νη αιιαγέο ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηηο ζηάζεηο επηηπγράλνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ (Hoy&Miskel, 

2013).  

Χζηφζν, ε ζηξαηεγηθή αλάιπζε θαη ε ζηξαηεγηθή επηινγή δελ έρνπλ λφεκα αλ ν νξγαληζκφο 

δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα ζηξαηεγηθήο εθαξκνγήο (Παζηαξδήο&Σζηάθθηξνο, 2015). Ο 

ζεκαληηθφηεξνο πφξνο ηνπ «Ζιηνηξφπηνπ» είλαη νη άλζξσπνη, νη ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ 

εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ ζρεδίσλ δξάζεο (Παζηαξδήο&Σζηάθθηξνο, 2015). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη γλψζεηο ηεο πξντζηακέλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα εμππεξεηνχλ ηελ 

αλάγθε γηα ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ρξήζηκσλ, επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ, απφ ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ. Οη εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο πιεξνθνξηθήο ηεο κίαο λεπηαγσγνχ ζα αμηνπνηεζνχλ ζηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο 

ηνπ λεπηαγσγείνπ, ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κάξθεηηλγθ θαη ηεο πξνβνιήο ησλ 

ζπληεινχκελσλ παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ‧  έηζη επηδηψθεηαη 

λα αλαγλσξηζηεί ε ζεκαζία ηνπ έξγνπ πνπ επηηειείηαη απφ ηνπο γνλείο, νη νπνίνη αλακέλεηαη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο αξσγνί ησλ δξάζεσλ (ρξήκαηα, ζπκκεηνρή) θαη πξεζβεπηέο γηα ηε 

δεκηνπξγία θαιήο θήκεο ηνπ ζρνιείνπ (Tsiakkiros&Pashiardis, 2002‧ Oplatka&Hemsley-

Brown, 2004). Ζ ηξίηε εθπαηδεπηηθφο ζα αλαιάβεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ησλ 

καζεηψλ, θαζψο δηαζέηεη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη επρέξεηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο 
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ζρέζεηο, ελψ ε ηέηαξηε ζα αλαιάβεη ηε δηελέξγεηα πξνγξάκκαηνο κεηάβαζεο ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν, αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ηεο απφ αληίζηνηρν πξφγξακκα πνπ είρε εθπνλήζεη ζην 

λεπηαγσγείν φπνπ ππεξεηνχζε πξηλ δχν έηε (Epstein&Sheldon, 2002˙ ΤΠ.Δ.Π.Θ., 2007). 

Όζνλ αθνξά ην ρξνλνδηάγξακκα, απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα ζπλαληήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θάζε δεθαπέληε κέξεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο, ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ δξάζεσλ, θαη κεληαίσλ ζπλαληήζεσλ 

ελεκέξσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο. Έλα εξσηεκαηνιφγην πνζνηηθήο απνηίκεζεο 

ησλ παξαγφλησλ ηνπ ζρνιείνπ (Harms, Clifford&Cryer, 2005) ζα δνζεί ζηελ έλαξμε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ζην ηέινο θάζε ρξφλνπ, ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο, ψζηε 

λα αμηνινγείηαη αλ ππήξμε βειηίσζε θαη ζε πνηνπο ηνκείο, ελψ ζα γίλεη θαη πνηνηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ κέζσ ζπλεληεχμεσλ κε γνλείο θαη δαζθάινπο. Σα απνηειέζκαηα ζα 

αλαθνηλψλνληαη ηφζν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, φζν θαη ζε ζρεηηθή εθδήισζε, φπνπ ζα 

πξνζθαινχληαη ηειεθσληθά θαη νη γνλείο λεπίσλ β΄ ειηθίαο ηνπ επφκελνπ έηνπο (ζηνηρεία 

δεκνηνινγίνπ). Σνλ δεχηεξν ρξφλν, θαη εθφζνλ έρνπλ εδξαησζεί ζην «Ζιηνηξφπην» 

ραξαθηεξηζηηθά νξγαληζκνχ κάζεζεο (εκπηζηνζχλε, δηακνηξαζκέλε εγεζία, ζπκκεηνρή θαη 

ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ), ζα γίλεη πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηνπ «Ζιηνηξφπηνπ» 

κε άιια λεπηαγσγεία, κέζσ δηαδηθηπαθψλ πξνγξακκάησλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα 

θνηλφηεηα κάζεζεο πνπ, φπσο έρεη απνδεηρζεί, πξνάγεη ηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (Harris&Jones, 2010). 

Ο ηξίηνο ρξφλνο ζα αθηεξσζεί ζηε ηειηθή απνηίκεζε-αμηνιφγεζε, κε ηε ζπλεξγαζία φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ (εθπαηδεπηηθψλ λεπηαγσγείνπ θαη δεκνηηθνχ, γνλέσλ) θαη ζηνλ πεξαηηέξσ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ελψ, θαηά ηελ θπθιηθή δηαδηθαζία ηεο ζηξαηεγηθήο αιιαγήο κεηαμχ 

ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο, ε πξντζηακέλε ζα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

σο θνξέαο ηεο αιιαγήο, πηνζεηψληαο ην ζηπι εγεζίαο πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ηηο ζπλζήθεο 

θαη ην πεξηερφκελν ηεο αιιαγήο (Παζηαξδήο 2012‧ Παζηαξδήο&Σζηάθθηξνο, 2015). 

πκπεξάζκαηα 

Με ην παξφλ άξζξν γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί, σο αλνηθηά 

ζπζηήκαηα θαη ζην πιαίζην κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, πξέπεη δηαξθψο λα αιιάδνπλ θαη λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο (Pashiardis, 1996). 

Ζ ζηξαηεγηθή ζθέςε, πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δξάζε, ζπλδπάδνληαο πιεξνθνξίεο 

απφ ην παξειζφλ κε πξνγλψζεηο γηα ην κέιινλ ησλ νξγαληζκψλ, δχλαηαη λα απμάλεη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ παξφληνο, παξάγνληαο ην βέιηηζην απνηέιεζκα κε ηνπο ιηγφηεξνπο πφξνπο 

(Σζηάθθηξνο, 2015β). Οη απμεκέλεο απαηηήζεηο ινγνδνζίαο κπνξνχλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

δέζκεπζε ζηνλ εζηθφ ζθνπφ ηνπ ζρνιείνπ θαη κε ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ, λα 

νδεγήζνπλ ζηε δηαξθή βειηίσζε, δίλνληαο έκθαζε ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ζηηο 

ζρέζεηο, πνπ θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή (Παζηαξδήο, 2012). 
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ην ζχγρξνλν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην παξαηεξείηαη ζπρλά κηα ‗δαηκνλνπνίεζε‘ φξσλ 

θαη εξγαιείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξέπεη, σζηφζν, λα γίλεη 

θαηαλνεηφ φηη θαλέλα εξγαιείν δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο θαιφ ή θαθφ, αιιά ν ηξφπνο 

ρξήζεο ηνπ πξνζδηνξίδεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα έρεη. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο δελ 

απνηειεί παλάθεηα, αιιά, σο ζπζηεκαηνπνηεκέλνο, κεζνδηθφο θαη επηζηεκνληθφο ηξφπνο 

δξάζεο, δχλαηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο, ζηηο αμίεο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο φθεινο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ κνλαδηθφηεηα ηνπ ζπγθείκελνπ, ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο ζχλζεζεο 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, δελ επηηξέπεη γεληθεχζεηο θαη 

πξνζθνξά «καγηθψλ» ζπληαγψλ θαη ιχζεσλ. Όκσο, θξίλεηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ νη 

επηζηήκνλεο εθπαηδεπηηθνί λα απνθεχγνπλ ηηο αγθπιψζεηο, λα γλσξίδνπλ εξγαιεία, 

δηαδηθαζίεο θαη κέζα πνπ έρνπλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθά ζε επξχηεξνπο ρψξνπο 

θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα ηα αμηνπνηνχλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εθάζηνηε απεηιψλ πνπ δέρεηαη ην δεκφζην ζρνιείν θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, θάλνληαο ηηο αλαγθαίεο θαη θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ψζηε λα 

ζπλδένπλ ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε παξακέλνληαο πηζηνί ζηελ εζηθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ. 

Πεξαηηέξσ, πξνβάιιεη σο αλαγθαία ε επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

πξαθηηθψλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζην ζχγρξνλν, ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. 
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Abstract:The interview is probably the most popular way of staff selection, especially in the 

private sector, since it is one of the ways to select the middle and senior executives of an 

organization. It is basically a flexible, valid and reliable tool that may reveal the candidate‘s 

skills and technical abilities, as well as his/her deeper personality. In the Greek educational 

system for selection of education managers, the interview has been for decades the tool for 

revealing the candidate‘s personality and constitution accompanied by significant scores in 

his/her final ranking. While it had been abolished in the last directors‘ assessment that took 

place in 2015, it reappeared in the assessment process in 2017. The present study focuses on 

the staff selection interview through a thorough investigation and review of the Greek and 

foreign bibliography, in order to achieve its complete conceptual delimitation and to highlight 

its importance and its problems. 

Keywords: staff selection interview,choice of school directors,human resource management 

Πεξίιεςε: Ζ ζπλέληεπμε, είλαη ίζσο ν δεκνθηιέζηεξνο ηξφπνο επηινγήο πξνζσπηθνχ, 

θπξίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αθνχ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο επηινγήο γηα ηε 

ζηειέρσζε ζέζεσλ κεζαίσλ, αλψηεξσλ θαη αλψηαησλ ζηειερψλ ελφο νξγαληζκνχ. Δίλαη 

νπζηαζηηθά έλα επέιηθην, έγθπξν θαη αμηφπηζην εξγαιείν πνπ κπνξεί λα απνθαιχςεη ηηο 

δεμηφηεηεο, ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ θαζψο επίζεο θαη ηε βαζχηεξε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ. ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ επηινγή ζηειερψλ 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ε ζπλέληεπμε απνηειεί ην εξγαιείν εδψ θαη δεθαεηίεο γηα ηελ 

απνθάιπςε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ππνςήθηνπ κε ζεκαληηθή 

κνξηνδφηεζε ζηελ ηειηθή θαηάηαμή ηνπ. Δίρε θαηαξγεζεί ζηελ πξνεγνχκελε θξίζε 

δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2015, ελψ επαλήιζε ζηε 

δηαδηθαζία θξίζεο-αμηνιφγεζεο ην 2017. Ζ παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζηε ζπλέληεπμε 

επηινγήο, κέζσ κηαο επηζθφπεζεο, δηεμνδηθήο δηεξεχλεζεο ηεο ειιεληθήο θαη ηεο 

μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο, κε ζθνπφ ηελ πιήξε ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζή ηεο, ηελ 

αλάδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: ζπλέληεπμε επηινγήο πξνζσπηθνχ,επηινγή δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
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Δηζαγσγή 

Ζ εμεχξεζε-ζηειέρσζε θαη θάιπςε ζέζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ κε αλζξψπηλν δπλακηθφ 

(πξνγξακκαηηζκφο θάιπςεο αλαγθψλ θαη επηινγή πξνζσπηθνχ) απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ζθνπφ ηε δηαξθή πνξεία αλάπηπμεο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαηά ηνπο Παπαθσλζηαληίλνπ & Αλαζηαζίνπ, (2013:42-44). 

Ζ ζπλέληεπμε επηινγήο, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα 

ηελ ζηειέρσζε ησλ νξγαληζκψλ, ελψ απαζρνιεί επίζεο ηε ςπρνινγία θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή 

ζρεδφλ έλαλ αηψλα κε δηάζηαζε απφςεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. Με ηε 

ζπλέληεπμε επηινγήο επηδηψθεηαη ε ζπγθέληξσζε επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ είλαη 

δπλαηφ λα ζπιιερζνχλ απφ ην έληππν ηεο αίηεζεο, ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ή απφ άιια 

ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππεξεζηαθφ θάθειν ηνπ ππνςεθίνπ εθπαηδεπηηθνχ (Everard & 

Morris, 1999).  

ην ειιαδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν ε ζηειέρσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε εζσηεξηθή 

πξνθήξπμε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ επηινγή ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ζηειερψλ 

ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Βάζε απηήο θαζνξίδνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα -ηα νπνία θάπνηα είλαη ηππηθά, κεηξήζηκα, κνξηνδνηνχκελα, 

άιια άηππα, ζπλεθηηκψκελα- γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ε 

αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπλέληεπμε 

επηινγήο. 

Ζ ζέζε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αλήθεη ζηελ εγεηηθή ηεξαξρία ησλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο. χκθσλα κάιηζηα κε ηε βηβιηνγξαθία θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ν ξφινο πνπ 

ηνπο αλαγλσξίδεηαη ραξαθηεξίδεηαη πνιπζχλζεηνο. Δληνχηνηο, νη δηάθνξεο κειέηεο ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηηο ππνρξεψζεηο, ηα θαζήθνληα, ηα πξνζφληα, ην 

ξφιν θαη ηε ζηάζε ησλ δηεπζπληψλ αλαγλσξίδνληαο φηη ν δηεπζπληήο  κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

«παξερφκελεο εγεζίαο» ηνπ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζρνιείσλ (Παζηαξδήο & Παζηαξδή, 2000), ελψ κφλν ειάρηζηεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη 

ζηελ επηινγή ηνπο θαη αθφκε ιηγφηεξεο ζηε ζπλέληεπμε πνπ θαινχληαη λα δψζνπλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο θαη ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπο.  

1. πλέληεπμε επηινγήο  

Ζ ζπλέληεπμε, φπσο αλαθέξεη ν Dessler (2012:194), είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζθνπφ έρεη ηελ 

απφζπαζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ πξνθνξηθψλ απαληήζεσλ ελφο αηφκνπ ζε επίζεο 

πξνθνξηθά εξσηήκαηα. Δίλαη ν ζρεδηαζκφο κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ πξφβιεςεο, νπζηαζηηθά 

ηεο κειινληηθήο εξγαζηαθήο απφδνζεο, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ ππνςεθίνπ ζηηο 

πξνθνξηθέο δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη απηή ε δηαδηθαζία (ν.π.). Οξίδεηαη σο 

κία πξφζσπν κε πξφζσπν αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ εξγαζία αλάκεζα ζε 

εθπξφζσπνπο ελφο νξγαληζκνχ θαη θάπνηνλ ππνςήθην κε γεληθφ ζηφρν απφ πιεπξάο 

νξγαληζκνχ λα πξνζειθχζεη, λα επηιέμεη θαη λα δηαηεξήζεη έλα πςεινχ επηπέδνπ εξγαηηθφ 
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δπλακηθφ (Eder, θ.α., 1989:18). Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ν Πνξθπξίδεο (2008:39) 

επηζεκαίλεη φηη ε ζπλέληεπμε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα αξκφδηα άηνκα λα γλσξίζνπλ ηνλ 

ππνςήθην κέζσ ηεο πξνζσπηθήο επαθήο θαη λα ζρεκαηίζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα 

γηα απηφλ. Απνηειεί έλα πνιχ επέιηθην εξγαιείν θαη κπνξεί λα απνθαιχςεη «ηφζν ηηο 

ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ φζν θαη ηε βαζχηεξε πξνζσπηθφηεηα ηνπ» (ν.π.). Δίλαη ε 

πξνζπάζεηα λα δνχκε ηη γίλεηαη κε εθείλα ηα νπζηψδε θαη επηζπκεηά θξηηήξηα γηα ηα νπνία ε 

αίηεζε, ην βηνγξαθηθφ θαη νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο δε καο θαηαηφπηζαλ αξθεηά (Everard & 

Morris, 1999:103). Απ‘ απηά ηα θξηηήξηα κεξηθά είλαη «βηνγξαθηθά ή πξαγκαηνινγηθά θαη 

κεξηθά άιια ζπκπεξηθνξάο ή θξίζεσο» (ν.π.).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνχ, απνηειεί κηα θαηεμνρήλ θνηλσληθν-

ςπρνινγηθή δηαδηθαζία απαζρνιψληαο ηελ ςπρνινγία έλαλ αηψλα θαη απηφ επεηδή ππάξρεη 

κεγάιε δηάζηαζε αλάκεζα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο θαη ζηε δεκνηηθφηεηά ηεο (Riggio, 

2003∙ Κάληαο, 1998). Μάιηζηα ζχκθσλα κε πνιιαπιέο αλαθνξέο ε ζπλέληεπμε σο κέζνδνο 

επηινγήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηζηήκε ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηνπο 

ηνκείο ηεο ςπρνινγίαο πνπ ηελ εμεηάδνπλ, έλα έγθπξν θαη αμηφπηζην εξγαιείν επηινγήο 

πξνζσπηθνχ (Αλαζηαζίνπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008∙ Easton, 2007∙ Riggio, 2003∙ Κάληαο, 

1998∙ Breakwell 1995), ελψ απφ ηε κεξηά ησλ ππνςήθησλ νη ζπλεληεχμεηο ζεσξνχληαη σο έλα 

δίθαην κέζν αμηνιφγεζεο, δηφηη, φηαλ δηεμάγνληαη κε ζσζηφ ηξφπν, έρνπλ πςειή εγθπξφηεηα, 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνλ ππνςήθην, επηηξέπνπλ ηελ εθαηέξσζελ επηθνηλσλία, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα δείμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε (Cropanzano & 

Wright 2003). ‘ απηή ηελ θαηεχζπλζε, έξεπλα ησλ Nikolaou θαη Judge, (2007), αλαδεηθλχεη 

φηη ε ζπλέληεπμε ζεσξείηαη σο αμηφπηζηε θαη απνδεθηή κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνχ, ελψ ε 

αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην εάλ ε ζπλέληεπμε επηινγήο, ηνπο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δείμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, εκθάληζε ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε θαη 

απνηχπσζε φηη ε ζπλέληεπμε πξνηηκάηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο. Δπηπιένλ, έξεπλα ησλ 

Wiesner θαη Cronshaw, (1988), θαηέγξαςε φηη ε δνκεκέλε απφ επηηξνπή ζπλέληεπμε 

παξνπζηάδεη πςειή εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ζε ζρέζε κε άιιεο θαηεγνξίεο ζπλεληεχμεσλ 

επηινγήο πξνζσπηθνχ. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ 

ππνςήθηνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα πξψηε ζεηηθή εληχπσζε θαη έρεη θιεζεί γηα ζπλέληεπμε, ν 

κφλνο ζηφρνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε είλαη λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν νη γλψζεηο ηνπ, 

ηα επαγγεικαηηθά ηνπ πξνζφληα, ηα πξνζσπηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά (αμίεο, ελδηαθέξνληα, 

πεπνηζήζεηο, αληηιήςεηο) θαη νη επηθνηλσληαθέο ηνπ ηθαλφηεηεο ηαηξηάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο θαη, ηαπηφρξνλα, λα δηαπηζησζεί αλ κπνξεί ν ππνςήθηνο 

λα ελζσκαησζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί κε ην θιίκα θαη ηελ θνπιηνχξα πνπ επηθξαηεί ζηνλ 

νξγαληζκφ (Κάληαο, 1998). 

1.1 Καηεγνξίεο ζπλεληεύμεσλ επηινγήο 

Οη ζπλεληεχμεηο επηινγήο πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ-θαηεγνξηνπνηεζνχλ  

αλάινγα κε ηε δνκή ηνπο, ην πεξηερφκελν ηνπο, ην αξηζκφ ησλ εμεηαζηψλ  θαη ησλ 

ππνςήθησλ νη νπνίνη παξεπξίζθνληαη ζηε ζπλέληεπμε.  
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1.1.1  Καηεγνξηνπνίεζε βάζε ηεο δνκήο 

Ζ ζπλέληεπμε δηαθξίλεηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δφκεζεο ζε δνκεκέλε (εζηηαζκέλε ή 

επηθεληξσκέλε), εκηδνκεκέλε θαη ζε ειεχζεξε (κε δνκεκέλε ή ζπλέληεπμε βάζνπο). 

Ζ ειεχζεξε, κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε δηέπεηαη απφ νινζρεξή απνπζία πξναπνθαζηζκέλσλ 

εξσηήζεσλ, αιιά θηλείηαη ζε πξναπνθαζηζκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, φπνπ ζπλεληεπμηαζηήο 

δε ρξεηάδεηαη λα θάλεη ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία (Jackson & Schuler, 2003), γηαηί νη εξσηήζεηο 

είλαη ειεχζεξεο, αλνηθηέο, γεληθέο θαη θάζε επφκελε εξψηεζε ζηεξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε 

απάληεζε ηνπ ππνςήθηνπ. Ο ππεχζπλνο γηα ηε ζπλέληεπμε πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη 

ζεηηθφ θαη επράξηζην θιίκα έηζη ψζηε ν ππνςήθηνο λα ληψζεη άλεηα θαη λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εθθξαζηεί ειεπζέξα (Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2003). Ο ππνςήθηνο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δείμεη πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαη, έηζη, κπνξνχλ λα 

αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ην ραξαθηήξα ηνπ. πλήζσο απεπζχλεηαη ζε πηπρηνχρνπο 

απμεκέλσλ πξνζφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλψηεξεο θαη αλψηαηεο ζέζεηο απαηηψληαο 

ηδηαίηεξα απμεκέλν ρξφλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο (Breakwell, 1995). Απαηηεί απφ ηνλ 

ζπλεληεπμηαζηή λα έρεη κεγάιεο δεμηφηεηεο, δηελεξγνχληαη απφ πςειφβαζκα ζηειέρε ηνπ 

ηκήκαηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε εμεηδίθεπζε κε πνιιέο 

επηρεηξήζεηο λα ζηξέθνληαη γηα ηελ εμεχξεζε θαη επηινγή ζηειερψλ, βάζε ζπλεληεχμεσλ 

βάζνπο, ζε εμσηεξηθά γξαθεία ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζε εηδηθνχο πνπ ζηελ αγγιηθή 

νξνινγία νλνκάδνληαη «head-hunter» (Breakwell, 1995).  

Ζ δνκεκέλε ζπλέληεπμε βαζίδεηαη ζε έλα ζηελά πξναπνθαζηζκέλν πιέγκα εξσηήζεσλ ην 

νπνίν ππνβάιιεηαη κε παλνκνηφηππν ηξφπν πξνο φινπο ηνπο εξσηψκελνπο. Οη εξσηήζεηο 

είλαη πξνζρεδηαζκέλεο ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο, φζν θαη σο πξνο ηελ αιιεινπρία 

ηνπο, είλαη πξνθαζνξηζκέλεο θαη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο, ζρεηίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο θαη νη ζπλεληεπθηέο ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθφ έληππν, θφξκα – νδεγφ 

εξσηήζεσλ (Dessler, 2012:195). Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο παξακέλεη ζηαζεξφο ρσξίο θακία 

απφθιηζε θαη ζπλήζσο αθνξά ζπλέληεπμε πνπ δίλεη έλαο ππνςήθηνο. Δλ ηνχηνηο, ζχκθσλα κε 

ην Υπηήξε, (Γαζθαιάθε, 2009) ε φιε δηαδηθαζία είλαη ηέηνηα, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη 

ζέκαηα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο. Απαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο, 

γηαηί βαζίδεηαη ζε αλάιπζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ζηε δεκηνπξγία νδεγψλ γηα ηε 

βαζκνινγία ησλ εξσηήζεσλ (Dessler, 2012∙ Harris & Eder, 1999). Όινη νη ππνςήθηνη 

απαληνχλ ζηηο ίδηεο εξσηήζεηο, κε ηελ ίδηα ζεηξά, ρσξίο λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εμεηαζηή λα θάλεη δηεπξπλεηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο (Schmidt & Hunder, 1998∙ 

Conway θ.α., 1995). Έηζη, νη Jackson θαη Schuler, (2003), επηζεκαίλνπλ φηη ε δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε πεξηνξίδεη πηζαλά θαηλφκελα ππνθεηκεληθφηεηαο θαη πξνθαηαιήςεσλ ησλ 

εμεηαζηψλ θαη ε Breakwell, (1995), αλαθέξεη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη κπνξνχλ 

εχθνια λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα γίλνπλ ζπγθξίζηκεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ. Όκσο, ην 

βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη φηη δε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αληιεζνχλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνςήθην (Barclay, 1999) θαη γη‘ απηφ ε δηαδηθαζία ζεσξείηαη απφ 

πνιινχο ζπγγξαθείο αλειαζηηθή.  
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Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζηεξίδεηαη ζ‘ έλα ζχζηεκα πξναπνθαζηζκέλσλ εξσηήζεσλ, 

αιιά δηέπεηαη απφ ζεκαληηθή επειημία σο πξνο ηε ζεηξά ππνβνιήο ησλ εξσηήζεσλ, σο πξνο 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν θαη ηελ 

ηξνπή ηεο ζπδήηεζεο θαη θπξίσο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα πξνζζαθαίξεζεο εξσηήζεσλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο (Poelmans, 2001). Οη εξσηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο, φκσο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αληιεζνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κέζσ 

δηεπξπλεηηθψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ εξσηήζεσλ πνπ κπνξεί λα θάλεη ν εμεηαζηήο ζέινληαο 

λα εθκαηεχζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ γηα 

ηε ζέζε εξγαζίαο (ν.π.). Με ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε λα έρεη ηελ θαηάιιειε δφκεζε 

κπνξνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ λα θσδηθνπνηεζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ 

ηνπο (Cook, 2004∙ Jackson & Schuler, 2003).  

Με ηηο δνκεκέλεο θαη ηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο είλαη εχθνιν λα  αλαθαιπθζεί αλ ν 

ππνςήθηνο έρεη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο 

πξνβιέπνληαο, ηαπηφρξνλα, θαη ηε κειινληηθή εξγαζηαθή απφδνζε ηνπ (Poelmans, 2001∙ 

Barclay, 1999). 

1.1.2Καηεγνξηνπνίεζε βάζε ηνπ πεξηερόκελνπ  

Χο πξνο ην πεξηερφκελν νη κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη κηα ζπλέληεπμε είλαη: βηνγξαθηθή, 

θαηαζηαζηαθή, ζπκπεξηθνξηθή θαη ςπρνινγηθήο πίεζεο (Dessler, 2012∙ Everard & Morris, 

1999). 

ηε βηνγξαθηθή ζπλέληεπμε νη εξσηήζεηο βαζίδνληαη ζην βηνγξαθηθφ ηνπ ππνςήθηνπ, ε δνκή 

ηεο δελ είλαη ζπγθεθξηκέλε, κπνξεί λα είλαη δνκεκέλε ή ειεχζεξε θαη ζπλήζσο νη εξσηήζεηο 

εμεηάδνπλ ηκήκαηα ηεο κφξθσζεο θαη ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ ππνςήθηνπ πνπ αθνξνχλ ηε 

ζέζε εξγαζίαο θαη αληιήζεθαλ απφ ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (Everard & Morris, 1999). Οη 

ζπλεληεπθηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εκπεηξία γλσξίδνληαο ηη αθξηβψο 

δεηνχλ θαη κε πνηεο εξσηήζεηο ζα ην απνθαιχςνπλ γηα λα νδεγεζνχλ ζηελ απφθαζε 

επηινγήο, εηδάιισο ε ζπλέληεπμε απηή δε ζα έρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα (Armstrong, 

2003). 

ηε ζπλέληεπμε ππνζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο – θαηαζηαζηαθή ζπλέληεπμε δηαηππψλεηαη κηα 

ππνζεηηθή θαηάζηαζε θαη δεηείηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ν ηξφπνο δξάζεο ζ‘ απηήλ (Noe 

θ.α., 2006), ελψ νη ππνζεηηθέο εξσηήζεηο ζεσξνχληαη δηεηζδπηηθέο θαη επηηξέπνπλ ζηνλ 

ππνςήθην λα θαληαζηεί πηζαλά ζελάξηα (Κάληαο, 1998). Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 

ππάξρεη δηρνγλσκία ζηε βηβιηνγξαθία, θαζψο αξθεηνί ζεσξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

απζηεξά δνκεκέλε ζπλέληεπμε (Robertson θ.α., 1990) θαη θάπνηνη θάλνπλ ιφγν φηη είλαη 

εκηδνκεκέλε θαη κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λα γίλνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο γηα λα 

γίλεη θαηαλνεηή ε απάληεζε ηνπ ππνςήθηνπ ζε θάηη ην νπνίν δε δηεπθξηλίζζεθε φζν ζα 

έπξεπε (Armstrong, 2003). 

ηε ζπλέληεπμε αλάιπζεο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο – ζπκπεξηθνξηθή ζπλέληεπμε δεηείηαη 

απφ ηνλ ππνςήθην λα πεξηγξάςεη ηη έθαλε ζ‘ έλα πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ, ζπλήζσο ζε κηα 
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πξνεγνχκελε εξγαζία, φπνπ είλαη παξφκνην κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη 

ζηελ πηζαλή λέα εξγαζία ηνπ (Dessler, 2012). Μάιηζηα αλαθέξεηαη φηη νη εξσηήζεηο 

βαζηζκέλεο ζηελ εκπεηξία ζπρλά ππεξηεξνχλ ησλ εξσηήζεσλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζην 

κέιινλ, θαζψο αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ έρεη αληηκεησπίζεη ν ππνςήθηνο 

(Noe θ.α., 2006). Ζ πξνεηνηκαζία ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ζπλέληεπμεο είλαη ρξνλνβφξα θαη νη 

ζπλεληεπθηέο πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηφζν γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη 

ην ζρεδηαζκφ ησλ εξσηήζεσλ φζν θαη γηα ηε ρξήζε ηεο ζπκπεξηθνξηθήο θιίκαθαο ζηελ 

νπνία αμηνινγνχληαη νη ππνςήθηνη (Armstrong, 2003). 

χκθσλα κε έξεπλεο, βξέζεθε φηη ε ζπλέληεπμε αλάιπζεο βειηηψλεη ηε δηαδηθαζία επηινγήο 

θαη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο (Barclay, 2001) θαη φηη ε θαηαζηαζηαθή θαη ε ζπκπεξηθνξηθή 

ζπλέληεπμε έρνπλ πςειή εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία (Bratton & Cold, 2003). 

ηε ζπλέληεπμε ςπρνινγηθήο πίεζεο επηδηψθεηαη λα δηαπηζησζεί αλ ν ππνςήθηνο κπνξεί λα 

αληεπεμέιζεη ππφ ζπλζήθεο έληνλνπ άγρνπο θαη ςπρνινγηθήο πίεζεο (Γαζθαιάθε, 2009). Ο 

εμεηαζηήο πξνζπαζεί λα θέξεη ηνλ ππνςήθην ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ ζα ζηακαηήζεη λα 

αηζζάλεηαη άλεηα κέζσ κηαο ηαθηηθήο πνπ πνιιέο θνξέο γίλεηαη επηζεηηθή, αγελήο θαη πνιχ 

πηεζηηθή, πξνβιέπνληαο αλ κπνξεί ν ππνςήθηνο λα δηαηεξήζεη ηελ ςπρξαηκία ηνπ ζε 

δηάθνξεο παξφκνηεο θαηαζηάζεηο, πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ζηελ πηζαλή λέα εξγαζία ηνπ 

(Δπηαμία, 2010).  

Οη Maurer θαη Fay, (1988), επηζεκαίλνπλ φηη ε θαηαζηαζηαθή θαη ε ζπκπεξηθνξηθή 

ζπλέληεπμε νδεγνχλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

εμεηαζηψλ έλαληη ησλ ππνινίπσλ κεζφδσλ ζπλέληεπμεο θαη, έηζη, ηα δπν απηά είδε 

πξνηηκνχληαη πεξηζζφηεξν ζηηο ζπλεληεχμεηο επηινγήο πξνζσπηθνχ. 

1.2 Δίδε ζπλέληεπμεο 

Χο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηαζηψλ  θαη ησλ ππνςήθησλ νη νπνίνη παξεπξίζθνληαη ζηε 

ζπλέληεπμε έρνπκε ζπλεληεχμεηο αηνκηθέο, νκαδηθέο θαη απφ επηηξνπή. Δπίζεο, έρνπκε 

ηειεθσληθέο, κέζσ ππνινγηζηή θαη κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεληεχμεηο (Γαζθαιάθε, 2009). 

Ζ αηνκηθή ζπλέληεπμε είλαη ε πην δηαδνκέλε κέζνδνο. Ο ππνςήθηνο αηζζάλεηαη πεξηζζφηεξν 

άλεηα απ‘ φηη αλ εμεηαδφηαλ απφ επηηξνπή, αιιά ππάξρεη πεξίπησζε ε απφθαζε λα 

επεξεαζηεί απφ πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα (Howard, 1997). Γη‘ απηφ ην ιφγν, 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη δεχηεξνο εμεηαζηήο ή αθνινπζεί δεχηεξε ζπλέληεπμε απφ δηαθνξεηηθφ 

ζπλεληεπθηή (πνιιαπιή ζπλέληεπμε) (Armstrong, 2003). Πνιιέο επηρεηξήζεηο γηα ην ιφγν 

απηφ καγλεηνζθνπνχλ ηε ζπλέληεπμε θαη ζηε ζπλερεία  κπνξεί λα αμηνινγεζεί απφ αιιά 

ζηειέρε (Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2003).  

Ζ νκαδηθή ζπλέληεπμε ρξεζηκνπνηείηαη ζηα αξρηθά ζηαδία επηινγήο γηα ηνλ απνθιεηζκφ ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ ππνςήθησλ. Δίλαη ν ηχπνο ζπλέληεπμεο πνπ εμνηθνλνκεί ρξφλν, αθνχ νη 

πιεξνθνξίεο ιέγνληαη κηα θνξά θαη αθνξνχλ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο θαη ν εμεηαζηήο πξέπεη 

λα δηαζέηεη αξθεηέο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξία ζην ρεηξηζκφ ησλ ππνςήθησλ ζηνπο 
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νπνίνπο, φπσο είλαη ινγηθφ, ππάξρεη αληαγσληζκφο θαη άγρνο (Παπαιεμαλδξή & 

Μπνπξαληάο, 2003).  

Ζ ζπλέληεπμε απφ επηηξνπή ζεσξείηαη κέζνδνο πην αμηφπηζηε θαη απηφ γηαηί ε ηειηθή 

απφθαζε είλαη απνηέιεζκα δηαθνξεηηθψλ αμηνινγήζεσλ θαη θνηλήο ζπκθσλίαο φιεο ηεο 

επηηξνπήο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ (Λνπθνπνχινπ, 2011). Ζ επηηξνπή 

ζπλήζσο απαξηίδεηαη απφ 3 έσο 5 αμηνινγεηέο, νη νπνίνη θάλνπλ πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο 

θξαηψληαο ζεκεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο γηα ηηο απαληήζεηο θαη γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνςήθηνπ νη νπνίεο ζπδεηνχληαη έπεηηα, γηα λα βγεη ε απφ θνηλνχ 

απφθαζε. Έηζη ειαρηζηνπνηνχληαη νη κεξνιεςίεο (Breakwell 1995).  

Ζ ηειεθσληθή ζπλέληεπμε είλαη κηα γξήγνξε θαη ρακεινχ θφζηνπο κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο. Ο ππνςήθηνο ηειεθσλεί ζε κηα 

εηδηθή γξακκή ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ γίλνληαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα πξνζφληα ηνπ, ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ θ.η.ι. (Γαζθαιάθε, 2009). Οη απαληήζεηο επεμεξγάδνληαη απεπζείαο απφ 

ηνλ ππνινγηζηή θαη βγαίλεη ε βαζκνινγία, αιιά ζεσξείηαη ακθίβνιν αλ κπνξνχλ απφ κηα 

ηέηνηα δηαδηθαζία  λα δηαπηζησζνχλ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ππνςήθηνπ (Miner, 

1992) θαη απηφ δηφηη δελ κπνξεί λα ζπλππνινγηζζεί ε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά (Robertson & 

Smith, 2001). 

Ζ ζπλέληεπμε κέζσ ηειεδηάζθεςεο είλαη κηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο πνπ ζε θαηξνχο 

πξνθιήζεσλ νη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξήκαηα απφ ηελ απνθπγή 

κεηαθηλήζεσλ ησλ ζηειερψλ ή ησλ ππνςεθίσλ, ελψ ηζηφηνπνη πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνχ 

πξνζθέξνπλ ηειεδηαζθέςεηο κε κεδεληθφ θφζηνο θαη ε εθαξκνγή ηνπ skype ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ηειεπηαία γηα ζπλεληεχμεηο (Dessler, 2012).  

Ζ ζπλέληεπμε κέζσ ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηείηαη απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ζπλήζσο θαηά ην 

πξψην ζηάδην επηινγήο πξνζσπηθνχ. Αλαξηνχληαη κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ 

εξσηήζεηο ηηο νπνίεο θαιείηαη λα απαληήζεη ν ππνςήθηνο θη αθνξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο, ελψ νη απαληήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζπγθξίλνληαη κε έλα ηδαληθφ πξνθίι πνπ 

έρεη δηακνξθσζεί απφ ηε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαη έπεηηα ν ππνινγηζηήο εμάγεη 

ηα απνηειέζκαηα (Γαζθαιάθε, 2009).  

Βάζε ησλ πξνεγνχκελσλ, ε ζπλέληεπμε επηινγήο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ, θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα εληνπηζκνχ απφ ηνλ νξγαληζκφ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηεη 

ν ππνςήθηνο πνπ πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηε πεξηγξαθή ηεο ζέζεο, γηα λα θαηαιάβεη ηελ 

πξνζθεξζείζα ζέζε εξγαζίαο. 

1.3Πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε ζπλέληεπμε επηινγήο  

Ζ ζπλέληεπμε φπσο δηαθαίλεηαη απνηειεί ίζσο ην δεκνθηιέζηεξν ηξφπν επηινγήο 

πξνζσπηθνχ, ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε (Steiner & Gilliand, 1996), αιιά θαη ε πην 

δηαδεδνκέλε ζε ζρέζε κε άιιεο δηαδηθαζίεο επηινγήο (Κάληαο & Υαληδή, 1991) θαη απνηειεί 

ίζσο ην θξηζηκφηεξν ζηάδην ζηελ πξνζπάζεηα ησλ εξγαδφκελσλ γηα εμεχξεζε εξγαζίαο, 
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θαζψο επίζεο θαη έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο επηινγήο γηα ηε ζηειέρσζε ζέζεσλ κεζαίσλ, 

αλψηεξσλ θαη αλψηαησλ ζηειερψλ κηαο επηρείξεζεο. 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε αθαδεκατθνχο θαη κειεηεηέο, ηα φπνηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέληεπμε επηινγήο απνδίδνληαη ζηνπο ζπλεληεπθηέο, κε απνηέιεζκα 

λα επεξεάδνπλ ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξγαιείνπ, κε ζθάικαηα πνπ 

πξνθαινχληαη απφ «πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα» ηα νπνία παξεηζθξένπλ ζηελ θξίζε ηνπ 

ζπλεληεπθηή δεκηνπξγψληαο κεξνιεςίεο (Riggio, 2003∙ Howard, 1997∙ Breakwell 1995). 

Απηά αθνξνχλ α) ηελ πξψηε εληχπσζε (first impression) πνπ κε βάζε κειέηεο νη αμηνινγεηέο 

ζρεκαηίδνπλ εηθφλα γηα ηνλ ππνςήθην κέζα ζηα πξψηα 5 ιεπηά, πνπ δχζθνια αλαηξέπεηαη 

ζηε ζπλέρεηα (Dougherty θ.α., 1994), β) ηνπ θσηνζηέθαλνπ (halo effect) πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ επίδξαζε θάπνησλ θνηλσληθά απνδεθηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππνςεθίνπ ζηε 

ζπλνιηθφηεξε αμηνιφγεζή ηνπ απφ ην ζπλεληεπθηή (Pollock, 2002), γ) ηεο νκνηφηεηαο κε ηνλ 

ζπλεληεπμηάδνληα (similar to me) (Hickey, 2002), δ)ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ 

(Σαιηαδψξνπ, 2007), ε) ησλ δηαθξίζεσλ, ζη) ηνπ επεξεαζκνχ ησλ απαληήζεσλ (lead the 

candidate) (Breakwell, 1995) θαη  δ) πεξί ησλ ίζσλ επθαηξηψλ (equal opportunities) (Deutsch, 

1975).  

Δπηπιένλ, ε Breakwell, (1995), επηζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη ε ζπλέληεπμε επηινγήο λα 

αθνινπζεί βαζηθέο αξρέο δενληνινγίαο απφ ηνλ ζπλεληεπθηή πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν πνπ 

ππνβάιινληαη νη εξσηήζεηο  θαη εηδηθφηεξα απηέο πνπ αθνξνχλ «επαίζζεηα» ζέκαηα, θαζψο 

θαη φηη δε ζα πξέπεη λα επεκβαίλεη ζε «ςπρνινγηθή δπζιεηηνπξγία» ηνπ εμεηαδφκελνπ ρσξίο 

λα έρεη ηελ απαξαίηεηε επηζηεκνληθή επάξθεηα, ελψ ζεσξεί θνκβηθφ ζεκείν ηελ ππνρξέσζε 

γηα αλαηξνθνδφηεζε κεηά απφ ηε ζπλέληεπμε, δειαδή ην feed – back, πνπ απνηειεί βαζηθή 

επζχλε ηνπ ζπλεληεπθηή θαη δπζηπρψο εθαξκφδεηαη ζπάληα. 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ε δπλαηφηεηα ηνπ ζπλεληεπθηή λα απνθεχγεη ζηεξεφηππα θαη 

πξνθαηαιήςεηο παξέρεηαη κέζσ επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πνπ κεηέρνπλ ζηελ επηινγή πξνζσπηθνχ κέζσ εηδηθήο εθπαίδεπζεο, εηδηθψλ 

ζεκηλαξίσλ  HR (Human Resources), πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο 

ζπλέληεπμεο φζν θαη κε ην ρεηξηζκφ ησλ ππνςήθησλ, ελψ φινη νη ζπλεληεπθηέο δηαζέηνπλ 

κεγάιε εκπεηξία ζηε ιήςε ζπλεληεχμεσλ (Γαζθαιάθε, 2009).  

Αληίζεηα, ζην δεκφζην ηνκέα, ζπγθεθξηκέλα ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ θξίζεο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηε δηεμαγσγή ηεο 

ζπλέληεπμεο επηινγήο, δελ είλαη επαξθψο επηκνξθσκέλα  ζε ηέηνηεο κεζφδνπο επηινγήο πνπ 

απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο (Everard & Morris, 1999), ελψ ε ζχλζεζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ θξίζεο ησλ δηεπζπληψλ είλαη ηέηνηα, ψζηε λα επηηξέπεη θαη ηε ζπκκεηνρή κειψλ 

κε εηδηθψλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο, δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ κεηψλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηε δπλαηφηεηα αληηθεηκεληθήο θξίζεο (Εαβιαλφο, 

1985).  

Αλ ιάβνπκε ππφςε καο, ινηπφλ, φηη κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο αηηίεο ζρεκαηηζκνχ ησλ 

ζηεξενηχπσλ απνηειεί ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο ζηε δηεμαγσγή ζπλέληεπμεο, φηη νη 
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ζπλεληεπθηεο νδεγνχληαη ζηε δηακφξθσζε πξνθαηαιήςεσλ ιφγσ αηειεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ζηελ επηκφξθσζε ηνπο (Tajel, 1972), εχθνια αληηιακβαλφκαζηε φηη ε ζπλέληεπμε 

επηινγήο δηεπζπληψλ απνηειεί κηα επλντθή ζπλζήθε ιεηηνπξγίαο θαη αλαπαξαγσγήο 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηππηθψλ απφςεσλ.  

2. Η ζπλέληεπμε ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα  

Ζ ζπλέληεπμε σο κέζν επηινγήο θαη αλέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηεξαξρία ηεο 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο κεηξά αξθεηέο δεθαεηίεο εθαξκνγήο (Λεκνλή & Κνιεδάθεο, 

2013). πλήζσο εθαξκνδφηαλ ειεχζεξε ζπλέληεπμε ρσξίο θάπνηα δνκή, κφλν ζηε επηινγή 

ζηειερψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2011 αληηιακβαλφκαζηε φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

θαηέβαιε πξνζπάζεηα λα απμήζεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο ζπλέληεπμεο 

επηινγήο εγεηηθψλ ζηειερψλ θάηη ην νπνίν ήηαλ δεηνχκελν απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

θαη απνηππψζεθε απφ ην Μαπξνζθνχθε (2003:36). Βάζε ηεο κειέηεο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

πξνεγήζεθε, ηεο λνκνζεζίαο (Ν. 3848/2010), αιιά θαη ησλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ πνπ 

αθνινχζεζαλ, επέιεμε: 

α) εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ πξνζθέξεη κηα βάζε πνπ ζπκβάιεη, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη 

θχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζέζε εξγαζίαο, ελψ παξάιιεια κεηψλεη ηελ 

πηζαλφηεηα δηαζηξεβιψζεσλ θαη δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ ππνςεθίσλ (Smith&Robertson, 

1993),  

β) ζπλέληεπμε ππνζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο – θαηαζηαζηαθή ζπλέληεπμε, πνπ ζχκθσλα  κε ηνπο 

Maurer θαη Fay, (1988), νδεγεί ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εμεηαζηψλ, έλαληη ησλ ππνινίπσλ κεζφδσλ ζπλέληεπμεο,  

γ) αηνκηθή ζπλέληεπμε ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο αηζζάλεηαη πεξηζζφηεξν άλεηα (Howard, 

1997) θαη 

δ) ζπλέληεπμε απφ επηηξνπή πνπ ζεσξείηαη αμηφπηζηε, γηαηί ε ηειηθή απφθαζε είλαη 

απνηέιεζκα δηαθνξεηηθψλ αμηνινγήζεσλ θαη θνηλήο ζπκθσλίαο φιεο ηεο επηηξνπήο γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ (Huffcutt&Woehr, 1999∙Howard, 1997). Μάιηζηα, νη Arvey 

θαη Campion, (1982), πξνζζέηνπλ φηη ε ζπλέληεπμε απφ επηηξνπή παξνπζηάδεη απμεκέλε 

εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία, αθνχ νη εξσηήζεηο είλαη πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλεο ζηηο 

ηδηφηεηεο, πνπ απαηηνχλ ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο εξγαζίαο, θαη ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη 

ζθαηξηθφηεξα. 

Χζηφζν, δελ θξφληηζε λα επηκνξθψζεη ηνπο ζπλεληεπθηέο, πνπ θαινχληαλ ζε κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα λα πξνεηνηκαζηνχλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο απφ ην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ κπνξεί λα ηνπο έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξνζδνθίεο ηα πξνζφληα 

ηνπ (Dipboye, 1992), πνπ κπνξεί λα έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ ίδην (εηδηθφηεηα, 

θνηλή πνξεία), πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ πξνζσπηθέο ζπκπάζεηεο ή αληηπάζεηεο κε ηνπο 

ππνςήθηνπο, πνπ κπνξεί λα έρνπλ «ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο» γηα ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ 

(Αλδξηθνγηαλλνπνχινπ, 2010), λα θάλνπλ κηα εηδηθή αιιά θαη ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ρσξίο λα 
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έρνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Παξάιιεια, ε άπνςε ηεο Μαξαγθνπδάθε, (1997:284-

286), φηη ε επηινγή ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ γίλεηαη θπξίσο κε βάζε «θνκκαηηθά θξηηήξηα», 

ζεσξνχκε φηη κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο αμηνινγεηέο ζε κεξνιεπηηθέο,  θαζνδεγνχκελεο 

θξίζεηο θαη πξνεηιεκκέλεο απνθάζεηο επεξεαδφκελνη απφ ηηο ίδηεο «θνκκαηηθέο πεπνηζήζεηο»  

θαη ηα εθάζηνηε θέληξα «εμνπζίαο».  

2.1  Η ζπλέληεπμε σο εξγαιείν επηινγήο δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, βάζεη ησλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή 

ζπγθξφηεζε ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Π.Δ., Γ.Δ. θαη Δ.Κ. αμηνινγείηαη 

κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ ελψπηνλ ηνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο, πνπ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία κεηέρνληαο ζεκαληηθά ζηε ζπλνιηθή κνξηνδφηεζε. 

Μέζσ ηεο ζπλέληεπμεο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, πξέπεη λα εθηηκεζνχλ ε πξνζσπηθφηεηα, 

ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο ε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, 

ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο, ε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ 

θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηδίσο δηδαθηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ, ε 

ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεί θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ θαη λα εκπλέεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δλψ ζηε ζπλέληεπμε πνπ δίλεηε απφ 

ηνπο ππνςεθίνπο ην αξκφδην ζπκβνχιην επηινγήο νθείιεη λα ζπλεθηηκήζεη ηα ζηνηρεία πνπ ν 

ππνςήθηνο αλέθεξε ζην βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα, ηα νπνία απνδεηθλχνληαλ κε παξαζηαηηθά 

(αληίγξαθα, βεβαηψζεηο) θαη ηα νπνία δελ είραλ κνξηνδνηεζεί, φπσο άιιεο ζπνπδέο, 

επηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε, νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε απηά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηζεγεηή, ηνπ 

κέινπο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ή ηνπ επηκνξθσηή, ζπγγξαθηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν, 

πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ, ζρεηηθή κε ηελ εθπαίδεπζε δηνηθεηηθή ή θαζνδεγεηηθή εκπεηξία, 

ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα, επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο, θνηλσληθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή 

δξάζε, ζπκκεηνρή ζε φξγαλα δηνίθεζεο επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψζεσλ ή ζε 

φξγαλα ιατθήο ζπκκεηνρήο θαη επίζεκεο δηαθξίζεηο θαη αξηζηεία. Μάιηζηα, ην 2011 καδί κε 

ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ν ππνςήθηνο ππνρξεσηηθά θαηέζεηε ππφκλεκα, ην νπνίν 

πεξηιάκβαλε έθζεζε απηναμηνιφγεζεο θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπ, ζε πεξίπησζε 

επηινγήο ηνπ. Σν ζπκβνχιην επηινγήο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, έρεη ηε δπλαηφηεηα κε 

νκφθσλε θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφθαζε, λα απνθιείζεη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία 

ππνςήθην πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο δηαπηζηψζεθε φηη δελ ήηαλ θαηάιιεινο γηα 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζα ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Οη ππνςήθηνη θαινχληαη ζε ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο, απφ ηελ ππεξεζία 

πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο, 

ελεκεξψλνληαη κε επζχλε ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηεπζχλζεσλ θαη ησλ δηεπζχλζεσλ θαη 

γξαθείσλ Π.Δ. ή Γ.Δ. θαη νη εκεξνκελίεο πξνζέιεπζεο ησλ ππνςεθίσλ νξίδνληαη απφ ην 
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ζπκβνχιην επηινγήο. Τπνςήθηνη νη νπνίνη δελ πξνζέξρνληαη ζηε ζπλέληεπμε, απνθιείνληαη 

απφ ηελ επηινγή. 

ηελ Διιάδα ειάρηζηεο έξεπλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπλέληεπμε επηινγήο ζηειερψλ 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη απηέο πνπ έγηλαλ αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα αμηφπηζηα ζηνηρεία ζηε 

δηαδηθαζία, ελψ θαηαγξάθνπλ ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο θαη κηα πνιηηηθή θαζνδήγεζε ησλ 

ζπλεληεπθηψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ππνςεθίσλ. Έξεπλα ηνπ 

Μαπξνζθνχθε, (2003), ζρεηηθά κε ηελ ―επηινγή ησλ δηεπζπληψλ θαη δηεπζπληξηψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: Ζ πεξίπησζε ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο‖ 

απνηχπσζε ηελ αλάγθε λα ηεξνχληαη «αμηφπηζηα ζηνηρεία, φπσο εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε 

ζεκαηηθνχο άμνλεο, ηήξεζε καγλεηνθσλεκέλσλ πξαθηηθψλ, ζπκκεηνρή εηδηθψλ ζηε 

ζπκβνπιεπηηθή, δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βηνγξαθηθνχ» (ζ:36). 

Έξεπλα ηεο ππξνπνχινπ, (2010), ζρεηηθά κε ηελ ―επηινγή δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα‖ αλέδεημε φηη, ελψ ε 

ζπλέληεπμε ζεσξείηαη αλαγθαία, «δηαθξίλεηαη απφ ανξηζηία, δελ είλαη κεηξήζηκε, δελ ππάξρεη 

έλα θνηλφ φξγαλν κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απαληήζεσλ, νη ππνςήθηνη δελ 

βαζκνινγνχληαη κε αθξίβεηα θαη νη εμεηαζηέο ελ ηέιεη κπνξνχλ λα ξσηήζνπλ φ,ηη ζέινπλ». 

Μάιηζηα ζεσξείηαη ππεξηηκεκέλε ζε ζρέζε κε ηα επηζηεκνληθά θξηηήξηα ε κνξηνδφηεζή ηεο. 

Οη παξάκεηξνη απηνί, επηζεκαίλεη «πξνζδίδνπλ ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία επηινγήο 

ραξαθηήξα ππνθεηκεληθφ θαη ζπγθεθξηκέλα πνιηηηθφ». Μάιηζηα ζηελ επηινγή ησλ 

δηεπζπληψλ «δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε ππνθεηκεληθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ 

επηινγήο, ηα νπνία πξφζθεηληαη θηιηθά ζηελ εθάζηνηε θπβεξλψζα πνιηηηθή παξάηαμε θαη ν 

ξφινο ηνπο ακθηζβεηήζεθε απφ πνιινχο ζπκκεηέρνληεο ιφγσ επηζηεκνληθήο θαησηεξφηεηάο 

ηνπο». Σνλίδεη, αθφκε, γηα ηελ επηινγή δηεπζπληψλ φηη ζηελ επηηξνπή ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

«ζπκκεηνρή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη απνπζία πνιηηηθνχ 

ρξψκαηνο» έηζη ψζηε λα  νδεγεζνχκε ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα» (ππξνπνχινπ, 2010:90). 

Αληίζηνηρα, έξεπλα ηεο Αλδξηθνγηαλλνπνχινπ (2010) πνπ αθνξνχζε ηε ―δηεξεχλεζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ησλ δπν θχισλ ζηελ νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο θξίζεηο ηνπ 2007‖ 

θαηέγξαςε «πνιχ ππνθεηκεληθή θαη επηξξεπή ζε πξνθαηαιήςεηο θαη δηαθξίζεηο ηε ζηάζε ηεο 

επηηξνπήο»  θαη φηη «νη γπλαίθεο αμηνινγνχληαη αξλεηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο». 

Μάιηζηα ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ραξαθηεξίδεηαη «κε αληηθεηκεληθή, κεξνιεπηηθή θαη 

θνκκαηηθά θαζνδεγεκέλε», θάηη πνπ απνδίδεηαη ζηελ «έιιεηςε αμηνθξαηίαο θαη ζηε 

δηαβιεηφηεηα πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ιφγσ ησλ 

θνκκαηηθψλ/ζπλδηθαιηζηηθψλ κεραληζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θξίζεσλ 

ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο δηάθνξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο». Απνηππψζεθε, επίζεο, φηη ε ζηάζε ησλ 

ζπλεληεπθηψλ ήηαλ «ζεηηθή θαη θηιηθή» πξνο ηνπο θξηλφκελνπο (Αλδξηθνγηαλλνπνχινπ 

2010:324-325). 
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πκπεξάζκαηα 

πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο επηζθφπεζεο πξνθχπηεη, φηη ε ζπλέληεπμε είλαη έλα 

επξέσο πξνηεηλφκελν εξγαιείν επηινγήο πξνζσπηθνχ ζε φιε ηε βηβιηνγξαθία, πνπ ιφγσ ηεο 

πνιπζχλζεηεο, πνιπζρηδνχο ηεο έλλνηαο έρεη απαζρνιήζεη θαη απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Οη ζχγρξνλεο ζεσξίεο θαζνξίδνπλ φηη 

είλαη επηξξεπήο σο δηαδηθαζία ζε κεξνιεςίεο, πξνθαηαιήςεηο, ζηεξεφηππεο απφςεηο θαη ζηελ 

Διιάδα ζε πνιηηηθέο παξεκβάζεηο.  

Ζ ζπλέληεπμε επαλήιζε ην 2017 σο βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ζρνιηθψλ 

δηεπζπληψλ/ληξηψλ, πξνζβιέπνληαο ζην λα αληηιεθζεί ε επηηξνπή επηινγήο πηπρέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, αλ ππάξρνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, 

πξνγξακκαηηζκνχ, νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, δηαπξαγκαηεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ρεηξηζκνχ 

δχζθνισλ–απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ. Μάιηζηα ε επηηξνπή είλαη ππνρξεσκέλε λα 

ζπλεθηηκήζεη θξηηήξηα αλάπηπμεο, θνηλσληθήο δξάζεο απφ ην βηνγξαθηθφ ησλ ππνςεθίσλ θαη 

εμαηηίαο απηνχ έρεη θαηαθξηζεί σο ππνθεηκεληθή, θαζνξηζηηθή θαη αδηαθαλήο, αθνχ δελ 

αλαθέξεηαη «ηη αμηνινγείηαη» θαη θπξίσο «πψο αμηνινγείηαη» (Αλαζηαζίνπ, 2011), κε 

έρνληαο ηελ αλάινγε επηκφξθσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο.  

Δπηπξφζζεηα, ε έιιεηςε εθαξκνγήο ελφο αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ 

ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, ιφγσ ηεο νπνίαο ε θξίζε ησλ 

δηεπζπληψλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ εμέηαζε ησλ αηνκηθψλ ππεξεζηαθψλ θαθέισλ, θαζψο 

θαη ην φηη νη θάθεινη απηνί πεξηέρνπλ ζηελ πιεηνςεθία πηζηνπνηεηηθά θαη απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία (πξνυπεξεζίαο, ζεκηλαξίσλ, επηκνξθψζεσλ) θαη φρη πνηνηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε 

ηελ επίδνζε ησλ ππνςεθίσλ, θάλεη ηε ζπλέληεπμε λα παξνπζηάδεη κηθξέο δπλαηφηεηεο 

αμηφπηζηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ 

θαζψο ζηεξίδεηαη ζε κηα νιηγφσξε ζπδήηεζε θαη ζηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηνπ 

θαθέινπ ηνπο (Νίθα, 2008: 249-250), πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο αμηνινγεηέο ζε ζπλεηδεηά 

θαη αζπλείδεηα ιάζε δεκηνπξγψληαο έιιεηκκα αληηθεηκεληθφηεηαο, αμηνπηζηίαο, 

δηαθξηηφηεηαο θαη εγθπξφηεηαο ηεο ζπλέληεπμεο επηινγήο. Έηζη, ην δεηνχκελν ζα πξέπεη λα 

είλαη ε ζσζηή ηεο ρξήζε γηα λα απνηππψλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο λα 

δνζνχλ γηα ην άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη  θπξίσο λα κελ 

αθπξψλεη κε ηελ πςειή κνξηνδφηεζή ηεο, αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ θαηέρνπλ νη 

ππνςήθηνη/εο.  
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Abstract: This paper highlights the issues of migration, the new multicultural reality that this 

implies for the host countries, and the challenges posed by educational policy through a 

bibliographic review. Initially, immigration is defined and its social and educational 

implications are expressed. The work focuses on the migratory wave towards our country and 

its consequences on the Greek educational system. The definition of multiculturalism is then 

clarified and a critical presentation of the educational multicultural management models is 

followed. Work completes with the challenges identified by the new multicultural reality that 

concern the organization and design of the education system. 

Keywords: Immigration, multiculturalism, education 

Πεξίιεςε:Ζ παξνχζα εξγαζία αλαδεηθλχεη ηα δεηήκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο λέαο 

πνιππνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη γηα ηηο ρψξεο ππνδνρήο, θαζψο θαη  

ηηο πξνθιήζεηο  πνπ εγείξνληαη ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κέζσ βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο. Αξρηθά νξίδεηαη ε κεηαλάζηεπζε θαη δηαηππψλνληαη νη ζπλέπεηέο ηεο ζε 

θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Ζ εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζην κεηαλαζηεπηηθφ θχκα 

πξνο ηε ρψξα καο θαη ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ηε ζπλέρεηα 

δηαζαθελίδεηαη ν νξηζκφο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη αθoινπζεί θξηηηθή παξνπζίαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κνληέισλ δηαρείξηζήο ηεο. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε λέα  πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ 

νξγάλσζε θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Μεηαλάζηεπζε, πνιππνιηηηζκηθφηεηα, εθπαίδεπζε 

Δηζαγσγή 

Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ κεηαθίλεζε ησλ 

αλζξψπσλ απφ ηε κηα ρψξα ζηελ άιιε επεξεάδεη ηε δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ησλ «ρσξψλ 

ππνδνρήο» θαη δηακνξθψλεη έλαλ πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ησλ θνηλσληψλ ηνπο 

(Γθφβαξεο, 2004). ηε ρψξα καο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ 2011 (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2014)ην ζχλνιν ησλ αιινδαπψλ 

πνπ δηακέλνπλ  κφληκα ζηελ Διιάδα φπσο θαη ησλ αηφκσλ ρσξίο ή κε αδηεπθξίληζηε 
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ππεθνφηεηα αλέξρεηαη ζε 912.000 άηνκα. Γειαδή, ζε ζχλνιν κφληκνπ πιεζπζκνχ ν νπνίνο 

αλέξρεηαη ζηα 10.816.286 άηνκα, νη 912.000 είλαη αιινδαπνί, δειαδή πεξίπνπ ην 10% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ.  

Σα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία επεξεάδνπλ ηε ζχλζεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη 

ηαπηφρξνλα ηε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Ζ εζληθή νκνηνγέλεηα ηεο 

ηάμεο δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε έλα πνιπεζληθφ, πνιππνιηηηζκηθφ θαη πνιπθπιεηηθφ ζχλνιν. 

Γεκηνπξγείηαη έηζη ε αλάγθε γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο 

πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηψζεη ηα λέα πνιππνιηηηζκηθά δεδνκέλα θαη λα αληηκεησπίζεη ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε λέα ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Σν 

αίηεκα γηα ηζφηηκεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ καζεηηθψλ πιεζπζκψλ είλαη 

επηηαθηηθφ. 

1. Η κεηαλάζηεπζε θαη νη ζπλέπεηέο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε 

Χο κεηαλάζηεπζε νξίδεηαη ε κεηαθίλεζε αηφκνπ ή νκάδσλ αηφκσλ απφ κηα γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ζε κηα άιιε. Γηαθξίλεηαη ζε «εζσηεξηθή» κεηαλάζηεπζε φηαλ αθνξά ηε κεηαθίλεζε 

αηφκσλ εληφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ θαη «εμσηεξηθή» κεηαλάζηεπζε φηαλ ε κεηαλάζηεπζε 

αθνξά ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ ζε πεξηνρή εθηφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ. (Θενδνζηάδνπ, 2015). 

Ζ κεηαλάζηεπζε κπνξεί λα αθνξά άηνκα ηα νπνία δηαθξίλνληαη απφ πνηθίια θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα κπνξεί λα δηαθξίλνληαη ζε κεκνλσκέλα άηνκα 

πνπ κεηαθηλνχληαη νηθεηνζειψο αλαδεηψληαο θαιχηεξεο βηνηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

ζπλζήθεο θαη ζε πξφζθπγεο, άηνκα πνπ εμαλαγθάδνληαη λα κεηαλαζηεχζνπλ γηα ιφγνπο 

πνιηηηθήο ή  ζξεζθεπηηθήο δίσμεο, πνιέκνπ, επηβίσζεο, θ.α. (Θενδνζηάδνπ2015). Γηα ηελ 

ηειεπηαία έρεη πηνζεηεζεί ν νξηζκφο ηεο «αλαγθαζηηθήο κεηαλάζηεπζεο» (forced migration) 

απφ ηε Γηεζλή Έλσζε γηα ηε Μειέηε ηεο Aλαγθαζηηθήο Mεηαλάζηεπζεο (IASFM-

International Association for the Study of Forced Migration) θαη αλαθέξεηαη ζηηο θηλήζεηο 

ησλ πξνζθχγσλ θαζψο θαη αλζξψπσλ πνπ έρνπλ εθηνπηζηεί απφ θπζηθέο ή πεξηβαιινληηθέο 

θαηαζηξνθέο, ρεκηθέο ή ππξεληθέο θαηαζηξνθέο θαη ηελ πείλα (www.forcedmigration.org). 

Γεληθφηεξα παξαηεξείηαη ζηε βηβιηνγξαθία λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη φξνη πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηα άηνκα πνπ κεηαθηλνχληαη, φπσο παιηλλνζηνχληεο, λφκηκνη θαη παξάλνκνη 

κεηαλάζηεο, πξφζθπγεο, πνιηηηθνί κεηαλάζηεο, νηθνλνκηθνί θ.α. Οη λφκηκνη κεηαλάζηεο είλαη 

εθείλνη πνπ κεηαθηλνχληαη εθνδηαζκέλνη κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα εηζφδνπ ζε κηα ρψξα θαη 

ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ηνπο θαηαγξάθεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

Αληίζεηα, παξάλνκνη κεηαλάζηεο απνθαινχληαη ηα άηνκα πνπ είηε εηζήρζεζαλ ζε κηα ρψξα 

ρσξίο ηα απαξαίηεηα έγγξαθα είηε εηζήρζεθαλ αξρηθά λφκηκα αιιά ζηε ζπλέρεηα παξέκεηλαλ 

παξάλνκα. (Θενδνζηάδνπ, 2015). 

Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ κεηαθίλεζε ησλ 

αλζξψπσλ απφ ηε κηα ρψξα ζηελ άιιε επεξεάδεη ηε δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ησλ «ρσξψλ 

ππνδνρήο» θαη δηακνξθψλεη έλαλ πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ησλ θνηλσληψλ ηνπο 
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(Γθφβαξεο, 2004). Ζ βαζηθή πξφθιεζε ζχκθσλα κε ηνλ Γθφβαξε (2004) πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ νη ζχγρξνλεο πνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο αθνξά θπξίσο ζηελ νξγάλσζε ησλ 

ζρέζεσλ ησλ ληφπησλ θαη ησλ αιινδαπψλ θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ ε ζπλάληεζε θαη ε 

ζπλχπαξμε ηνπο λα κελ νδεγήζεη ζε ζπγθξνχζεηο αιιά ζηελ δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε 

ησλ πνιηηηζκψλ ηνπο. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη θαζνξηζηηθφο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο σο ζεζκφο ζηήξημεο ησλ αηφκσλ ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

ηνπο έληαμεο  θαζψο θαη σο θνξέαο θαιιηέξγεηαο ηνπ ζεβαζκνχ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηεο 

πγηνχο ζπλχπαξμεο, επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ππνδνρήο επεξεάδεηαη  απφ ηελ  

παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ κε ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλε ε αλάγθε γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη πξνζαξκνγή ηνπ ζηα 

λέα δεδνκέλα θνηλσληθνπνίεζεο πνπ δηακνξθψλεη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα. Όπσο επηζεκαίλεη 

ν Γθφβαξεο (2004) θαη νη Κεζίδνπ & Παπαδνπνχινπ (2008) απαηηείηαη ππέξβαζε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ κνλνπνιηηηζκηθνχ θαη κνλνγισζζηθνχ ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηεο λέαο πνιππνιηηηζκηθήο θαη 

πνιπγισζζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο φξνο «γεληθή παηδεία» ρξεηάδεηαη λα 

επαλαπξνζδηνξηζηεί κε γλψκνλα ηνλ πινπξαιηζκφ θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα. 

Ζ Θενδνζηάδνπ (2015) πεξηγξάθεη ηελ εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη επίπνλε πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο ζηε ρψξα καο. Πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβίσζή ηνπο, κε ηελ αλεχξεζε εξγαζίαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

ίδησλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα. Αξθεηά παηδηά κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγνπλ παξνπζηάδνπλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, ρακειή απηνεθηίκεζε, θαηάζιηςε, θ.α. 

Οη  καζεηέο απηνί αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίεο αθνξνχλ 

θπξίσο ζηελ γισζζηθή ηνπο πζηέξεζε, ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο  ζηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα, 

ζηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνπο άιινπο, γεγνλφηα πνπ νδεγνχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζε 

ελνριεηηθέο ζπκπεξηθνξέο , επηζεηηθφηεηα, έιιεηςε θηλήηξσλ γηα κάζεζε, ζρνιηθή 

εγθαηάιεηςε θ.α. 

1.1 Η κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα 

Δίλαη γλσζηφ φηη ππήξμε κεγάιν κεηαλαζηεπηηθφ θχκα πξνο ηε ρψξα καο ζηελ αξρή ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990. Χζηφζν, ε γλψζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ θαζψο θαη  άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ήηαλ πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ηεο κε λφκηκεο παξακνλήο ηνπο ζηε 

ρψξα, ησλ πεξηζζφηεξσλ ηνπιάρηζηνλ απφ απηνχο. Αξγφηεξα, κε ηε δηαδηθαζία 

λνκηκνπνίεζήο ηνπο θαζψο θαη κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 εκθαλίδνληαη πιεξέζηεξα ζηνηρεία 

ηφζν γηα ηνλ αξηζκφ ηνπο φζν θαη γηα ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ζ 

εηθφλα πνπ απνηππψλεηαη είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζεί θαη λα εθαξκνζηεί 

κηα απνηειεζκαηηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. χκθσλα κε ηηο Σδσξηδνπνχινπ & 

Κνηδακάλε (2008) νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο πξνέξρνληαη απφ βαιθαληθέο θπξίσο ρψξεο, 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 8-9% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη ην 11% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ηεο ρψξαο. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα νηθνγελεηαθνχο κεηαλάζηεο εθφζνλ νη πεξηζζφηεξνη απφ 
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απηνχο έρνπλ ζηε ρψξα καο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Απηφ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο ζρέζεηο ησλ κεηαλαζηψλ κε ηνπο Έιιελεο, κε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη 

κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο.  

Οη θαηεγνξίεο αιινδαπψλ πνπ δνπλ ζήκεξα ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο 

εμήο: α) ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, δειαδή πνιίηεο θξαηψλ ηα νπνία δελ είλαη κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, β) πξφζθπγεο θαη αηηνχληεο άζπιν ιφγσ θπιήο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ ή θηλδπλεχνπλ λα ππνζηνχλ ζνβαξή βιάβε (ζαλαηηθή πνηλή, βαζαληζηήξηα, 

θ.α.), γ) θνηλνηηθνί, δειαδή έρνπλ ηζαγέλεηα ρψξαο-θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

δ) νκνγελείο, δειαδή άηνκα πνπ δελ είλαη Έιιελεο πνιίηεο αιιά δηαζέηνπλ ειιεληθή εζληθή 

θαηαγσγή θαη ε) κεηαλάζηεο ρσξίο ραξηηά, δειαδή αιινδαπνί πνπ εηζήιζαλ θαη δηακέλνπλ 

παξάλνκα ζηελ Διιάδα ρσξίο λα ηνπο έρεη αλαγλσξηζηεί θαζεζηψο λφκηκεο δηακνλήο ή 

εθείλνη πνπ θάπνηε πιεξνχζαλ ηνπο φξνπο λφκηκεο παξακνλήο θαη πιένλ δελ ηνπο πιεξνχλ.  

Γίλεηαη θαλεξφ φηη ν καζεηηθφο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο έρεη δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά. ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζπλππάξρνπλ καζεηέο κε δηαθνξεηηθή εζληθή, γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή 

πξνέιεπζε. Ζ αξηζκεηηθή ζπγθέληξσζε  ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ  θαζψο θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή  θαηαγσγή πνηθίιεη απφ πεξηνρή θαη πεξηνρή. 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (ΗΠΟΓΔ, 

2010) ην 40% ησλ αιινδαπψλ θαη παιιηλνζηνχλησλ καζεηψλ ζπγθεληξψλεηαη ζηελ Αηηηθή. 

Χζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα κηθξφηεξεο πεξηνρέο, καθξηά απφ ην θέληξν, θαζψο επίζεο θαη 

λεζηά παξνπζηάδνπλ πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία. χκθσλα κε ηελ θνχξηνπ (2009 ζηνλ 

Γθφβαξε) ην πνζνζηφ ηεο παξνπζίαο αιινδαπψλ καζεηψλ πνηθίιιεη θαη ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο ζρνιείσλ ζηα νπνία κπνξεί λα θνηηά έλαο αιινδαπφο καζεηήο ελψ ζε άιια νη 

αιινδαπνί καζεηέο λα απνηεινχλ ή λα ηείλνπλ λα απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ 

κηαο ηάμεο θαη  ε παξνπζία ηνπο λα δηθαηνινγεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ. 

Καηά ζπλέπεηα, ζηε ρψξα  καο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο  ππάξρνπλ παηδηά-καζεηέο  δησγκέλα απφ πνιεκηθέο ζπξξάμεηο, απφ ηελ 

νηθνλνκηθή ή ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα πνπ γελλήζεθαλ, παηδηά πνπ 

δελ θαηαιαβαίλνπλ ηε γιψζζα δηδαζθαιίαο, παηδηά κε δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί  θαινχληαη λα  αληηκεησπίζνπλ ηε λέα πνιππνιηηηζκηθή θαηάζηαζε ζηηο ηάμεηο 

θαη λα ιχζνπλ πνιιά δεηήκαηα  φπσο:  

Σν δήηεκα ηεο γιψζζαο. Να βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα κάζνπλ ηε λέα γιψζζα θαη ηαπηφρξνλα 

λα καζαίλνπλ ζηε λέα γιψζζα. 

Σεο επηθνηλσλίαο κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ. Να επηθνηλσλνχλ νη ίδηνη απνηειεζκαηηθά 

κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ.  

Σνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Να δηακνξθψζνπλ έλα θιίκα ηζφηηκεο απνδνρήο θαη 

ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηηο ηάμεηο ηνπο. 

Σα θνηλσληθά ζηεξεφηππα. Να εληνπίζνπλ θαη λα απνδνκήζνπλ θνηλσληθά ζηεξεφηππα 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή. 
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2. Πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Ζ εηπκνινγία ηνπ φξνπ «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» ελέρεη ηελ έλλνηα ηεο ζπλχπαξμεο πνιιψλ, 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξηθά φξηα, φπσο ελφο εζληθνχ 

θξάηνπο. Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα απνηειεί απφ ηε κία πιεπξά έθθαλζε ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ησλ ζχγρξνλσλ Γπηηθψλ θνηλσληψλ θαη απφ ηελ άιιε κηα θαηάζηαζε πνπ 

δηακνξθψζεθε ιφγσ ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ. Οη πιεζπζκνί έξρνληαη αληηκέησπνη 

κε ηελ εηεξφηεηα, ηε δηαθνξεηηθφηεηα, κε ηνπο «άιινπο» θαη  κε φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, φπσο ηε γιψζζα, ην ζξήζθεπκα, ηελ θνπιηνχξα,  θ.α. 

χκθσλα κε ηελ Μειίγθνπ (2007), κε ηνλ φξν πνιππνιηηηζκηθφηεηα  θσηίδνληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζην 

δήηεκα ηεο ππφζηαζεο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ θαη 

αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ πνιηηηζκηθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εζληθψλ θξαηψλ. Ζ 

ζπγθξφηεζε ησλ εζληθψλ θξαηψλ ζπλίζηαηαη ζε πνιηηηζκηθά εηεξνγελείο θνηλσληθέο νκάδεο, 

γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε ζέζε πνπ αθνξά ζηελ πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα ησλ 

κειψλ ησλ εζληθψλ θξαηψλ θαη ε νπνία απνηέιεζε ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο ην κέζν-εξγαιείν 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εζληθψλ ηαπηνηήησλ σο κνριψλ ηεο ηζηνξηθήο δηακφξθσζεο ησλ 

εζληθψλ θξαηψλ (Μειίγθνπ, 2007). 

2.1 Δθπαηδεπηηθά κνληέια δηαρείξηζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο 

Ζ λέα πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε θπξίσο απφ ην κεηαλαζηεπηηθφ 

ξεχκα αλάγθαζε ηηο ρψξεο ππνδνρήο λα αλαδεηήζνπλ ηφζν ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο φζν θαη 

ζε επίπεδν θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη 

πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζπλνςίδνληαη ζε πέληε θχξηα κνληέια: ην κνληέιν ηεο 

αθνκνίσζεο, ην κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο, ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν, ην αληηξαηζηζηηθφ 

κνληέιν θαη ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν (Νηθνιάνπ, 2000: Γθφβαξεο, 2004 : Θενδνζηάδνπ, 

2015). 

Σν κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο 

Σν αθνκνησηηθφ κνληέιν αλαπηχρζεθε θπξίσο κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ‘60. χκθσλα κε ην 

κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο, νη δηάθνξεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο ζπλππάξρνπλ ζην ίδην θνηλσληθφ 

θαη εθπαηδεπηηθφ πιαίζην κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ, εθφζνλ νη πξψηνη αθνκνησζνχλ απφ ηελ 

θπξίαξρε θνπιηνχξα. Ο Γθφβαξεο (2004) αλαθέξεη φηη  ζεκειηψδεο ζηφρνο ηεο 

αθνκνησηηθήο πνιηηηθήο ππήξμε ε αληηζηάζκηζε ηνπ «πνιηηηζκηθνχ ειιείκκαηνο» ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ, κε ζθνπφ απηνί λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα ηελ 

ηζφηηκε θαη ιεηηνπξγηθή ζπκκεηνρή ζηα θνηλσληθά ππνζπζηήκαηα ηεο ρψξαο ππνδνρήο.  

Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ αθνκνησηηθνχ κνληέινπ πξνθξίλνπλ σο ζεηηθά ζεκεία ηνπ κνληέινπ, 

ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» ζηε ρψξα ππνδνρήο, ηελ πιήξε απνδνρή ησλ πνιηηηζκηθψλ 

πξνηχπσλ ηεο, ηε ζπκκεηνρή ζε πξσηνγελείο νκάδεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο (νκάδεο, 
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νξγαλψζεηο, ιέζρεο, θ.α.),ηνπο κεηθηνχο γάκνπο θαη ηελ απνπζία ζπγθξνχζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αμηψλ θαη απφ ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο. Σν ελ 

ιφγσ κνληέιν ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη νη εζληθά θαη πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνί πιεζπζκνί 

πξέπεη λα απνξξνθεζνχλ απφ ηνλ ληφπην πιεζπζκφ, λα εληαρζνχλ ζην εζληθφ ζχλνιν, κε 

ζηφρν ηελ ηζνδχλακε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηακφξθσζε θαη δηαηήξεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ 

ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο ηνπ θξάηνπο. Όζν αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

απηφ είλαη κνλνπνιηηηζηηθφ θαη κνλνγισζζηθφ θαη ζηνρεχεη ζηελ  απφθηεζε ηεο εζληθήο θαη 

γισζζηθήο επάξθεηαο απφ φινπο ηνπο πιεζπζκνχο (Νηθνιάνπ, 2000: Σδσξηδνπνχινπ & 

Κνηδακάλε, 2008). 

Ο αληίινγνο ηνπ αθνκνησηηθνχ κνληέινπ εθθξάδεηαη ζηελ απαμησηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ, φπσο ηεο γιψζζαο, ηεο 

θνπιηνχξαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζεσξνχληαη εκπφδην ζηελ πνιηηηθή 

ηεο αθνκνίσζήο ηνπο θαη γη απηφ παξαγθσλίδνληαη (Γθφβαξεο, 2004: Θενδνζηάδνπ, 2015). 

Όζν αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, νη αιινδαπνί καζεηέο αληηκεησπίδνληαη σο 

«παηδαγσγηθφ πξφβιεκα», νη νπνίνη ζα πξέπεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ λα μεπεξάζνπλ ην 

γισζζηθφ ηνπ έιιεηκκα θαη λα κάζνπλ γξήγνξα ηελ επίζεκε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ην 

νπνίν ζεσξείηαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηε γξήγνξε αθνκνίσζή ηνπο. Σν επίζεκν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αδηαθνξεί γηα ηελ εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο,  ζεσξψληαο 

ην, δήηεκα πνπ νθείιεη λα απαζρνιεί ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο θαη φρη ην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, κεηαηνπίδνληαο ηηο επζχλεο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο έληαμήο ηνπο, ζηνπο 

ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο. (Νηθνιάνπ, 2000). 

Σν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο 

Σν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο αληίζεηα απφ ην αθνκνησηηθφ κνληέιν αλαγλσξίδεη φηη θάζε 

πιεζπζκηαθή νκάδα είλαη θνξέαο ελφο πνιηηηζκνχ πνπ δέρεηαη επηδξάζεηο απφ ηε ρψξα 

ππνδνρήο αιιά ηαπηφρξνλα αζθεί επίδξαζε ζ‘ απηή θαη ζπκκεηέρεη ζηε αλαδηακφξθσζή ηεο. 

Σν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο απνδέρεηαη ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηνλνηηθψλ 

νκάδσλ σο κέξνο ηεο λέαο ηνπο εζληθήο ηαπηφηεηαο (Νηθνιάνπ, 2000). Καηά ζπλέπεηα νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ γίλνληαη απνδεθηέο, ζην βαζκφ βέβαηα πνπ δελ 

εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή ηνπο έληαμε ζηελ θπξίαξρε νκάδα θαη δελ πξνθαινχλ θαλεξά ηηο 

θπξίαξρεο πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Σδσξηδνπνχινπ & Κνηδακάλε 

(2008).Σν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο αλαπηχρζεθε ζηε βάζε ηεο «πνιπεζληθήο ηδενινγίαο» ε 

νπνία ππνζηεξίδεη φηη φινη νη πνιηηηζκνί ηφζν απηνί ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ φζν θαη εθείλνη 

ηεο πιεηνςεθίαο παξνπζηάδνπλ ηφζν δηαθνξεηηθά φζν θαη θνηλά ζηνηρεία (Γθφβαξεο, 2004). 

Χζηφζν, ε αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζε εθείλεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηε ζξεζθεία, ζηηο εζληθέο παξαδφζεηο, 

ζηα ήζε θαη έζηκα, ζηε  κνπζηθή, ζηηο γηνξηέο, θ.α. δειαδή ζε εθείλα ηα νπνία δελ ζέηνπλ ππφ 

ακθηζβήηεζε ηηο θπξίαξρεο πνιηηηζκηθέο αμίεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Νηθνιάνπ, 2000: 

Γθφβαξεο, 2004, Θενδνζηάδνπ, 2015). Καη ζ‘ απηφ ην κνληέιν ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο κε 

ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ηειηθά λα δηαζθαιίδεηαη ε γισζζηθή θαη ε πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα ησλ 
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θνηλσληψλ απηψλ (Νηθνιάνπ, 2000). Σν ελ ιφγσ κνληέιν παξά ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζηάζεθε αλεπαξθέο γηαηί δεηνχζε απφ ηα παηδηά 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο, ρσξίο 

λα ηνπο παξέρεη ζηήξημε θαη βνήζεηα. Ο Γθφβαξεο (2004) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ην 

παξάδεηγκα ησλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ, 

ην νπνίν δελ απνηειεί απηνζθνπφ αιιά κέζν θαιχηεξεο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο.  

Ο Νηθνιάνπ (2000) ππνζηεξίδεη φηη ζηελ Δπξψπε θαη ηδηαίηεξα ζηε Γαιιία δελ είλαη ζαθή ηα 

φξηα κεηαμχ ησλ δχν κνληέισλ, ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο. Οξηζκέλνη 

ζεσξεηηθνί ζεσξνχλ ην κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο κεηεμέιημε ηνπ κνληέινπ ηεο αθνκνίσζεο 

θαη νη φξνη «αθνκνίσζε» θαη «ελζσκάησζε» ζηε Γαιιία είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκνη, φζν 

αθνξά ζηελ πνιηηηθή πνπ πηνζεηείηαη απέλαληη ζε κεηαλάζηεο θαη αιινδαπνχο. 

Σν πνιππνιηηηζκηθό κνληέιν 

Σν πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν εκθαλίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζε πνιιέο ρψξεο, ζηηο 

ΖΠΑ, ζηελ Απζηξαιία θαη ζηελ Δπξψπε φηαλ έγηλε αληηιεπηή ε αλαπαξαγσγή ηνπ εζληθνχ 

δηαρσξηζκνχ απφ γεληά ζε γεληά θαζψο θαη  ε απνηπρία ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ κνληέισλ 

(αθνκνίσζεο θαη ελζσκάησζεο), λα δψζνπλ ιχζε ζηα πξνβιήκαηα θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηδαλ νη αιινδαπνί καζεηέο. Τπήξμε ινηπφλ κηα κεηαηφπηζε απφ ηα εζλνθεληξηθά 

κνληέια πξνο ηνλ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ, γλσζηφ σο πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

(Νηθνιάνπ, 2000). Βαζηθή ζεψξεζε ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ κνληέινπ είλαη ε παξαδνρή ηεο 

πνιηηηζκηθήο αλνκνηνγέλεηαο ηεο θνηλσλίαο θαη ε ελζάξξπλζε γηα δηαηήξεζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ παξαδφζεσλ θαη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ, ηνλίδνληαο 

ηελ ελφηεηα κέζα ζηε δηαθνξεηηθφηεηα (Σδσξηδνπνχινπ & Κνηδακάλε, 2008). Σν ελ ιφγσ 

κνληέιν ζηεξίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη απνδνρή ησλ ηδηαηηεξνηήησλ φισλ ησλ 

πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ κηαο θνηλσλίαο θαη δελ ζεσξεί ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

ηνπο, θίλδπλν γηα ηε ζπλνρή ηεο (Θενδνζηάδνπ, 2015).   

ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο νη αιινδαπνί καζεηέο γλσξίδνπλ ηνλ εζληθφ πνιηηηζκφ θαη ηελ 

εζληθή ηνπο παξάδνζε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ απφ ηηο κεηνλνηηθέο 

νκάδεο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο αλνρήο ησλ αηφκσλ κε 

δηαθνξεηηθή εζληθή, πνιηηηζκηθή, θπιεηηθή θαη ζξεζθεπηηθή πξνέιεπζε (Νηθνιάνπ, 2000).  

Παξ‘ φια απηά θαη ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν απέηπρε σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ, θπξίσο 

ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο ηνπ απιντθφηεηαο φπσο επηζεκαίλεη ν Νηθνιάνπ (2000).  Σν κνληέιν 

απηφ ζηέθεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ εζλνινγηθή δηάζηαζε ηνπ φξνπ «πνιηηηζκφο» θαη απνζησπά 

ηελ αλζξσπηζηηθή θαη νξζνινγηζηηθή ηνπ δηάζηαζε. Δπηπξφζζεηα, αλαδεηθλχεη κνλνδηάζηαηα 

ην πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα θπξίσο σο πξνο ηελ «παξάδνζε», ηηο «ξίδεο» θαη ηελ «θαηαγσγή», 

αγλνψληαο ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε δπλακηθή ηνπο. Απαγνξεχεη θάζε ακθηζβήηεζε ησλ 

εζψλ θαη εζίκσλ θαη αξλείηαη θάζε πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε ζην φλνκα ηεο ππεξάζπηζεο 
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ησλ πνιηηηζκψλ. Σέινο, είλαη ππεξβνιηθά εζηηαζκέλν ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο  κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ, αλαηξψληαο ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ (Νηθνιάνπ,2000 : 

Θενδνζηάδνπ, 2015). 

Σν αληηξαηζηζηηθό κνληέιν 

Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν αλαπηχρζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θπξίσο ζηε 

Αγγιία θαη ζηελ Ακεξηθή. χκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ, απαηηνχληαη αιιαγέο ζηηο 

δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο ηεο θνηλσλίαο θαη φρη κφλν αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο ησλ αηφκσλ, έηζη 

ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ. Οη βαζηθνί 

ζηφρνη ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ ζπλνςίδνληαη ζηηο ζέζεηο γηα ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε γηα φια 

ηα παηδηά, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθή /θπιεηηθή ηνπο θαηαγσγή, γηα δηθαηνζχλε ηνπ θξάηνπο 

απέλαληη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη γηα απειεπζέξσζε απφ ξαηζηζηηθά πξφηππα ηφζν ησλ 

θαηαπηεδφκελσλ φζν θαη ησλ θαηαπηεζηψλ. Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν ζέηεη σο 

αλαγθαηφηεηα ηελ αλαζεψξεζε ζεζκψλ θαη δνκψλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ηζφηηκεο θαη δίθαηεο αληηκεηψπηζεο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ. Χζηφζν, ε πνιηηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο εμαζθάιηζεο  ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ γηα φινπο, ελέρεη ηνλ θίλδπλν 

ηεο πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζηζηψληαο ην ζρνιείν πεδίν αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπλάκεσλ (Νηθνιάνπ, 2000 : Θενδνζηάδνπ,2015). 

Σν δηαπνιηηηζκηθό κνληέιν 

Ζ έλλνηα ηεο «δηαπνιηηηζκηθήο» εθπαίδεπζεο ζπγθξνηήζεθε ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ έλλνηα 

ηεο «πνιππνιηηηζκηθήο» πξνζέγγηζεο, επηρεηξψληαο λα εληζρχζεη ηε δπλακηθή ηεο 

αληαιιαγήο, ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ 

νκάδσλ θαη ζπληζηά έλα δηαξθέο αηηνχκελν, ζχκθσλα κε ηελ Αζθνχλε (2001). 

Ο HelimutEssinger (2000, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Νηθνιάνπ) δηαθξίλεη ηέζζεξηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο: ηελ εθπαίδεπζε γηα ελζπλαίζζεζε, ηελ εθπαίδεπζε 

γηα αιιειεγγχε, ηελ εθπαίδεπζε γηα δηαπνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ θαη ηελ εθπαίδεπζε ελαληίνλ 

ηνπ εζληθηζηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο. χκθσλα κε ηνλ Νηθνιάνπ (2000) ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα 

πξνυπνζέηεη ηελ απνκάθξπλζε απφ εζλνθεληξηθά πξφηππα ηα νπνία δηαπεξλνχλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή κε ηελ παξάιιειε απνδνρή ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο σο κηαο 

επηπρνχο ζπγθπξίαο γηα κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αηφκσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ζε κηα θαηεχζπλζε 

αλεθηηθφηεηαο θαη απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνχ. 

χκθσλα κε ηνπο Fennes θαη Hapgood (1997, φπσο αλαθέξεηαη ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

2003:34), ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα είλαη θαηά βάζε κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. Ζ 

δηαπνιηηηζκηθή εθκάζεζε είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή ζπλάληεζε κε έλαλ άιιν. Ζ 

δηαπνιηηηζκηθή εθκάζεζε βαζίδεηαη ζην αμίσκα φηη ν θφβνο γηα ην αιιφηξην/μέλν δελ 

απνηειεί θπζηθφ πεπξσκέλν, αιιά θαη φηη ε πνιηηηζηηθή εμέιημε πάληνηε ππήξμε ην 

απνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζεο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. Σν πξφζπκα "δηά" ππνδειψλεη φηη 

απηφο ν θφβνο αιιά θαη ηα ηζηνξηθά εκπφδηα κπνξνχλ λα ππεξληθεζνχλ. Τπνδειψλεη επίζεο 

ηε ζχλαςε ζρέζεσλ θαη ηελ αληαιιαγή κεηαμχ πνιηηηζκψλ. Αιιά, αθφκε πεξηζζφηεξν, ε 

δηαπνιηηηζκηθή εθκάζεζε βαζίδεηαη ζηελ πξνζπκία θαη ζηε δηάζεζε γηα παξαγσγηθή   
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ζπλάληεζε κε ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο.  Σν άηνκν  ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αμία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ηνπ πνιηηηζκνχ, εμνηθεηψλεηαη κε ηνλ δηθφ ηνπ πνιηηηζκφ θαη  δηεξεπλά λένπο ηξφπνπο 

ζπλχπαξμεο θαη ζπλεξγαζίαο κε άιινπο πνιηηηζκνχο. Απηφ δελ πεξηνξίδεηαη ζε  έλα ζχλνιν 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (π.ρ. πψο λα επηθνηλσλεί θαλείο κέζσ ηεο ιεθηηθήο θαη ηεο κε 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, πψο λα ραηξεηά, πψο λα ηξψεη), αιιά επεθηείλεηαη ζε κηα λνεηηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ππάξρεη κεγαιχηεξε δεθηηθφηεηα γηα αλνρή, κηα απνδνρή δειαδή, 

δηαθνξεηηθψλ αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθκάζεζε δελ ζεκαίλεη πάληα ηε 

ζπλνιηθή απνδνρή θαη νηθεηνπνίεζε απ' ηελ πιεπξά ηνπ αηφκνπ δηαθνξεηηθψλ αμηψλ, αιιά 

ηελ απφθηεζε επειημίαο ψζηε ην άηνκν λα δεη απηέο ηηο αμίεο φπσο πξαγκαηηθά πθίζηαληαη, 

ππφ ην πιαίζην ελφο άιινπ πνιηηηζηηθνχ πξίζκαηνο θαη φρη κέζσ ηνπ δηθνχ ηνπ 

εζλνθεληξηθνχ θίιηξνπ. ε έλα εθπαηδεπηηθφ πιαίζην είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα έρεη επηπηψζεηο ηφζν ζηνλ «άιινλ» φζν θαη ζηνλ ίδην ηνλ «εαπηφ». Δθηφο 

απφ ηε γλψζε γηα άιινπο πνιηηηζκνχο, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ ππφ ην πξίζκα ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ 

αλαθνξάο (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 2003:34). 

2.2 Πξνθιήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο 

ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθνληαη νη πξνθιήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε λέα 

πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ λέα πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα ζεκαηνδνηεί ηελ 

αλαγθαηφηεηα αιιαγήο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζε επίπεδν νξγάλσζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. 

Ο γισζζηθφο θαη πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ζα πξέπεη λα 

εληαρζεί θαη λα αλαδεηρζεί ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ. χκθσλα κε ηνλ Γθφβαξε (2004) 

αλαθχπηνπλ εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηαπηνηήησλ. Δπηθξαηνχλ 

αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ηαπηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξφθξηζε ησλ ηδηαίηεξσλ ηαπηνηήησλ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ή αληίζεηα κε ηε δηακφξθσζε 

κίαο δηαπνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Ο Cummins (2005) ππνζηεξίδεη φηη φηαλ ε γιψζζα, ν 

πνιηηηζκφο θαη ε εκπεηξία ησλ καζεηψλ απνθιείνληαη ή αγλννχληαη ζηελ παηδαγσγηθή 

δηαδηθαζία ηνπ ζρνιείνπ, νη καζεηέο απηνί μεθηλνχλ απφ κεηνλεθηηθή ζέζε. Ζ ππνβάζκηζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ πείζεη ηνπο ίδηνπο φηη ε πξνζπάζεηα γηα κάζεζε είλαη κάηαηε, κε 

ζπλέπεηα ηελ απφζπξζή ηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο  ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηαπηφρξνλα 

ηελ αλαδήηεζε ηεο επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηά ηνπο ζε νκάδεο πνπ ζπρλά επηδεηθλχνπλ 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Χζηφζν είλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί φηη ε απνδνρή θαη ν 

ζεβαζκφο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ «άιινπ» δελ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή φισλ ησλ πνιηηηζκηθψλ 

εθδειψζεσλ κε έλα «θηιειεχζεξν», κε αμηνινγηθφ ηξφπν. Ζ θξηηηθή ζηάζε θαη ζεψξεζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ θεθαιαίσλ ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο, 

αλαδεηθλχεη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ θαη νδεγεί πξνο κηα βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ ηνπο θαη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. 
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Ζ απνδπλάκσζε ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εζληθή θαηαγσγή ηνπ «άιινπ» 

απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαζεκεξηλή παηδαγσγηθή πξάμε. Απνηεινχλ 

πξαγκαηηθφηεηα ηα πεξηζηαηηθά ξαηζηζκνχ θαη εζλνθεληξηζκνχ κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Ζ 

ζπλάληεζε ησλ ληφπησλ κε ηνπο «άιινπο» δεκηνπξγεί πεξηραξάθσζε ζηνλ δηθφ καο θφζκν 

θαη ηαπηφρξνλα εληζρχεη πξάμεηο απνθιεηζκνχ ησλ άιισλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ζπγθξνχζεηο 

κε απξφβιεπηεο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο (Γθφβαξεο, 2004). Μέζα ζ‘ απηή ηελ πνιππνιηηηζκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα  ην ζρνιείν εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ βαζηθφ κεραληζκφ ελνπνηεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζθπξειάηεζεο θνηλήο, ηζρπξήο, εζληθήο ηαπηφηεηαο κέζα απφ ηελ 

πνιηηηζκηθή νκνγελνπνίεζε, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, ηζηνξίαο, γεσγξαθίαο θαη γιψζζαο θαζψο θαη κέζσ ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ θαη 

επεηείσλ. Ζ εζληθή φςε ηεο ηαπηφηεηαο πξνζδηνξίδεηαη θαη δεκηνπξγείηαη αληηζηηθηηθά κε 

άιιεο εζληθέο ηαπηφηεηεο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο δηαθνξέο θαη φρη ζηηο νκνηφηεηεο. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε φκσο κε ηνπο «άιινπο» δελ απνηειεί νπδέηεξε δηαδηθαζία αιιά εκπεξηέρεη 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ε νπνία ζέηεη πςειφηεξα ην «δηθφ καο» έλαληη ησλ «άιισλ» 

(Αβδειά, 1997 : Dragonas, Askouni&Kouzelis, 1996: Γθφηνβνο, 2002).  

Πξφθιεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε απνηειεί επίζεο ε παξαδνρή ηεο απνηπρίαο ηεο ειιεληθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνξά ηνπο αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο, ε νπνία 

εθαξκφζηεθε  απφ ην 1980. χκθσλα κε ηνπο Νηθνιάνπ (2000) θαη  Θενδνζηάδνπ (2015)  νη 

Σάμεηο Τπνδνρήο θαη ηα Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ σο αληηζηαζκηζηηθά 

κέηξα γηα ηνπο αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο ηε δεθαεηία ηνπ 80 απέηπραλ. Οη 

ιφγνη απνηπρίαο ηνπο ζπλνςίδνληαη ζην ρακειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε απηά 

αιιά θπξίσο ζηνλ ζηφρν ηνπο, ν νπνίνο αθνξνχζε ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ απηψλ. Σελ ίδηα δεθαεηία ζεζκνζεηνχληαη θαη ηα ζρνιεία 

παιηλλνζηνχλησλ ζε Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε κε ζηφρν ηελ νκαιή έληαμε ησλ 

παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ζην θνηλσληθφ πιαίζην ηα νπνία είραλ πξνπαξαζθεπαζηηθφ 

ραξαθηήξα. Σειηθά ηα ζρνιεία απηά πήξαλ κηα κφληκε κνξθή εθπαίδεπζεο εθφζνλ ηα 

ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη καζεηέο παξέκεηλαλ ζ‘ απηά κέρξη ην ηέινο ηεο θνίηεζήο ηνπο. Ζ 

αλεπάξθεηά ηνπο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο επέδεημαλ ρακειά πνζνζηά 

επηηπρίαο θαηά ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα δηεθδίθεζε ζέζεο ζε  Αλψηεξα Σερλνινγηθά 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο ρψξαο καο.  

Σν 1996  αλαγλσξίδεηαη γηα πξψηε θνξά ν πνιππνιηηηζκηθφο ραξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο θαη εηζάγεηαη ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ηνλ 

Ν.2413 ΦΔΚ Α 124/14-6-96. χκθσλα κε ηνλ λφκν απηφ ηδξχνληαη ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηα νπνία εθαξκφδνληαη ηα  πξνγξάκκαηα ησλ αληίζηνηρσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ, 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο ή κνξθσηηθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Γπζηπρψο απφ ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ηα 

δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία θξίζεθαλ αλεπαξθή θαη νδήγεζαλ ζηε γθεηνπνίεζε θαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ. 

Απνηέιεζαλ εηδηθέο δνκέο εθπαίδεπζεο, ζην πεξηζψξην ηνπ θεληξηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 
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ζπζηήκαηνο θαη εξκελεχζεθαλ σο «εκπφδην» ζηελ πνξεία επίηεπμεο ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ ηεο 

νκνγελνπνίεζεο (Γθφβαξεο, 2004). Όπσο επηζεκαίλεη ν Γακαλάθεο (1997) ελψ ηα 

δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία ζα κπνξνχζαλ λα εκπινπηίζνπλ ην κνλνιηζηθφ ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη λα απνηειέζνπλ πηινηηθά ζρνιεία δίγισζζεο εθπαίδεπζεο 

,νδεγήζεθαλ ζηελ απνκφλσζε θαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε.  Ο Νηθνιάνπ (2000) πξνηείλεη φηη 

γηα λα κελ γθεηνπνηνχληαη νη κεηαλάζηεο θαη νη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο θαη λα κελ 

αληηκεησπίδνληαη σο πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνί θαη κεηνλεθηνχληεο, ε «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» 

λα δηαηξέρεη ηε ζρνιηθή ινγηθή θαη λα αθνξά θάζε ζρνιείν θαη θάζε καζεηή, αλεμαξηήησο 

θαηαγσγήο. Άιισζηε φπσο ηζρπξίδεηαη ε Κεζίδνπ (2014) ν πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο πέξα 

απφ ηε κεηαλάζηεπζε εληζρχεηαη απφ ηα θαηλφκελα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο 

δηεζλνπνίεζεο. Οη λένη ηεο Δπξψπεο ζα θιεζνχλ νχησο ή άιισο λα δήζνπλ ζε ζπλζήθεο 

πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ. Άξα ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αθνξά ζε φια ηα ζρνιεία 

αθφκε θαη ζε εθείλα πνπ δελ έρνπλ νχηε έλαλ αιινδαπφ καζεηή. 

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη φηη ην επίζεκν ειιεληθφ θξάηνο αλαγλψξηζε ηελ 

αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ έληαμε ησλ αιινδαπψλ 

παηδηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, νη νπνίεο σζηφζν, θξίζεθαλ αλεπαξθείο θαη 

απνηπρεκέλεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. ήκεξα ην ειιεληθφ θξάηνο βξίζθεηαη 

κπξνζηά ζε κία λέα πξφθιεζε. Καιείηαη λα αληηκεησπίζεη ην λέν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ησλ 

πξνζθχγσλ απφ ηε πξία θαη λα εληάμεη ηα εθαηνληάδεο παηδηά ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

πκπεξάζκαηα 

πλνςίδνληαο, ε λέα πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα ζεκαηνδνηεί ηελ αλαγθαηφηεηα 

αιιαγήο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζε επίπεδν νξγάλσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηεο αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο γισζζηθφο θαη πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο, ε  απνδνρή θαη ν 

ζεβαζκφο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ «άιινπ», ε εμάιεηςε ησλ πεξηζηαηηθψλ ξαηζηζκνχ θαη 

εζλνθεληξηζκνχ απνηεινχλ δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ εμαηηίαο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο 

αιιά παξάιιεια εληζρχνληαη απφ  ηα θαηλφκελα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο 

δηεζλνπνίεζεο θαη αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζην ζχλνιφ ηεο.   
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Abstract: Our thesis is about innovative methods of teaching classical languages (Ancient 

Greek and Latin) as well as the knowledge of ancient times. The gradual decrease that is 

happening in the last few decades regarding Humanistic Studies in both secondary and higher 

education all over Europe has been the motive to promote them through a cooperative 

programme. The ideas and observations in this thesis are connected with the developement of 

activities and educational material created within the Erasmus +KA2 European programme. 

In this programme, which started in 2015andcompleted in 2017, took part three high schools 

from european countries that have a long tradition in Humanistic studies : Spain(IES URBI, 

Bilbao), Italy (Liceo Plinio Seniore, Castellammarre di Stabia) and Greece (Πξνηππν ΓΔΛ 

Βαξβαθεηνπ, Αζελα). 

Keywords: botanology, etymology, human studies, European civilization, inter-disciplinary 

method 

Πεξίιεςε: Σν άξζξν αθνξά ζε θαηλνηφκεο πξαθηηθέο γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ θιαζζηθψλ 

γισζζψλ (Αξραία Διιεληθά θαη Λαηηληθά) θαη γηα ηελ αξραηνγλσζία. Ζ ζηαδηαθή χθεζε πνπ 

ζεκεηψλεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε ζρέζε κε ηηο Αλζξσπηζηηθέο πνπδέο ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε φιε ηελ Δπξψπε απνηέιεζε ην έλαπζκα 

γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο κέζσ ελφο ζπλεξγαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη ζέζεηο θαη νη 

παξαηεξήζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ελφο επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο 

Erasmus+ KA2. ην πξφγξακκα, ην νπνίν μεθίλεζε ην 2015 θαη νινθιεξψζεθε ην 2017, 

ζπκκεηείραλ ηξία ιχθεηα απφ επξσπατθέο ρψξεο κε καθξά παξάδνζε ζηηο αλζξσπηζηηθέο 

ζπνπδέο: ηελ Ηζπαλία (IES URBI, Bilbao), ηελ Ηηαιία (Liceo Plinio Seniore, Castellammarre 

di Stabia) θαη ηελ Διιάδα (Model Lyceum Varvakeio, Athens).  

Λέμεηο θιεηδηά: δηαζεκαηηθφηεηα, βνηαλνινγία, εηπκνινγία, αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο, 

επξσπατθφο πνιηηηζκφο  
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Δηζαγσγή 

Σν άξζξν αθνξά ζηνλ ξφιν ησλ γισζζψλ σο θνξέσλ πνιηηηζκνχ θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο. Ζ Διιεληθή θαη ε Λαηηληθή πξνζεγγίδνληαη σο βάζε ησλ ζχγρξνλσλ 

επξσπατθψλ γισζζψλ, σο γιψζζεο θνξείο πνιηηηζκνχ, ελψ ε Αγγιηθή πξνζεγγίδεηαη σο 

γιψζζα επηθνηλσλίαο. Οη ζέζεηο θαη παξαηεξήζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζην παξφλ θείκελν 

ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ζην πιαίζην ελφο επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ KA2 ην νπνίν είρε δηάξθεηα δχν εηψλ 

θαη νινθιεξψζεθε ην 2017. Σν Πξφγξακκα έθεξε ηνλ ηίηιν: «FOR (Finding Our Roots)» θαη 

εζηίαδε ζηελ θνηλή επξσπατθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά κέζσ ηεο εηπκνινγίαο ησλ θπηψλ ζηα 

ιαηηληθά, ζηα αξραία ειιεληθά θαζψο θαη ζηηο ζχγρξνλεο επξσπατθέο γιψζζεο (αγγιηθά, 

γαιιηθά, ηηαιηθά, ηζπαληθά). ην Πξφγξακκα ζπκκεηείραλ ηξία επξσπατθά ιχθεηα απφ ηελ 

Διιάδα, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία. 

Χο ζεκαηνινγία ιεμηινγίνπ επηιέρζεθε ε βνηαληθή θαη ηα θπηά. Μέζα απφ ζπγθξηηηθνχο 

πίλαθεο νλνκαηνινγίαο ησλ θπηψλ νη καζεηέο  θιήζεθαλ λα αλαθαιχςνπλ ηηο θνηλέο 

επξσπατθέο ξίδεο ηνπο, ηελ θνηλή επξσπατθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα 

θπηά, φπσο απνηππψλεηαη ζηα θείκελα ηεο θιαζηθήο γξακκαηείαο (αξραίνη Έιιελεο θαη 

Λαηίλνη ζπγγξαθείο). Με βάζε ην ζθεπηηθφ απηφ θαη ηελ κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε ζηηο 

δηαζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βνηαληθή 

θαη ηελ βηνινγία θαζψο θαη ην ιεμηιφγην θαη ηελ εηπκνινγία ηεο νλνκαηνινγίαο ησλ θπηψλ 

ζηηο ζχγρξνλεο επξσπατθέο γιψζζεο. Γιψζζα επηθνηλσλίαο ήηαλ ε Αγγιηθή θαη νη καζεηέο 

αζθήζεθαλ ζε απηήλ θαζψο ηελ ρξεζηκνπνίεζαλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πάλσ ζηηο 

ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο (wiki, tweenspace, smore, θιπ) αιιά θαη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

ζσκάησλ θεηκέλσλ ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ. Παξάιιεια, ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα 

αλαδεηρζεί ν ξφινο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο θνξέα πνιηηηζκνχ, σο ε βάζε ηνπ επξσπατθνχ 

θαη θαη‘ επέθηαζε ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Απηφ επεηεχρζε κε ηελ αμηνπνίεζε ζσκάησλ 

θεηκέλσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο πνπ έρνπλ ςεθηνπνηεζεί θαη βξίζθνληαη ζε 

εηδηθέο πιαηθφξκεο νη νπνίεο παξέρνπλ παξάιιειεο κεηαθξάζεηο. Οη καζεηέο αζθήζεθαλ 

ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ εηδηθνχ ιεμηινγίνπ ή νλνκαηνινγίαο ησλ θπηψλ κέζα ζηα θείκελα, απφ 

ηνλ Όκεξν θαη ηνπο Αηηηθνχο κέρξη ηνλ Απνιιφδσξν θαη ηνλ Θεφθξαζην (Ρηδνπνχινπ, 2007, 

Rhizopoulou, 2004). Σαπηφρξνλα αλαθάιπςαλ ζην πξσηφηππν ηηο ηζηνξίεο πνπ ζπλδένπλ ηα 

θπηά απηά κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία. 

ε έλα δεχηεξν επίπεδν αληρλεχζεθε ε απνηχπσζε ησλ θπηψλ αιιά θαη ησλ θεηκέλσλ (πην 

ζπγθεθξηκέλα ησλ κχζσλ) πάλσ ζε έξγα ηεο ειιελνξσκατθήο ηέρλεο: απφ ην θνξηλζηαθφ 

θηνλφθξαλν κε ηνπο άθαλζεο ζηηο αλάγιπθεο επηηάθηεο ζηήιεο, ζηηο παξαζηάζεηο ησλ αηηηθψλ 

αγγείσλ, ζηηο ηνηρνγξαθίεο, θιπ. Σα θιαζηθά θείκελα («classics» νξίδνληαη νη αλζξσπηζηηθέο 

ζπνπδέο ζηα αγγινζαμσληθά παλεπηζηήκηα θαη θαη‘ επέθηαζε ζηνλ δπηηθφ θφζκν)απνηεινχλ 

ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία πθάλζεθε φινο ν επξσπατθφο πνιηηηζκφο. Οη καζεηέο 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ επξσπατθή ηνπο ηαπηφηεηα θαζψο αλαθαιχπηνπλ ηελ απνηχπσζε ησλ 

ειιεληθψλ κχζσλ ζηελ επξσπατθή ηέρλε απφ ηελ Αλαγέλλεζε κέρξη ζήκεξα. Με ηνλ ηξφπν 
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απηφ ζπλδένπλ ηελ δηαρξνλία ηεο γιψζζαο κε ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 

Ζ εηζήγεζε εζηηάδεη ζην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ δεκηνπξγήζακε γηα ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο 

δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηηο μελαγήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηηο ηξεηο 

δηαζρνιηθέο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Διιάδα. Σν πιηθφ 

απηφ απνηειεί κηα πξφηαζε ηνπ «πψο» ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, εηδηθά ζε έλαλ ηνκέα 

πνπ αληηκεησπίδεη κηα έληνλε ακθηζβήηεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε φιε ηελ Δπξψπε: ηελ 

δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ. Θα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε ηνλ ξφιν ησλ 

δηαζεκαηηθψλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ πξνβνιή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, σο βάζε ηνπ επξσπατθνχ. 

1. Πεξηγξαθή 

ε πξψηε θάζε νξίζηεθαλ νη δηεζλείο δηαζρνιηθέο νκάδεο, νη νπνίεο εξγάζηεθαλ κε ηελ 

κέζνδν ηεο εμ‘ απνζηάζεσο νκαδνζπλεξγαηηθήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έγηλε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη 

ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 ηα νπνία εμαζθάιηζαλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ δηάδξαζε (Barreiro 

θαη Sancho, 2015, Greere θαη Räsänen, 2008). ηελ ζπλέρεηα νξίζηεθαλ είθνζη θπηά γηα ηα 

νπνία νη καζεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ δηαδηθηπαθή ή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, θαη γηα ηα νπνία 

ζπλέηαμαλ ηνπο πξψηνπο πίλαθεο. Απφ θάζε νκάδα νξίζηεθαλ καζεηέο νη νπνίνη αλέιαβαλ λα 

ζπιιέμνπλ πιηθφ πνπ αθνξνχζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ εηθνληθά 

θπηνιφγηα. Σα θπηνιφγηα (herbaria) δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πνπ 

δεηνχζαλ απφ ηηο νκάδεο λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα θαηαγξάςνπλ γηα θάζε θπηφ: ην 

επηζηεκνληθφ φλνκα ηνπ θπηνχ ζηα ιαηηληθά, ην φλνκα ηνπ θπηνχ ζηελ κεηξηθή γιψζζα ησλ 

καζεηψλ, ηελ κνξθνινγηθή πεξηγξαθή ηνπ θπηνχ θαη ηα κέξε πνπ ην απνηεινχλ, ζηα 

αγγιηθά, ζηηο κεηξηθέο γιψζζεο θαη, εη δπλαηφλ, ζηα αξραία θαη ηα ιαηηληθά, αλαθνξέο ηνπ 

θπηνχ ζηελ αξραία ειιεληθή θαη ηελ ιαηηληθή γξακκαηεία, ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπ θπηνχ, κε 

ηπρφλ αλαθνξέο ζηελ κπζνινγία, θιπ. 

Γηα λα νινθιεξψζνπλ ηα εηθνληθά θπηνιφγηα νη νκάδεο ησλ καζεηψλ αλαδήηεζαλ 

πιεξνθνξίεο θαη εηθφλεο θπξίσο ζην δηαδίθηπν, θάλνληαο ρξήζε δηαθφξσλ ηζηνηφπσλ πνπ 

απνηεινχλ θαη ζεκαληηθά εξγαιεία έξεπλαο: ηελ Wikipedia, φπνπ βξίζθνπλ πάξα πνιιά 

ιήκκαηα θαη πιεξνθνξίεο ηεθκεξησκέλεο κε παξαπνκπέο, εηδηθά ζηελ αγγιηθή έθδνζε, ην 

Pinterest, φπνπ αλαδεηνχλ εηθφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο απεηθνλίζεηο ησλ θπηψλ θαη ησλ 

κπζνινγηθψλ ηνπο ζεκάησλ ζηελ ηέρλε, ηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο πνπ δηαζέηνπλ κεραλέο 

αλαδήηεζεο γηα ζψκαηα αξραίσλ θεηκέλσλ (κε ηελ παξάιιειε αγγιηθή κεηάθξαζε), φπσο ην  

Perseus Digital Library, ε Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη άιια αληίζηνηρα (Πφιθαο, 

2002).  

Πξψην καο κέιεκα ήηαλ λα αλαδεηήζνπκε απνζπάζκαηα κε αλαθνξέο ζηα θπηά κέζα ζηα 

ίδηα ηα θείκελα. Δθηφο απφ ην βαζηθφ εγρεηξίδην «Πεξί θπηψλ Ηζηνξία» θαη «Πεξί Φπηψλ 

αηηηψλ» (Θεφθξαζηνο, 1998) ην νπνίν απνηειεί θαη επηζηεκνληθφ εγρεηξίδην (βνηαλνινγίαο 

θαη θαξκαθνινγίαο) γηα ηελ αξραηφηεηα, νη καζεηέο θαζνδεγνχληαη λα αλαδεηήζνπλ 

αλαθνξέο ζηα θπηά θαη απφ άιιεο πεγέο. ην παξάξηεκα παξαηίζεληαη κεξηθέο απφ ηηο πεγέο 
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πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηξία απφ ηα θπηά πνπ νη καζεηέο δηεξεχλεζαλ. Ζ αλαδήηεζε γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο πεγέο, 

λα δηαβάζνπλ απνζπάζκαηα ζην πξσηφηππν θαη ζε κεηαθξάζεηο, λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία 

απηψλ ησλ θεηκέλσλ θαη λα θάλνπλ ζπζρεηηζκνχο. Με ηνλ ηξφπν απηφ φρη κφλνλ βειηηψλνπλ 

ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηέο ηνπο ζηηο θιαζηθέο γιψζζεο (αξραία ειιεληθά θαη ιαηηληθά), αιιά 

αλαγλσξίδνπλ, κέζσ ηεο εηπκνινγίαο, ηελ ζπλεηζθνξά ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ ζηηο 

ζχγρξνλεο επξσπατθέο γιψζζεο.  

2. Έλα παξάδεηγκα 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε κέζνδνο θαη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα παξνπζηάζνπκε ζηελ 

ζπλέρεηα έλα παξάδεηγκα απφ ην «εηθνληθφ θπηνιφγην» πνπ ζπλέζεζαλ νη καζεηέο, κέζα απφ 

νκαδνζπλεξγαηηθή έξεπλα. Δπηιέγνπκε σο παξάδεηγκα ην θπηφ δάθλε.  

 Σν φλνκα ηνπ θπηνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο γιψζζεο παξάγεηαη απφ ην 

ιαηηληθφ φλνκα laurus. Ζ ηαμηλφκεζή ηνπ έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: Βαζίιεην: 

Plantae, Angiosperma, Magnoliidea, Σάμε: Laurales, Οηθνγέλεηα: Lauraceae, Γέλνο: 

Laurus, Δίδνο: Laurusnobilis. Βξίζθνπκε επίζεο ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ζε 

ζρέζε κε ην θπηφ: Dioecious, Sclerophyllus. Δληάζζνπκε ην θπηφ ζηνπο 

νλνκαηνινγηθνχο πίλαθεο θαη θάλνπκε ζπζρεηηζκνχο νξνινγίαο θαη εηπκνινγίαο ζηηο 

επξσπατθέο γιψζζεο. Γηα παξάδεηγκα ν φξνο «Angiosperma» εμεγείηαη απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ ζπλζεηηθψλ ζηελ ζχλζεηε ειιεληθή ιέμε «αγγεηφζπεξκα»: «Σα 

αγγεηφζπεξκα (Angiospermae) (αγγείν+ζπέξκα, δειαδή εθείλα πνπ πεξηβάιινπλ ηνπο 

ζπφξνπο ηνπο κε αγγεία) είλαη ην δεχηεξν θαη κεγαιχηεξν ππνάζξνηζκα ησλ 

πεξκαηνθχησλ». Δπίζεο, νη καζεηέο εμεηάδνπλ ηηο θαηαιήμεηο θαη ηηο θιίζεηο (εάλ 

ππάξρνπλ) ησλ νλνκάησλ ζηα ιαηηληθά, ζηα ειιεληθά θαη ζηηο επξσπατθέο γιψζζεο, 

ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηελ εηπκνινγία. 

 ηελ ζπλέρεηα δίλνληαη ηα ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ πνπ παξάγεηαη 

απφ ηνλ θαξπφ θαη απφ ηα θχιια ηνπ θπηνχ θαη γίλεηαη επίζεο ζπζρεηηζκφο ηεο 

νλνκαηνινγίαο θαη εηπκνινγίαο: eucalyptol, phellandrene, linalool, geraniol, alcohols, 

ketones, θιπ. 

 Καηφπηλ νη καζεηέο θαηαγξάθνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ηηο ρξήζεηο ηνπ θπηνχ ζηελ 

καγεηξηθή, ηελ θαξκαθνινγία, ηελ αξσκαηνζεξαπεία, ηελ δηαθφζκεζε, θιπ. 

 Έπεηηα εμεηάδνπλ ηελ αλαθνξά ηνπ ζηελ Μπζνινγία. Δδψ γίλεηαη ε επηζήκαλζε φηη 

ην ειιεληθφ φλνκα ηνπ θπηνχ, ε Γάθλε, ζπλδέεηαη κε ηνλ κχζν ηνπ Απφιισλα θαη 

ηεο λχκθεο Γάθλεο (Daphne) (Σζνηάθνπ-Καξβέιε, 2004). 

 ην ζεκείν απηφ παξαηίζεληαη ηα απνζπάζκαηα ησλ θεηκέλσλ φπνπ γίλεηαη αλαθνξά 

είηε ζην θπηφ, είηε ζηνλ κχζν. Οη καζεηέο έρνπλ βξεη ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο κε ηα 

εξγαιεία αλαδήηεζεο πνπ παξέρεη ν ηζηφηνπνο ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο ―Perseus‖ 

(Πφιθαο, 2002).  
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 Δλδεηθηηθά δίλνπκε ηελ παξαπνκπή: Οκήξνπ Οδχζζεηα, ξαςσδία 9, ζηηρ. 181-186. 

ἀιι᾽ ὅηε δὴ ηὸλ ρῶξνλ ἀθηθόκεζ᾽ ἐγγὺο ἐόληα, 

ἔλζα δ᾽ ἐπ᾽ ἐζραηηῇ ζπένοεἴδνκελ ἄγρη ζαιάζζεο, 

ὑςειόλ, δάθλῃζη θαηεξεθέο. ἔλζα δὲ πνιιὰ 

κῆι᾽, ὄηέο ηε θαὶ αἶγεο, ἰαύεζθνλ: πεξὶ δ᾽ αὐιὴ 

ὑςειὴ δέδκεην θαησξπρέεζζη ιίζνηζη 

καθξῇζίλ ηε πίηπζζηλ ἰδὲ δξπζὶλ ὑςηθόκνηζηλ. 

 ην απφζπαζκα ν Όκεξνο πεξηγξάθεη ηελ ζπειηά ηνπ Κχθισπα πνπ έρεη ζηέγαζηξν 

απφ δάθλεο. Αλαθέξεη αθφκα φηη ε απιή ηεο ζπειηάο ήηαλ ρηηζκέλε κε νγθφιηζνπο, 

κε ςεινχο θνξκνχο πεχθσλ θαη κε βειαληδηέο: «πίηπζζηλ ἰδὲ δξπζὶλ ὑςηθόκνηζηλ», 

θπηά γηα ηα νπνία ζπληάζζνπλ θπηνιφγηα άιιεο νκάδεο. 

 ηελ ζειίδα ηνπ «Πεξζέα» είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ε κνξθνινγηθή αλάιπζε θαη ε 

θιίζε ησλ ιέμεσλ πνπ ν καζεηήο ζα επηιέμεη κε ηνλ θέλζνξα. Δπίζεο, ππάξρεη 

επηινγή γηα αγγιηθή κεηάθξαζε, είηε ην θείκελν είλαη ειιεληθφ, είηε ιαηηληθφ. Οη 

καζεηέο εμαζθνχληαη ζηα εξγαιεία απηά θαη επσθεινχληαη ζην έπαθξν γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ, ζπζρεηίδνληαο αλαθνξέο. 

 Ο Παπζαλίαο αλαθέξεη ηνλ κχζν γηα ηελ Γάθλε θαη ηνλ Λεχθηππν:  «ὁ δὲ Λάδσλ 

πνηακῶλ ηῶλ ἐλ Ἑιιάδη ὕδσξ παξέρεηαη θάιιηζηνλ, ἔρεη δὲ θαὶ ἄιισο ἐο ἀλζξώπνπο 

θήκελ Γάθλεο ηε εἵλεθα θαὶ †ηὰ ᾀδόκελα ἐο ηὴλ Γάθλελ».  (Παπζαλίνπ, Διιάδνο 

πεξηήγεζηο,8.20.1-4)   

 Ο κχζνο ηεο κεηακφξθσζεο ηεο Γάθλεο ζε δέληξν δίλεηαη απφ ηνλ Οβίδην. 

Δλδεηθηηθά δίλνπκε κηα παξαπνκπή απφ ηηο «Μεηακνξθψζεηο» ηνπ Οβίδηνπ, Βηβιίν 1, 

450-600, εηδηθφηεξα απφ ην απφζπαζκα «Γάθλε θαη Φνίβνο». 

Phoebus amat visaeque cupit conubia Daphnes, 

Quodque cupit, sperat, suaque illum oracula fallunt. (εδψΒηβιίν 1, 490-491) 

 Ζ αγγιηθή κεηάθξαζε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο πνπ δελ δηδάζθνληαη 

Λαηηληθά λα δηαβάζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ φινλ ηνλ κχζν θαη ηελ κεηακφξθσζε ηεο 

λχκθεο ζε δέληξν: 

 Ο κχζνο ηεο κεηακφξθσζεο ηεο Γάθλεο ζε δέληξν, ελέπλεπζε πνιινχο θαιιηηέρλεο. 

Οη καζεηέο αλαδεηνχλ απεηθνλίζεηο ηνπ κχζνπ ζηελ ηέρλε θαη ηηο παξαζέηνπλ ζην 

εηθνληθφ θπηνιφγην. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηεο 

επξσπατθήο ηέρλεο κε απηήλ ηελ ζεκαηνινγία, ηα νπνία θάλνπλ ζαθή αλαθνξά ζηηο 

Μεηακνξθψζεηο ηνπ Οβίδηνπ: 

α) Μνπζηθή: Σν έξγν ηνπ G. F. Händel (1685-1759), Cantata Apollo e Dafne, HWV 

122 (La terra è liberata) Cantata a due con stromenti,  γξακκέλε ζηα ηηαιηθά ην 1708–
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10. ην recitativo ν Απφιισλ ζπλνκηιεί κε ηελ Γάθλε. 

β) Γιππηηθή: Ο κεγάινο γιχπηεο ηεο επνρήο ηνπ κπαξφθ  Gian Lorenzo Bernini 

(1598-1680), θηινηέρλεζε ην καξκάξηλν ζχκπιεγκα «Απφιισλ θαη Γάθλε» (1622-

1625), ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ Γθαιιεξία Μπνξγθέδε. Ζ ζθελή πξνέξρεηαη απφ ηηο 

δηεγήζεηο ηνπ Οβηδίνπ. Σν γιππηφ αηρκαισηίδεη αθξηβψο ηε ζηηγκή ηεο 

κεηακφξθσζεο ηεο θνπέιαο ζε δέλδξν.  

 Ο ζπκβνιηζκφο ηεο δάθλεο ζηελ Καηλή Γηαζήθε ζρεηίδεηαη κε ηελ αθζνλία θαη ηελ 

επκάξεηα. ηελ βπδαληηλή ηέρλε ε δάθλε σο θπηφ απεηθνλίδεηαη ζηελ ζθελή ηεο 

Βατνθφξνπ. Οη επαγγειηζηέο αλαθέξνπλ φηη νη πηζηνί ππνδέρζεθαλ ηνλ Υξηζηφ ζηα 

Ηεξνζφιπκα θξαηψληαο θιαδηά θαη ζηξψλνληαο ηα ηκάηηά ηνπο γηα λα πεξάζεη ν φλνο 

πνπ ηνλ κεηέθεξε. (Καηά Μάξθνλ, 11.8  «θαὶ πνιινὶ ηὰ ἱκάηηα αὐηῶλ ἔζηξσζαλ εἰο 

ηὴλ ὁδφλ, ἄιινη δὲ ζηηβάδαο θφςαληεο ἐθηῶλ ἀγξῶλ».) 

ηηο πεξηζζφηεξεο απεηθνλίζεηο ηεο βπδαληηλήο εηθνλνγξαθίαο ηα θιαδηά ησλ δέληξσλ 

είλαη δάθλεο θαη θέξνπλ ηελ επηγξαθή «Ζ βατνθφξνο». 

ηελ δπηηθή ηέρλε ν Υξηζηφο απεηθνλίδεηαη σο δαθλεθφξνο ζηελ ζθελή ηεο 

Δκθάληζεο ηνπ Υξηζηνχ (Καηά Λνπθάλ, 24.13-35) ζηηο κπξνθφξεο, κεηά ηελ 

Αλάζηαζε. Ζ εηθνλνγξαθία απαληάηαη απφ ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο. Λακπξφ 

παξάδεηγκα ην έξγν ηνπ Fra Angelico (1395–1455), «Οη γπλαίθεο ζηνλ ηάθν ηνπ 

Υξηζηνχ». 

 ηελ αξραία Διιάδα ε δάθλε ζπλδέεηαη κε ηνλ ζεφ Απφιισλα. Φχιια δάθλεο 

καζνχζε ε Ππζία ζην ηεξφ καληείν ηνπ Απφιισλα. Με δάθληλα ζηεθάληα έζηεθαλ 

ηνπο Ππζηνλίθεο, ηνπο αζιεηέο πνπ δηαθξίλνληαλ ζηνπο αγψλεο πξνο ηηκήλ ηνπ 

Απφιισλα.  

 Οη φξνη «baccalaureate» θαη  «poet laureate» ζπλδένληαη κε ηελ ζπλήζεηα λα 

ζηεθαλψλνπλ ηνπο ληθεηέο κε δάθληλν ζηεθάλη, κηα ζπλήζεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ξσκατθή επνρή.  

 Γηα ηνπο ξσκαίνπο ε δάθλε ήηαλ ζχκβνιν λίθεο. ηα ξσκατθά λνκίζκαηα ν Ηνχιηνο 

Καίζαξ απεηθνλίδεηαη ζε θαηαηνκή, ζηεθαλσκέλνο κε δάθληλν ζηεθάλη. 

 ηελ ηέρλε ησλ θφκηθ ε δάθλε αλαθέξεηαη ζην έξγν ησλ Goscini θαη Uderzo  «Οη 

δάθλεο ηνπ Καίζαξα». ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηπέηεηα ν Αζηεξίμ θαη ν Οβειίμ 

αλαιακβάλνπλ λα ηαμηδέςνπλ ζηελ Ρψκε γηα λα θιέςνπλ ην δάθληλν ζηεθάλη ηνπ 

Καίζαξα, ψζηε λα ην βάινπλ ζην ζηηθάδν πνπ καγεηξεχεηαη πξνο ηηκήλ ελφο 

ζπνπδαίνπ θαιεζκέλνπ ηνπ Μαδεζηίμ, αξρεγνχ ηνπ Γαιαηηθνχ ρσξηνχ. 

 Σέινο, φπσο είλαη ηνηο πάζη γλσζηφ, ζηελ επξσπατθή γαζηξνλνκηθή θνπιηνχξα δελ 

λνείηαη ζηηθάδν ρσξίο δάθλε. 

 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 7, Issue 2, 2019 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

 

                                                                                                              Page 205 of 212 

3. Οη δηαζρνιηθέο επηζθέςεηο 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαζρνιηθψλ επηζθέςεσλ, νκάδεο καζεηψλ είραλ ηελ επθαηξία λα 

επηζθεθζνχλ in situ ζεκαληηθά κλεκεία, κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, θαζψο θαη 

βνηαληθνχο θήπνπο, βηβιηνζήθεο θσδίθσλ θαη ρεηξνγξάθσλ, φπνπ είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ζπιιέμνπλ εηθφλεο θαη πιεξνθνξίεο δηα δψζεο. Καηά ηελ επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ Αζήλα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016 δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο δηεζλείο δηαζρνιηθέο νκάδεο 

έλα corpus εξσηεκαηνινγίσλ πνπ επέηξεςε ζηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ ηα κλεκεία θαη 

ηα εθζέκαηα θξηηηθά, θαη λα αζθεζνχλ ζηελ αλαθαιππηηθή κέζνδν ηνπ «καζαίλσ πψο λα 

καζαίλσ» (Βαζάια, 2011,Μαηζαγγνχξαο, 2011 θαη 2006). Δπηιέμακε λα εθαξκφζνπκε έλα 

είδνο αιιεινδηδαθηηθήο, θαζψο δψζακε ηα εθφδηα ζηνπο Έιιελεο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζην πξφγξακκα λα μελαγήζνπλ νη ίδηνη ηνπο Ηηαινχο θαη Ηζπαλνχο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηα 

κλεκεία θαη ηα κνπζεία. Λίγεο εβδνκάδεο πξηλ ηελ άθημε ησλ εηαίξσλ, δφζεθαλ ζηνπο  

Έιιελεο καζεηέο ζεκεηψζεηο ζηα Αγγιηθά, νη νπνίεο πεξηείραλ πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ 

ζρεηηθφ κε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο. Οη ςεθηαθνί θαηάινγνη κνπζείσλ θαη 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ζε e-book ήηαλ πνιχ ρξήζηκνη ζην ζηάδην απηφ. Λίγεο εβδνκάδεο πξηλ 

ηελ άθημε ησλ εηαίξσλ, επίζεο, νξίζηεθαλ νη δηεζλείο δηαζρνιηθέο νκάδεο θαη νη Έιιελεο 

«μελαγνί» καζεηέο γηα θάζε νκάδα. Οη νκάδεο δηαθνξνπνηνχληαλ γηα θάζε κλεκείν ή 

κνπζείν, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε δηάδξαζε πεξηζζφηεξεο «παξέεο» 

καζεηψλ.  

ηηο νκάδεο δφζεθε απφ ηελ πξψηε εκέξα έλαο θάθεινο κε πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ 

γηα ηηο μελαγήζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο (ράξηεο, θπιιάδηα κνπζείσλ, ζεκεηψζεηο, 

εξσηεκαηνιφγηα θαη θχιια εξγαζίαο, γξαθηθή χιε θαη πιηθά ζρεδίνπ-δσγξαθηθήο). Κάζε 

νκάδα, κεηά απφ θάζε μελάγεζε ζα έπξεπε λα απαληήζεη ζην corpus εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

είραλ ζπληαρζεί ζηα Αγγιηθά (βιέπε ζρεηηθφ Παξάξηεκα). Οη εξσηήζεηο επέηξεπαλ ζηηο 

νκάδεο λα εκπεδψζνπλ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο μελάγεζεο, λα αζθεζνχλ ζηελ παξαηήξεζε θαη 

λα πξνζεγγίζνπλ ηα κλεκεία θαη ηα εθζέκαηα πνιππξηζκαηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ζην Δζληθφ 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν επηιέρζεθαλ εθζέκαηα πνπ ζπλδένληαλ κε θπηά θαη πεξηείραλ 

ζπκβνιηζκνχο: ε αξρατθή θφξε Φξαζχθιεηα πνπ θξαηά έλαλ  θαξπφ ξνδηνχ, νη ηνηρνγξαθίεο 

ηεο Θήξαο, νη θπηηθέο δηαθνζκήζεηο ζηα εξπζξφκνξθα αγγεία θαη ζηηο επηηάθηεο ζηήιεο, θιπ. 

πρλά νη δξαζηεξηφηεηεο δεηνχζαλ απφ ηνπο Ηζπαλνχο θαη Ηηαινχο καζεηέο λα αληηγξάςνπλ 

ηηο επηγξαθέο πνπ εληφπηδαλ ζηηο βάζεηο ησλ αγαικάησλ ή πάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ αγγείσλ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθνχληαλ ζηελ ειιεληθή γξαθή. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δεηνχζαλ 

απφ ηνπο καζεηέο λα αληηγξάςνπλ έλα έθζεκα θαη λα ζρεδηάζνπλ ηα αλζέκηά ηνπ. Άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο δεηνχζαλ λα εμεγεζνχλ αξρηηεθηνλήκαηα, αξρηηεθηνληθά κέιε θαη 

αξραηνινγηθνί φξνη κέζσ ηεο εηπκνινγίαο.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηελ πιεξνθνξία θαη κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

δξάζε θαη δηάδξαζε ηελ κεηνπζηψλνπλ ζε γλψζε, ελψ παξάιιεια απνθηνχλ επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο θαη εμαζθνχλ ηελ αγγιηθή σο γιψζζα επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ, κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

επηηπγράλεηαη κηα βαζηθή δεμηφηεηα γηα ηελ κειινληηθή ηνπο εμέιημε σο πνιίηεο κηαο 
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ελσκέλεο επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο: ε δεμηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ 

(Σδάκνπ, 2016). 

Αμηνιόγεζε - πκπεξάζκαηα 

Σν Πξφγξακκα αμηνινγήζεθε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηα ζπλεξγαηηθά 

πξνγξάκκαηα Erasmus+ θαη νινθιεξψζεθε κε επηηπρία, επηηξέπνληαο ζηνπο εηαίξνπο λα 

θαξπσζνχλ ηελ πξνβιεπφκελε ρξεκαηνδφηεζε γηα λα θαιπθζνχλ αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ 

(πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, εκπινπηηζκφο βηβιηνζήθεο, αλαβάζκηζε ινγηζκηθψλ, θιπ.). 

Χζηφζν, ε νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε έγηλε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ, 

θαζψο θαη απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, νη νπνίεο εμαζθάιηζαλ ηελ θηινμελία ησλ εηαίξσλ θαη 

ζπλέβαιαλ ζηελ βησκαηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θνηλήο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο πνπ 

δηέπεη ηηο ηξεηο επξσπατθέο ρψξεο. Οη ζπκκεηέρνληεο, καζεηέο θαη γνλείο, ζπκπιήξσζαλ 

αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ηα νπνία ηνπο εζηάιζεθαλ ειεθηξνληθά απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπληφληζαλ ην πξφγξακκα. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο απηνχο 

είλαη πιένλ θνηηεηέο θαη αξθεηνί ζα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε επξσπατθέο ρψξεο κέζσ 

αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ. Χο ελήιηθεο, πιένλ, ζρνιίαζαλ ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ην 

παξαπάλσ πξφγξακκα κέζσ αλψλπκσλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ηνπο εζηάιζεθαλ επίζεο 

ειεθηξνληθά, έλα ρξφλν κεηά. Παξ‘ φιν πνπ ην δείγκα ησλ απαληήζεσλ πνπ ειήθζεζαλ δελ 

είλαη πιήξεο, ηα ζρφιηα επηηξέπνπλ λα δηακνξθψζνπκε κηα εηθφλα γηα ηνλ αληίθηππν πνπ είρε 

ε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Σν πξφγξακκα επέηξεςε ηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ απέλαληη ζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε «θνηλή 

επξσπατθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά». Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ηα θείκελα (φπσο θαη 

ηα κλεκεία) δελ είλαη ζηαηηθά, αιιά επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζε ζρέζε κε ηα εξσηήκαηα πνπ νη 

ίδηνη ηνπο ζέηνπλ, κε ηνλ ηξφπν πνπ ην έθαλαλ άιινη κειεηεηέο αλά ηνπο αηψλεο, 

δηακνξθψλνληαο ζηαδηαθά απηφ πνπ νλνκάδνπκε «επξσπατθφ πλεχκα». Έηζη, ε θιαζηθή 

γξακκαηεία παχεη λα είλαη κηα κνπζεηαθή βηηξίλα, έλα θεηκήιην, θαη γίλεηαη έλαπζκα γηα 

πξνβιεκαηηζκφ, ζπζρεηηζκνχο, θξηηηθή ζθέςε, κφξθσζε, παηδεία. Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηεξεχλεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη καζεηέο ηξηψλ επξσπατθψλ ιπθείσλ ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  ηνπο επέηξεςε λα θαηαλνήζνπλ βαζχηεξα ηηο ξίδεο πνπ ζπλδένπλ ηηο 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο νη νπνίεο  επδνθηκνχλ ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξψπεο απφ ηελ επνρή 

ηεο pax romana. πλεηδεηνπνίεζαλ ηαπηφρξνλα φηη ν ειιελνξσκατθφο πνιηηηζκφο (κέξνο ηνπ 

νπνίνπ είλαη θαη ε ρξηζηηαληθή ηέρλε θαη γξακκαηεία) απνηειεί ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία 

ζηεξίδεηαη ν επξσπατθφο πνιηηηζκφο. Καηά ηελ δηεξεχλεζε ησλ απνζπαζκάησλ ζηηο 

ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο νη καζεηέο αλαθάιπςαλ ηα ίδηα ηα θείκελα ηεο ειιελνξσκατθήο 

γξακκαηείαο θαη ηα εθηίκεζαλ βαζχηεξα. Καηαλφεζαλ φηη ηα θείκελα απηά είλαη κέξνο ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο θαη ελδηαθέξζεθαλ λα ηα πξνζεγγίζνπλ θαη λα ηα αμηνπνηήζνπλ 

δεκηνπξγηθά. Μέζσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο πνπ επηηξέπεη ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ 

αιιεινδηδαθηηθή, νη καζεηέο ηνπ ιπθείνπ, απνδεζκεπκέλνη απφ ηελ ζηείξα απνζηήζηζε 

κνξθνινγηθψλ θαλφλσλ, ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αμία ηεο ειιελνξσκατθήο γξακκαηείαο θαη 

ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ θαη εληξχθεζαλ  ζηα θείκελα κε ελδηαθέξνλ.  
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Σν παξφλ άξζξν θαηαζέηεη κηα εκπεηξία επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο σο πξφηαζε 

κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο θιαζηθήο γξακκαηείαο, είηε ζην πιαίζην ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, είηε ζην πιαίζην ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ κέζνδν project  (Σδάκνπ, 

2014 θαη 2016). Γελ θηινδνμεί λα εμαγάγεη έγθπξα ζπκπεξάζκαηα κε επηζηεκνληθφ θχξνο, 

απιά ηνπνζεηείηαη ππέξ ηεο δηαζρνιηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ θιαζηθψλ 

ζπνπδψλ κέζσ εχιεπησλ θαη δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Γηα καο ηνπο θηινιφγνπο ην 

πξφγξακκα F.O.R. κπνξεί λα απνδεηρζεί κηα ρξήζηκε έκπλεπζε γηα λα αλαλεψζνπκε ηελ 

κεζνδνινγία καο ψζηε λα θαηαζηήζνπκε ηελ θιαζηθή γξακκαηεία ειθπζηηθή γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο. Όρη κφλνλ γηα φζνπο καζεηέο νχησο ή άιισο ππνρξενχληαη απφ ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπο λα αζρνιεζνχλ, αιιά αθφκα θαη γηα φζνπο έρνπλ επηιέμεη ζεηηθέο 

θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ. Θα ππνζηεξίδακε κάιηζηα: θπξίσο γη απηνχο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Α. Γηαδηθηπαθέο παξαπνκπέο – ηα εξγαιεία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Ζπιαηθφξκα twinspace ηνπ e-twinning: 

https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=117141 

 Σν smore:   

https://www.smore.com/n54zs-chloris  γηα ηελ δάθλε, ην πεχθν 

https://www.smore.com/fz32k  γηα ηνλ λάξθηζζν 

http://www.slideshare.net/amayaselaya/hemlock 

http://www.slideshare.net/amayaselaya/ss-42408250   γηα ην θψλεην 

 Σν wiki:   https://for-erasmus.wikispaces.com/  

 Σν blog:  http://for-erasmus.blogspot.gr/ 

 Facebook:  https://www.facebook.com/Finding-our-roots-FOR-Erasmus-project-

1676807195885427/timeline/ 

 Youtube Channel: 

https://www.youtube.com/channel/UCoAUoQn0VeMw33usuYvPybw 

 Φπηνιφγην (Herbarium): 

http://es.slideshare.net/BijuCherupuzha/herbarium-10212042?related=2 

Β. Φεθηαθά ζώκαηα θεηκέλσλ: 

 Perseus:  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

 Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα:   http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/index.html 

 Αξραία Διιεληθή Γιψζζα (θιίζεηο, ιεμηθφ, εηπκνινγία): 

http://www.lexigram.gr/lex/arch/%CF%80%E1%BD%B7%CF%84%CF%85%CF%8

2#Hist1  

 Clio Muse: http://cliomuseapp.com/new/el/flora-graeca-gr/ 

Γ. Παξαπνκπέο ζε αξραίνπο ζπγγξαθείο – επηινγή ελδεηθηηθώλ θπηώλ: 

Γάθλε - Classical authors: 

Homero Odisea IX 186 

HesíodoTeog. XXX; Trab y días 435 ss 

Pausanias VIII 20,2 

Teofrasto II 1,3; II 5,6; III 7,3; IV 13,7 

https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=117141
https://www.smore.com/n54zs-chloris
https://www.smore.com/fz32k
http://www.slideshare.net/amayaselaya/hemlock
http://www.slideshare.net/amayaselaya/ss-42408250
https://for-erasmus.wikispaces.com/
http://for-erasmus.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/Finding-our-roots-FOR-Erasmus-project-1676807195885427/timeline/
https://www.facebook.com/Finding-our-roots-FOR-Erasmus-project-1676807195885427/timeline/
https://www.youtube.com/channel/UCoAUoQn0VeMw33usuYvPybw
http://es.slideshare.net/BijuCherupuzha/herbarium-10212042?related=2
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/index.html
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Virgilio 45-55 

Ovidio Met. I 452-600 

Dioscórides I,78; I 40 

Plinio XIII 152-157; XV 130,134, 137; XXIV 132 

Suetonio Galba I 

Πίηπο - Classical authors: 

Homerus, Iliada XIII, 389; XVI, 482 ss., Odisea V, 239 ss. 

Dioscorides, I, 69, 72 

Teofrasto H.P. III, 9,4 

Virgilio, Egloga, VII, 57 

Marcial XII, 50 

Plinio S. N.H. XVI, 38; XV, 35; XXIII, 142 

Νάξθηζζνο - Classical authors: 

Teofrasto VI 8,1; VII 13,1-7; VI 6,9 

Dioscórides IV, 158; I 53 

VirgiloGeorf. IV 123-4 

OvidioMet. III 339-510 

PlinioXXI 25,-6 

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο θαηά ηηο μελαγήζεηο in situ: 

LIST OF E-BOOKS AND LINKS 

ΑξραηνινγηθφορψξνοθαηΜνπζείνΔιεπζίλαο -  Eleusis – archeological site and museum 

http://www.latsis-foundation.org/eng/electronic-library/the-museum-cycle/elefsis-the-

archaeological-site-and-the-museum 

http://odysseus.culture.gr/h/1/eh151.jsp?obj_id=3429 

ΔζληθφΑξραηνινγηθφΜνπζείν - National Archeological Museum 

http://www.latsis-foundation.org/eng/electronic-library/the-museum-cycle/the-national-

archaeological-museum 

Κεξακεηθφο - Kerameikos 

http://www.latsis-foundation.org/eng/electronic-library/the-museum-cycle/kerameikos 

ACROPOLIS RESTORATION SERVICE – The monuments on the Acropolis 

http://www.ysma.gr/en/acropolis-monuments 

http://www.latsis-foundation.org/eng/electronic-library/the-museum-cycle/elefsis-the-archaeological-site-and-the-museum
http://www.latsis-foundation.org/eng/electronic-library/the-museum-cycle/elefsis-the-archaeological-site-and-the-museum
http://odysseus.culture.gr/h/1/eh151.jsp?obj_id=3429
http://www.latsis-foundation.org/eng/electronic-library/the-museum-cycle/the-national-archaeological-museum
http://www.latsis-foundation.org/eng/electronic-library/the-museum-cycle/the-national-archaeological-museum
http://www.latsis-foundation.org/eng/electronic-library/the-museum-cycle/kerameikos
http://www.ysma.gr/en/acropolis-monuments
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HINTS ON ARCHAEOLOGICAL TERMINOLOGY 

Altar: construction on which sacrifice is offered 

Architectural member: stone part of a building 

Architectural sculpture / relief: sculpture from the decoration of a building 

Bust: a sculpture comprising only the head and chest of a figure 

Dedication: a work offered to a temple or shrine 

Funerary monument / statue / relief / column: a tomb marker 

Historical periods: the period of human history that is documented by written texts 

Kouros and kore (plural kouroi and korai): statue of standing nude young man or a draped 

young woman, in the 6th century BC  (also: Maiden: Kore, statue of standing draped young 

woman) 

Portrait: sculpted head with realistic characteristics of the depicted individual 

Plastic : sculpture 

Relief: sculpture with shapes and figures protruding from the flat surface of a plaque 

Sarcophagus: stone coffin 

Sema: tomb marker 

Statue: stone, metal, or of other material, human or animal effigy in life size 

Statuette: stone, metal, or of other material, human or animal effigy smaller than life size 

Stele (plural stelai): upright oblong plaque 

 

QUESTIONNAIRE 

NATIONAL ARCHEOLOGICAL MUSEUM OF ATHENS   

(ελδεηθηηθέοδξαζηεξηφηεηεο) 

• Go to the Collection of Archaic Sculpture. Search for the ―Kouros of Merenda and 

Kore Phrasikleia‖ (No 4890 ). Note down all the information you can get from the description 

aside, given by the archeologists: historical period and date, name of the sculptor, quality of 

the material, site of the excavation, etc. What does the Kore Phrasikleiahelds in her hand? Is 

there any symbolic meaning? Write down a comment.  

• Go to the collection of Classical Pottery. Search for the red figure vase No BS319. 

What is a ―red figure vase‖? What is the historical period and date of the vase? Where was it 

found? Describe it. Make a copy of the decoration.  What does ―Anthesteria‖ mean? (e-book 

page 291 ) 
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• Go to the Collection of Akrotiri Thira. Search for the ―Sping fresco‖. What plants are 

represented in the fresco? Note down the historical period and the description of the vases. (e-

book page 90-91) 

• Go to the collection of Archaic jewelry. Search for the gold jewelry  No Chr. 731. 

They represent some plants. What plants are they? Make a copy. What is the historical period 

and date of the jewels (e-book page 256-257) 

• Go to the Collection of Classical Sculpture. Search for the relief No 126, ―Large relief 

from Eleusis‖. What does it represent? Copy it down. Explain what it means. Note down the 

historical period and date of the sculpture. Where was it found? What was his use?  Note the 

names of the represented figures and their symbolism. Can you find the related story in the 

mythology? (e-book page 310-311) 

 


