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EDITORIAL
Στο 1ο Τεύχος του 2ου Τόμου του Εκπαιδευτικού Κύκλου, περιλαμβάνονται άρθρα τα οποία
καλύπτουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μέσω των άρθρων αυτών αναπτύσσεται ένας
ουσιαστικός και γόνιμος προβληματισμός με επίκεντρο την αποστολή και το ρόλο όλων των
βαθμίδων εκπαίδευσης σε ότι αφορά στην παραγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης
επιστημονικής γνώσης, στην καλλιέργεια της μάθησης και της παίδευσης για την ανάπτυξη
ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με κριτική σκέψη και ακαδημαϊκό ήθος και φυσικά,
συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης.
Ο Πέτρος Γουγουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, και ο
Ανδρέας Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), στο άρθρο τους «Πανεπιστημιακή
Παιδαγωγική», επιχειρούν έναν πρώτο προβληματισμό γύρω από το θέμα της
Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής, ενός σχετικά νέου αντικειμένου επιστημονικής γνώσης, που
αφορά στην «επαγγελματική» κατάρτιση των διδασκόντων στα ΑΕΙ. Στο άρθρο
παρουσιάζονται οι επιλογές που αποφασίστηκαν και εφαρμόστηκαν σε τρεις χώρες: στη
Σουηδία, την Αγγλία και την Κύπρο, και ταυτόχρονα περιγράφεται η κατάσταση στην
Ελλάδα. Από τη σύγκριση διαπιστώνεται ότι, ενώ στα Πανεπιστήμια των άλλων χωρών εδώ
και δεκαετίες έχει εντοπιστεί η αναγκαιότητα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης
του μόνιμου και συνεργαζόμενου διδακτικού τους προσωπικού, στη χώρα μας δεν έχουν
ξεκινήσει καν σχετικές συζητήσεις. Υπό το πρίσμα αυτό ο προβληματισμός που
αναπτύσσεται στο άρθρο, καθώς και οι σκέψεις και προτάσεις που κατατίθενται, μπορούν να
πυροδοτήσουν έναν γόνιμο διάλογο, ικανό να οδηγήσει στην εξεύρεση τρόπων βελτίωσης
του παρεχόμενου διδακτικού έργου στα ΑΕΙ της χώρας μας και να εξασφαλίσει τη διαρκή
ανάπτυξη της παιδαγωγικής ικανότητας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Ο Ιωσήφ Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ και Καθηγητής Σύμβουλος του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, και ο Ευάγγελος Ανάγνου, Καθηγητής Σύμβουλος του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο άρθρο τους «Απόψεις εκπαιδευτικών σε σχέση με
την αξιοποίηση βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής
τους σε επιμορφωτικά προγράμματα», διερευνούν την αξιοποίηση των βιωματικών
συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη διαδικασία της επιμόρφωσης. Από την ανάλυση
των πορισμάτων της έρευνας συνάγεται ότι η χρήση βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών
στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συμβάλλει τόσο στην αξιοποίηση της μεθοδολογίας
εκπαίδευσης ενηλίκων και των αρχών μάθησής τους, όσο και στη βελτίωση της ποιότητας της
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Η Κατερίνα Κεδράκα, Λέκτορας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο άρθρο της
«Η επαγγελματική ανάπτυξη των Βιοεπιστημόνων: Η περίπτωση των φοιτητών του
Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ», διερευνά τις απόψεις νέων,
εκκολαπτόμενων Βιοεπιστημόνων γύρω από την επαγγελματική τους ανάπτυξη και το
επαγγελματικό τους μέλλον. Η μελέτη της επαγγελματικής ανάπτυξης της συγκεκριμένης
ομάδας εκτιμήθηκε ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των
Βιοεπιστημών και κατά συνέπεια και της αύξησης του ενδιαφέροντος για την πορεία των
επιστημόνων του χώρου.
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H Ευανθία Αθανασιάδου, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, και ο Αθανάσιος Κουστέλιος,
Καθηγητής του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, στο άρθρο τους «Η επίδραση του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» στις
στάσεις των μαθητών/τριών και στο κλίμα στο σχολείο σε σχέση με το Ρατσισμό και την
Ξενοφοβία», μελετούν την επίδραση του αθλητικού προγράμματος «Καλλιπάτειρα» στις
στάσεις των μαθητών/τριών απέναντι στο φαινόμενο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Από
τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι στάσεις των μαθητών/τριών αναφορικά με τα ως άνω
φαινόμενα βελτιώθηκε σημαντικά μετά την εφαρμογή του προγράμματος.
Η Ιωάννα Βορβή και η Ευγενία Δανιηλίδου, Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ02 στη Περιφερειακή
Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με το άρθρο τους «Η
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου»,
διερευνούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που προσδιορίζει την ποιοτική
διδασκαλία στο σύγχρονο σχολείο: την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών.
Για το σκοπό αυτό και με βάση μία διδακτική ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄
Γυμνασίου, επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν τις κατάλληλες ικανότητες και
δεξιότητες, ώστε να μη θεωρούν πληροφορίες και απόψεις ως δεδομένες αλλά να μπορούν να
τις αμφισβητούν, να τις κρίνουν και να διαμορφώνουν τη δική τους θέση και στάση.
Η Χριστοδούλου Πηνειώ, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής, η Φωτιάδου Ελένη, Επίκουρη
Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής, Τ.Ε.Φ.Α.Α, και η Παναγάκη Παναγιώτα,
Φυσικοθεραπεύτρια, στο άρθρο τους «Μελέτη περίπτωσης παιδιού με σύνδρομο Asperger»
διερευνούν την αποτελεσματικότητα ενός ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος παρέμβασης, το
οποίο επικεντρώθηκε στην απόσβεση μιας ανεπιθύμητης κοινωνικής συμπεριφοράς, σε μια
περίπτωση έφηβης με σύνδρομο Asperger, ηλικίας 16 ετών.
Ο Γεώργιος Δήμου, Εκπαιδευτικός, Διευθυντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης
Θεσσαλονίκης, με το άρθρο του «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Θεωρία και Πράξη.
Διαφοροποιώντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος
των κοινωνικών δεξιοτήτων, για τη διδασκαλία μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες»,
αναφέρεται στη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από τη διαφοροποιημένη
διδασκαλία. Τονίζει ότι η διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων πρέπει να πραγματοποιείται
στο πλαίσιο της καθημερινής διδασκαλίας μέσα στην τάξη, ανεξάρτητα από ηλικία ή μάθημα.
Καθώς πολλοί μαθητές και μαθήτριες παρουσιάζουν έλλειμμα σε αυτήν την περιοχή,
μπορούν να επωφεληθούν από τη διαφοροποιημένη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων. Σε
ενταξιακά, μάλιστα, περιβάλλοντα, μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
επωφελούνται από τους συμμαθητές τους στην εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, μέσα από
τη μίμηση προτύπου και την αλληλεπίδραση.
Ο Ρήγας Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας, αναφέρεται στη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε συνάφεια με τη μεταπροοδευτική αγωγή και τη βιοπαιδαγωγική. Στο άρθρο τονίζεται ότι οι νέες τεχνολογίες με
κατάλληλα ερεθίσματα, σ’ ένα δυναμικό οπτικά και ακουστικά κόσμο, συμβάλλουν στη
δημιουργία ενός καινοτόμου και εμπλουτισμένου μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο
απαιτεί κατάλληλο εκπαιδευτικό σχεδιασμό στη βάση σύγχρονων τεκμηριωμένων,
ολοκληρωμένων και επιστημονικά οργανωμένων παιδαγωγικών παρεμβάσεων.
Ο Αλέξιος Μαστρογιάννης, Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας, στο άρθρο του «Η γωνιά του υπολογιστή στο Νηπιαγωγείο, ένα στενό
παρακάτω από… την υπ-αίθρια, μα σκιερή στάση των Νηπιαγωγών», παρουσιάζει ένα ευρύ
πλαίσιο χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων τα οποία μπορούν
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να καλλιεργηθούν και να αναπτυχθούν, ώστε να αποφέρουν πλούσιες, παιδαγωγικές
απολαβές, ειδικά στον χώρο του Νηπιαγωγείου.
Η Σαπφώ Μορτάκη, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
& Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, και η Σημανδηράκη Χρυσάνθη, του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων, με το άρθρο τους «Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής
αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης», αναφέρονται σε έρευνα η οποία εξετάζει τον
εκπαιδευτικό ρόλο πολιτιστικών προϊόντων που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα
το Διαδίκτυο.
Η Bisera Jevtic, Associate Professor, Department of Pedagogy, Faculty of Philosophy, Nis,
και η Stosic Randjel, Deacon and Professor in the Ecclesiastic High School, Nis, με το άρθρο
τους «Ηθική κρίση και ανάγκη για ηθική αγωγή», αναφέρονται σε ένα από τα πλέον καίρια
θέματα των παιδαγωγικών συζητήσεων: τον τύπο του ανθρώπου που καλούμαστε να
μορφώσουμε. Αποτυπώνουν τη θέση ότι η ηθική αγωγή με την καλλιέργεια μιας ζεστής,
άνετης, ενθαρρυντικής, συναισθηματικής ατμόσφαιρας επιδρά θετικά στους μαθητές,
συμβάλλοντας στο να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τα προβλήματα της μάθησης αλλά και τα
ποικίλα προσωπικά και κοινωνικά τους προβλήματα.
Ο Βασίλειος Καλοφορίδης, Βιβλιοθηκονόμος, με το άρθρο του «Ταυτότητα, μετανάστευση
και διαπολιτισμική εκπαίδευση στη σύγχρονη Ελλάδα», διερευνά την εθνική ταυτότητα της
Ελλάδας, τη μετανάστευση και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στο σύγχρονο ελληνικό τοπίο.
Εξετάζει την πορεία της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, την πολιτισμική ενσωμάτωση των
μεταναστών και το ρόλο της εκπαίδευσης ως προτύπου αποδοχής και αναγνώρισης του
πλουραλισμού και της ετερότητας στο σύγχρονο ελληνικό κοινωνικό γίγνεσθαι.
Ο Γουσταύος Σάμιος, Εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, στο άρθρο του
«Διαθεματικό Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας: Ελληνογαλλικό ψηφιακό λεξικό όρων
κοινωνικών θεμάτων», αναφέρεται στη δημιουργία ενός δίγλωσσου (ελληνογαλλικού)
ηλεκτρονικού λεξικού όρων κοινωνικών θεμάτων, το οποίο δημιούργησαν οι μαθητές της
Γ΄τάξης του Γυμνασίου Παναγιάς Διασέλλου Άρτας, στο πλαίσιο Διαθεματικού
Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας και με αφετηρία τα μαθήματα Νεοελληνικής
Γλώσσας και Γαλλικών.
Η Κατερίνα Σαραφίδου, Σχολική Σύμβουλος 39ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής, στο
άρθρο της «Οι τηλεοπτικές προτιμήσεις του παιδιού της προσχολικής ηλικίας», καταγράφει
τις τηλεοπτικές προτιμήσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας, συγκροτώντας το μοντέλο του
παιδιού προσχολικής ηλικίας - θεατή αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η τηλεόραση
ενσωματώνεται στην ελληνική οικογένεια.
Ο Βασίλης, Συμεωνίδης, φιλόλογος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντής Γυμνασίου της
Δράμας, στο άρθρο του «Η κατασκευή της ελληνικότητας από τη λογοτεχνία και τη
λογοτεχνική κριτική» μελετά τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκε η έννοια της
ελληνικότητας από τη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική κριτική κυρίως κατά τον μεσοπόλεμο.
Οι Σπύρος Κιουλάνης, Καθηγητής/Σύμβουλος ΕΑΠ, Μιχαήλ Τσατήρης, Επίκουρος
Καθηγητής ΔΠΘ, Σπυρίδων Γαλατσίδας, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ, Κιτικίδου Κυριακή,
Επίκουρη Καθηγήτρια ΔΠΘ, στο άρθρο τους «Συσχέτιση γνώσεων και στάσεων μαθητών και
μαθητριών για το περιβάλλον, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας», επιχειρούν μία συσχέτιση γνώσεων και στάσεων των μαθητών και μαθητριών
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το περιβάλλον, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από την έρευνα διαφαίνεται ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες
παρουσιάζουν θετική στάση απέναντι στο περιβάλλον και ότι είναι ευαισθητοποιημένοι
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απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ωστόσο, η περιβαλλοντική γνώση τους είναι
περιορισμένη, ενώ το σχολείο δεν αποτελεί την πρώτη και κύρια πηγή πληροφόρησής τους
για τα θέματα του περιβάλλοντος.
Σπύρος Κιουλάνης
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Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική
University Pedagogy

Πέτρος Γουγουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης,
Petros.gougoulakis@edu.su.se
Petros Gougoulakis, Associate Professor Stockholm University
Petros.gougoulakis@edu.su.se

Ανδρέας Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), anoiko@gmail.com
Andreas Oikonomou, Assistant Professor, School of Pedagogical and Technological
Education, anoiko@gmail.com

Abstract: The mission of the University is not only limited to the production of basic and
applied scientific knowledge. Equally important is also its role as a laboratory of transmission
of knowledge through high quality teaching methods, stimulating a culture of learning and
supporting the development of integrated personalities with critical thinking abilities and
academic ethos, along with a sense of social responsibility. Striving to fulfil this mission the
University contributes to the social, cultural and productive development of the country,
meliorating the quality and the living conditions of the citizens, making the knowledge and
skills of university teachers relevant to the educational needs of the people. In this article
endeavours a first reflection on the issue of University Pedagogy, a relatively new topic of
scientific knowledge, relating to the Scholarship of Teaching and the "professional" training
of the academic members at higher education institutions. The article also presents some
University Centres for Teaching and Learning which provide teacher training to faculty staff.
The status of the pedagogy of university teaching in Sweden, England and Cyprus are
selected, as examples of concrete decisions and implementations, to be contrasted to the
current situation in Greece’s higher education institutions. It is ascertained that while the
Universities in developed countries for decades have identified the need for pedagogical and
didactic training of their teaching staff, and proceeded to deal with it, in Greece the discussion
has not even started. In the last part of the article the authors highlight the need for urgent
initiatives by the academy and the state and expose some thoughts and suggestions in order to
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trigger a fruitful dialogue that will soon lead to finding ways to improve the scholarship of
teaching and learning in Higher Education in Greece and to ensure the continuing
development of the pedagogic/didactic capacity of the academic community.
Περίληψη: Η αποστολή του Πανεπιστημίου δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή βασικής
και εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης. Εξίσου σημαντικός κρίνεται και ο ρόλος του ως
εργαστηρίου μετάδοσης της γνώσης με μορφές διδασκαλίας υψηλού επιπέδου, καλλιέργειας
της μάθησης και της παίδευσης για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με
κριτική σκέψη και ακαδημαϊκό ήθος και, φυσικά, συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης. Με το
έργο του αυτό το Πανεπιστήμιο συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και παραγωγική
ανάπτυξη του τόπου, βελτιώνοντας την ποιότητα και τους όρους διαβίωσης των πολιτών,
προσφέροντας τις γνώσεις και τις ικανότητές των πανεπιστημιακών δασκάλων στην υπηρεσία
των μορφωτικών αναγκών του λαού. Στο παρόν κείμενο επιχειρείται ένας πρώτος
προβληματισμός γύρω από το θέμα της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής, ενός σχετικά νέου
αντικειμένου επιστημονικής γνώσης, που αφορά στην «επαγγελματική» κατάρτιση των
διδασκόντων στα ΑΕΙ. Γίνεται, επίσης, παρουσίαση Κέντρων Διδασκαλίας και Μάθησης
Πανεπιστημίων που εξασφαλίζουν παιδαγωγική κατάρτιση στο εκπαιδευτικό προσωπικό
τους, αλλά και σε όσους άλλους καλούνται να διδάξουν σε αυτό καθώς και στους φοιτητές
τους που επιλέγουν να ακολουθήσουν τον εκπαιδευτικό κλάδο. Παρουσιάζονται οι επιλογές
που αποφασίστηκαν και εφαρμόστηκαν σε Σουηδία, Αγγλία και Κύπρο και περιγράφεται η
κατάσταση στην Ελλάδα. Διαπιστώνεται ότι ενώ στα Πανεπιστήμια των αναπτυγμένων
χωρών εδώ και δεκαετίες έχουν εντοπίσει την αναγκαιότητα της παιδαγωγικής και διδακτικής
κατάρτισης του μόνιμου και συνεργαζόμενου διδακτικού προσωπικού τους, στη χώρα μας
δεν έχουν ξεκινήσει καν σχετικές συζητήσεις. Στο τελευταίο μέρος του άρθρου αναδεικνύεται
η αναγκαιότητα ανάληψης σχετικών πρωτοβουλιών σε ακαδημαϊκό και πολιτικό επίπεδο και
εκτίθενται ορισμένες σκέψεις και προτάσεις προκειμένου να πυροδοτηθεί ένας γόνιμος
διάλογος που θα οδηγήσει σύντομα στην εξεύρεση τρόπων βελτίωσης του παρεχόμενου
διδακτικού έργου στα ΑΕΙ της χώρας μας και να εξασφαλιστεί η διαρκής ανάπτυξη της
παιδαγωγικής ικανότητας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Απορίας άξιον είναι να θεωρείται αυτονόητη η παιδαγωγική/διδακτική κατάρτιση των
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1, αλλά όχι των καθηγητών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μάλιστα ακόμη και σήμερα στην εποχή της δια βίου μάθησης και
της παραδοχής ότι κανείς δεν είναι οριστικά μορφωμένος, αλλά λιγότερο ή περισσότερο
εκπαιδευμένος.

Γεωργιάδης, Μ. (2004). Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στην Αγγλία: αρχική εκπαίδευση
και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη:
ΑΠΘ.
1
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Εισαγωγή
Η αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι πολυδιάστατη. Αν και
θεωρούνται κατ’ εξοχήν προνομιούχοι χώροι προαγωγής της επιστημονικής έρευνας, δεν
περιορίζονται μόνο στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης. Εξίσου σημαντικός κρίνεται και ο
ρόλος των ΑΕΙ ως εργαστηρίων μετάδοσης της γνώσης με μορφές διδασκαλίας υψηλού
επιπέδου και ποιότητας, καλλιέργειας της μάθησης και της παίδευσης για την ανάπτυξη
ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με κριτική σκέψη και ακαδημαϊκό ήθος και, φυσικά,
συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης. Συμβάλλουν με το έργο τους στην κοινωνική, πολιτιστική
και παραγωγική ανάπτυξη του τόπου, βελτιώνοντας την ποιότητα και τους όρους διαβίωσης
των πολιτών, προσφέροντας τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στην υπηρεσία των
μορφωτικών αναγκών του λαού. 2 Επομένως, δεν δύναται τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να
νοούνται ως «ελεφάντινοι πύργοι», ξεκομμένοι και αποξενωμένοι από τον κοινωνικό περίγυρό
τους.
Παραδόξως στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας μας επικρατεί η άποψη ότι η διδακτική
επάρκεια αποτελεί παρεπόμενο της θεωρητικής και ερευνητικής κατάρτισης του Διδακτικού
και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ). Ως εκ τούτου η παιδαγωγική κατάρτιση των μελών
Στο άρθρο 4 του νόμου πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση διατυπώνεται η αποστολή των Α.Ε.Ι. ως
ακολούθως:
«1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:
α) να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για
την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό,
β) να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλουν στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους
διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική
έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια,
γ) να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να μεριμνούν για την επαγγελματική
ένταξη των αποφοίτων και να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών,
δ) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις
αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής,
ε) να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την
αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων
τους, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και
στ) να συμβάλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των
πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και
υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής
αλληλεγγύης.
2. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής των ιδρυμάτων κάθε τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης:
α) Τα Πανεπιστήμια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής σε
συνδυασμό με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.
β) Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των επιστημών, της
τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την ανάπτυξη του
κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.»
NOMOΣ 4009/2011. Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

2
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ΔΕΠ δεν συνιστά πεδίο θεωρητικού προβληματισμού και πρακτικής εξάσκησης, γεγονός που
εν πολλοίς οφείλεται στην αυθεντία της παράδοσης, που απορρέει από την εποχή όπου τα
πανεπιστήμια ήταν εστίες αναπαραγωγής των προνομίων και της εξουσίας της εκάστοτε
οικονομικής και πνευματικής ελίτ.
Η εποχή του πανεπιστημίου των λίγων έχει παρέλθει προ πολλού, παραχωρώντας θέση στα
ιδρύματα μαζικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταβάλλοντας συλλήβδην τον χαρακτήρα
τους και θέτοντάς τα ενώπιων νέων παιδαγωγικών προκλήσεων. Στη σημερινή συγκυρία, της
«ρευστής νεωτερικότητας» (Bauman & Mazzeo, 2012), της ανεξέλεγκτης παγκοσμιοποίησης
και του άκρατου καταναλωτισμού, αναδύονται φαινόμενα και συμπεριφορές στον πολιτισμό
μας, με άμεσο αντίκτυπο στις διαδικασίες «κοινωνικής παραγωγής και αναπαραγωγής» του
εκπαιδευτικού μηχανισμού κάθε ευνομούμενης κοινωνίας. Τα προμηνύματα μιας έντονης
«παιδαγωγικής» κρίσης στην οποία φαίνεται να έχουν περιέλθει όλες οι βαθμίδες της
εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα η τριτοβάθμια, είναι πλέον εμφανή. Η κοινωνία της πληροφορίας,
συνυφασμένη, όπως είναι, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνίας,
ανατρέπει ό,τι μέχρι σήμερα θεωρούσαμε σταθερό κι αδιαφιλονίκητο σε σχέση με τη γνώση,
τις διαδικασίες μάθησης και, οπωσδήποτε, την εικόνα που είχαμε για το ποιες ικανότητες
απαιτούνται από τον εκπαιδευτικό, γενικά, στο πλαίσιο της ιδεολογίας της Δια Βίου
Μάθησης και της πολιτικής για την οικοδόμηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού
Χώρου (Bologna Process – Higher Education Area, 2013).
Ήταν αναμενόμενο, λοιπόν, η συζήτηση περί ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης
Εκπαίδευσης να συμπεριλαμβάνει στο επίσημο κείμενο κατευθυντήριων γραμμών
διασφάλισής της και τη διασφάλιση της ποιότητας του διδακτικού προσωπικού και του
παρεχόμενου διδακτικού έργου (European Association for Quality Assurance in Higher
Education, 2005). Για παράδειγμα, ένδειξη διασφάλισης της ποιότητας του διδακτικού
προσωπικού, σύμφωνα με το κείμενο κατευθυντήριων γραμμών, είναι η εφαρμογή από τα
ιδρύματα δοκιμασμένων τρόπων κρίσης/αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας και
επάρκειας του προσωπικού που ασχολείται ή θα ασχοληθεί με τη διδασκαλία των φοιτητών.
Στο παρόν κείμενο επιχειρείται ένας πρώτος προβληματισμός γύρω από το θέμα της
παιδαγωγικής/διδακτικής κατάρτισης των πανεπιστημιακών «δασκάλων». Η διερεύνηση
εστιάζει:
 στην ανίχνευση της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής -ενός σχετικά νέου αντικειμένου
επιστημονικής γνώσης, που αφορά στην «επαγγελματική» κατάρτιση του διδάσκοντα
καθηγητή ΑΕΙ, και
 στην παρουσίαση μοντέλων παιδαγωγικής κατάρτισης ΔΕΠ σε Σουηδία, Κύπρο και
Αγγλία, όπου το πρόβλημα αντιμετωπίζεται ήδη, καθώς και
 στην περιγραφή της κατάστασης στη χώρα μας σήμερα.
Στο τελευταίο μέρος του άρθρου εκτίθενται ορισμένες εφεκτικές σκέψεις και προτάσεις προς
αναστοχασμό και διάλογο για τη βελτίωση του παρεχόμενου διδακτικού έργου στα ΑΕΙ της
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χώρας μας και τη διαρκή ανάπτυξη της παιδαγωγικής ικανότητας των μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας.
«Δάσκαλε που δίδασκες…»
Ο όρος πανεπιστημιακή παιδαγωγική παραπέμπει στην ακαδημαϊκή διάσταση της έννοιας της
παιδαγωγικής για να χαρακτηρίσει, αφενός διάφορες επιστημονικές θεωρίες και μελέτες, που
αφορούν διαδικασίες επηρεασμού και μόρφωσης σε επίπεδο ατόμου, ομάδας, κοινότητας και
κοινωνίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, και αφετέρου συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές
και προσεγγίσεις των διδασκόντων κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση
των μαθησιακών διαδικασιών που ενεργοποιούν στο πλαίσιο της επαγγελματικής αποστολής
τους.
Στο παρόν κείμενο δεν εξετάζεται η πανεπιστημιακή παιδαγωγική από τη σκοπιά του
ευρύτερου επιστημονικού κλάδου της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Δεν αναφερόμαστε
τουτέστιν γενικά και αόριστα στο ακαδημαϊκό μάθημα που προσφέρει γνώσεις, οι οποίες
αφορούν στις διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής, μόρφωσης και «εξανθρωπισμού» στη
βάση δεδομένων τεχνολογιών επηρεασμού, άλλοτε προσχεδιασμένων και άλλοτε
ασυνείδητων, σύμφωνα με τις επιταγές και τις αξίες που επικρατούν σε συγκεκριμένα
κοινωνικά, πολιτιστικά και ιστορικά συγκείμενα. Η διερεύνησή μας περιορίζεται στη
γνωστική περιοχή του κλάδου της Παιδαγωγικής, που πραγματεύεται ζητήματα της τέχνης
του διδάσκειν, της Διδακτικής, ως επιστήμης και ως πράξης. Ειδικότερα εστιάζεται η
ανάλυσή μας στα κλασικά ερωτήματα ΓΙΑΤΙ, ΤΙ και ΠΩΣ της διδασκαλίας, δηλαδή τα
κίνητρα και τους στόχους, το περιεχόμενο και τις μεθόδους στην πανεπιστημιακή
εκπαίδευση. Σε αντίθεση με την Παιδαγωγική, η οποία ασχολείται με τις διαδικασίες της
μάθησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς και τους κοινωνικοπολιτιστικούς
παράγοντες που ενέχονται σε αυτές, η Διδακτική, εστιάζεται στην επιλογή του γνωστικού
περιεχομένου, στις μεθόδους μετάδοσής του και την αιτιολόγησή τους στη διδακτική πράξη
σε διάφορα περιβάλλοντα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης (Harland, 2012. Larsson,
2006 3. Nilsson, 2005. Uljens, 1997. Egidius, 1995. Bengtsson, 1995). Επί του προκειμένου,
σημείο εκκίνησης και αναφοράς του λόγου μας είναι η διδακτική διάσταση της
πανεπιστημιακής διδασκαλίας, που εδώ την αποκαλούμε πανεπιστημιακή διδακτική ή, εκ
περιτροπής, πανεπιστημιακή παιδαγωγική (βλ. π.χ. McLean, 2006. Hartley, Pill & Woods,
2005. Fry, Κetteridge & Marshall, 2009. Elmgren & Henriksson, 2010).
Ένας πιο πρακτικός τρόπος κατανόησης της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής είναι μέσω της
απάντησης στο ερώτημα: Τι είδους γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες χρειάζεται ο/η
Πρόκειται για μια κριτική ανάλυση των γραμμών συλλογιστικής στην παιδαγωγική (lines of reasoning on
pedagogy) που εντοπίζονται σε διεθνείς δημοσιεύσεις, κυρίως επιστημονικά περιοδικά για την εκπαίδευση
ενηλίκων, την εργασιακή μάθηση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

3
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εκπαιδευτικός που θα διδάξει στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση ώστε να βοηθήσει τους φοιτητές
να μάθουν και να καλλιεργηθούν; Γίνεται εμφανές ότι τα επαγγελματικά εφόδια του
πανεπιστημιακού δασκάλου δεν περιορίζονται σε γνώσεις του επιστημονικού αντικειμένου
του ή άλλων γενικών θεωρητικών μοντέλων και εννοιολογικών εργαλείων ανάλυσης. Όλα
αυτά σίγουρα αποτελούν χρήσιμα εφόδια για να περιγράψει, να κατανοήσει και να εξηγήσει
κανείς τις διαδικασίες μάθησης, αλλά ο «καλός δάσκαλος» 4 χρήζει γνώσεων, που θα τον
βοηθήσουν να αντεπεξέλθει στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της ακαδημαϊκής διδακτικής πράξης.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής μας είναι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι
αναζητούν εκπαίδευση σε ανώτερα επίπεδα, πέραν της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και
αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο από τη ζωή τους επενδύοντας στη γνώση που παρέχουν τα ΑΕΙ,
προσδοκώντας έτσι να μετατρέψουν τη συμβολική αξία ενός ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών
σε καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας υψηλού κύρους (Broady, 2000). Ταυτόχρονα έχουν
αυξηθεί οι απαιτήσεις της κοινωνίας, που δαπανά τεράστιους πόρους στη διατήρηση και
επέκταση εκπαιδευτικών υποδομών, για καλύτερη ποιότητα και αποτελεσματικότητα της
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία εισάγονται/επιβάλλονται, με
όλο και πιο εντατικό ρυθμό, σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, μέθοδοι
συνεχόμενων ελέγχων και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Ανάμεσα στις υπό
αξιολόγηση παραμέτρους συμπεριλαμβάνεται και αυτό που αποκαλείται «παιδαγωγικό
κλίμα» και οι παράγοντες που το επηρεάζουν, όπως π.χ. ο χαρακτήρας της μαθησιακής
διαδικασίας και η παιδαγωγική/διδακτική κατάρτιση των διδασκόντων (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, 2009) 5. Ο Νόμος 3374/2005 για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση ορίζει το διδακτικό έργο ως ένα από τα αντικείμενα της αξιολόγησης στην οποία
θα υπόκεινται στο εξής όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα:
Το διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο των ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση
της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών
υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά στα πλαίσια της αποστολής τους. (Νόμος
3374/2005, άρθρο 1)
Ως κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας του διδακτικού έργου υποδεικνύονται:
η αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού, η ποιότητα της διδακτικής
διαδικασίας, η οργάνωση και η εφαρμογή του διδακτικού έργου, τα εκπαιδευτικά
βοηθήματα, τα μέσα και οι υποδομές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η
αναλογία και η συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, το επίπεδο και
η επικαιρότητα των παρεχόμενων γνώσεων, η σύνδεση της έρευνας με τη

Ας μας συγχωρεθεί ο «αρσενικός» τύπος. Γίνεται απλώς για λόγους συμβατικούς και όχι από σοβινιστική
διάθεση.
5
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2009). Πρόταση για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Αθήνα
(διαθέσιμο 30/08/2013 στο www.pi-schools.gr/paideia.../prot_axiologisi.pdf)
4
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διδασκαλία, η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών ή
σπουδαστών. (op.cit., άρθρο 3)
Η εμπειρία μάς διδάσκει ότι το θέμα της διδακτικής κατάρτισης των καθηγητών τριτοβάθμιας
(και εν μέρει ακόμη και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 6 αποτελούσε μέχρι πρόσφατα
υπόθεση ήσσονος σημασίας. Οι άνεμοι όμως της διεθνοποίησης, του ανταγωνισμού, της
συγκρισιμότητας των προγραμμάτων σπουδών και του ελέγχου της ποιότητας των
μαθησιακών αποτελεσμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης, πνέουν πλέον και στην ελληνική
τριτοβάθμια εκπαίδευση μοχλεύοντας τη συζήτηση για το θέμα της παιδαγωγικής που
εφαρμόζεται στις αίθουσες των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Δεν αποκλείεται τα ζητήματα παιδαγωγικής στην Ανώτατη Εκπαίδευση να αντιμετωπίζονταν
μέχρι πρόσφατα από την ακαδημαϊκή κοινότητα ως θέματα δευτερευούσης σημασίας,
γεγονός που εν μέρει εξηγείται από τον εκ παράδοσης καθηγητοκεντρικό χαρακτήρα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όμως, με τη διακήρυξη της Bologna στα τέλη της δεκαετίας του
1990 επιχειρείται η μετάβαση σε έναν περισσότερο φοιτητοκεντρικό χαρακτήρα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Attard, 2010). Με την υπογραφή της διακήρυξης (και από την
Ελλάδα) 7 έχει ξεκινήσει η διαδικασία σύγκλισης των εθνικών συστημάτων στο κοινό πλαίσιο
που προσδιορίζει ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Ενδεικτικά είναι και τα ποσοτικά ευρήματα διερεύνησης 78 προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ στη χώρα μας,
των οποίων οι απόφοιτοι κατοχυρώνουν δικαίωμα πρόσληψης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γεωργιάδης &
Οικονόμου, 2013). Μόνο σε 36 από τα 78 προγράμματα προσφέρεται παιδαγωγική κατάρτιση υπό τη μορφή
υποχρεωτικών μαθημάτων. Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας έρευνας ακόμη πιο υποβαθμισμένη εμφανίζεται
δυστυχώς η παρουσία της Πρακτικής Άσκησης στο σύνολο της «παρεχόμενης» παιδαγωγικής κατάρτισης, όπου
προβλέπεται μόνο σε 21 από τα 78 προγράμματα (op.cit., σελ. 84-85. Στο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό
«εκπ@ιδευτικός κύκλος», Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013, σελ. 81-92).
Συγκρίνοντας την ελληνική εκπαίδευση εκπαιδευτικών με την αντίστοιχη σουηδική διαπιστώνουμε ότι η
παιδαγωγική-διδακτική κατάρτιση και η πρακτική άσκηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων
είναι υποχρεωτική. Τα υποχρεωτικά μαθήματα «επαγγελματικού κορμού» εμπεριέχουν γνωστικούς τομείς, που
αντιστοιχούν σε 60 μονάδες ECTS. Πρόκειται για τις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: α) Αξιολόγηση,
βαθμολόγηση και ποιοτική βελτίωση, β) Θεωρίες αναλυτικού προγράμματος σπουδών και διδακτικής, γ)
Ιστορία, οργάνωση και όροι λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος - θεμελιακές αρχές της Δημοκρατίας,
δ) Κοινωνικές σχέσεις, διαχείριση συγκρούσεων και ηγεσία, ε) Ανάπτυξη, Μάθηση και Ειδική Αγωγή, στ)
Επιστημονική Θεωρία και Έρευνα.
Θεωρούνται κεντρικής σημασίας για τη επαγγελματική συγκρότηση του εκπαιδευτικού και αποσκοπούν στην
εμπέδωση της αντίληψης και της προδιάθεσης για αντιμετώπιση του σχολείου ως ιδιαίτερου μαθησιακού
περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει επίσης
πρακτική άσκηση, 30 συνολικά ακαδ. μονάδων ECTS (1,5 ECTS=εκπαίδευση διάρκειας μιας εβδομάδας) που
διαμοιράζεται σε όλα τα έτη σπουδών. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, δίνεται η ευκαιρία στους
φοιτητές να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις στην πράξη, συμμετέχοντας όχι μόνο στις δραστηριότητες μιας
συγκεκριμένης τάξης αλλά και στις καθημερινές λειτουργίες της σχολικής μονάδας όπου κάνουν την πρακτική
τους. Βλέπε π.χ. Portal for the Teacher Education στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Στοκχόλμης
http://www.su.se/teacher-education/
7
Η διακήρυξη της Bologna δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως «σχέδιο» ταύτισης ή απαξίωσης των εθνικών
χαρακτηριστικών των διαφόρων συστημάτων εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απώτερος στόχος της είναι
να συμβάλλει στη συγκρισιμότητα και αναγνωσιμότητα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των Ιδρυμάτων, στη
βάση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της αυτονομίας τους, εισάγοντας πιο σύγχρονες αντιλήψεις για τη γνώση,
τη διαδικασία μάθησης και τη σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας. Επιδιώκεται έτσι η μετατροπή των
ΑΕΙ σε εργαστήρια σύγχρονης μάθησης στα οποία «παιδεύονται» οι φοιτητές σε κριτικά σκεπτόμενους πολίτες,
6
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Η έμφαση στα αποτελέσματα της μάθησης, η διεθνοποίηση μέσω προγραμμάτων
κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων και, πολύ περισσότερο, ο ανταγωνισμός ανάμεσα
σε ΑΕΙ, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που χαρακτηρίζεται από την όλο και αυξανόμενη
προσφορά προγραμμάτων σπουδών σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά εκπαιδευτικών
ευκαιριών, ανάγει την ποιότητα της παιδαγωγικής διάστασης των προγραμμάτων σπουδών σε
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο ρόλος του καλού δασκάλου, του πανεπιστημιακού
συμπεριλαμβανομένου, στη μαθησιακή διαδικασία είναι διαπιστωμένος και αδιαμφισβήτητος
(Day et al., 2007. Hattie, 2012). Υποβάλλεται, όμως, σε αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό
εξαιτίας των αλλαγών που συντελούνται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, η ταχεία παραγωγή και
διάδοση της γνώσης, η σχετικά γρήγορη απαξίωση της υφιστάμενης γνώσης και η ανάγκη
αναβάθμισής της, οι νέες αντιλήψεις και συνήθειες επικοινωνίας και μάθησης, που κομίζουν
στο πανεπιστήμιο οι καινούργιες γενιές των φοιτητών -σε συνδυασμό με τη δραματική
αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού (Tapper & Palfreyman, 2005) που, δυστυχώς, δεν
συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της χρηματοδότησης των ιδρυμάτων - δεν είναι δυνατόν
παρά να επηρεάσουν εκ βάθρων το συνολικό προφίλ ικανοτήτων του ακαδημαϊκού
δασκάλου. Όλη η συζήτηση επικεντρώνεται στην ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού
έργου, αλλά το εύλογο ερώτημα είναι πως επιτυγχάνεται η διασφάλισή της όταν ταυτόχρονα
επιδεινώνονται οι εργασιακές σχέσεις του προσωπικού, το οποίο καλείται να «παράγει»
περισσότερα σε λιγότερο χρόνο και να ευθύνεται συνάμα για τη διδασκαλία και επίβλεψη
όλο και μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών. Εκφράζονται γι’ αυτό έντονες ανησυχίες για την
αρνητική επίπτωση στην ποιότητα της εκπαίδευσης εξαιτίας ορισμένων σημαντικών
ποσοτικών μεταβλητών, όπως η μαζική εισαγωγή φοιτητών με παράλληλη μείωση της
χρηματοδότησης των ΑΕΙ. Μία λύση είναι, ενδεχομένως, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα
του διδακτικού προσωπικού, αλλά κάποτε εξαντλούνται και αυτής τα όρια με αρνητικές
ψυχοκοινωνικές συνέπειες στο εργασιακό περιβάλλον. Δεδομένων των περιορισμένων
πόρων, ενδεχομένως η πλέον θετική απάντηση σε απαιτήσεις για περισσότερη εργασία να
είναι η μετάβαση σε μορφές ευφυέστερης εργασίας. Αυτό επαφίεται και στην επαγγελματική
ευαισθησία και θέληση των λειτουργών της εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η
πολιτική εξουσία σέβεται την αυτονομία και την επιστημονική ακεραιότητα της
εκπαιδευτικής κοινότητας.

με ενεργή συμμετοχή στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσής τους και την κατανόηση του κόσμου και του
εαυτού τους. Βλέπε, επίσης, ομιλία του Προέδρου του ΙΚΥ καθηγητή Νίκου Δεμερτζή σε ημερίδα με θέμα “Τα
Κοινά Προγράμματα Σπουδών και η συμβολή τους στη διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης”
22/2/2013 [http://www.iky.gr/en/events/item/1069-hmerida-erasmus-iky-bologna-programmata-spoudon].
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Χρειάζονται οι καθηγητές
(Για περίσκεψη)

εκπαίδευση

για

να

μπορούν

να

διδάξουν;

Αν θέλω να ευτυχήσω να οδηγήσω έναν συνάνθρωπο προς ένα συγκεκριμένο στόχο,
θα πρέπει πρώτα να τον βρω εκεί που είναι και να αρχίσω από εκεί. Όποιος δεν το
κατορθώνει αυτό εξαπατά τον εαυτό του όταν νομίζει ότι μπορεί να βοηθήσει τους
άλλους.
Για να βοηθήσω κάποιον, οπωσδήποτε πρέπει να κατανοώ περισσότερο από ό, τι
αυτός, αλλά πρώτα και κύρια να συναισθάνομαι αυτό που νιώθει. Αν δεν το μπορώ
τότε δεν βοηθά το ότι ξέρω και κάνω περισσότερα.
Αν παρ’ όλ’ αυτά θέλω να δείχνω πόσο πολύ μπορώ, αυτό οφείλεται στο ότι είμαι
ματαιόδοξος και υπερόπτης και στην πραγματικότητα θέλω να με θαυμάζει ο άλλος
αντί να τον βοηθήσω.
Κάθε γνήσια εξυπηρέτηση αρχίζει με ταπεινοφροσύνη προς αυτόν που θέλω να
βοηθήσω και, επομένως, θα πρέπει να κατανοήσω πως το να βοηθάς δεν σημαίνει
να επιζητάς να κυριαρχείς, αλλά να έχεις τη βούληση να εξυπηρετείς.
Αν δεν μπορώ να το κάνω αυτό, τότε δεν μπορώ να βοηθήσω κανέναν.
Søren Kierkegaard, 1813–1855 8
Τα παραπάνω αφοριστικά λόγια του Δανού φιλοσόφου Σαίρεν Κίρκεγκωρ χρησιμοποιούνται
συνήθως για να χαρακτηρίσουν την ηθική διάσταση της «αληθινής» παιδαγωγικής
επικοινωνίας, σε αντίθεση με την «τεχνοκρατική» διδασκαλία που εκκινεί από την αντίληψη
ότι κάποιος που ξέρει -ο δάσκαλος- διδάσκει κάποιον που είναι αδαής (Ρανσιέρ, 2008). Είναι
δύσκολο αν όχι αδύνατο να υποστυλωθεί σήμερα αυτή η τεχνοκρατική αντίληψη με σοβαρά
επιστημονικά επιχειρήματα. Η χρήση της όμως μάλλον εφαρμόζεται ευρέως.
Όμως, ποιες ικανότητες θα έπρεπε να έχει ο καλός καθηγητής-δάσκαλος ώστε να
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, που τον θέλουν επίκουρο και μέντορα του φοιτητή, στη
προσπάθειά του να κατακτήσει τη γνώση; Και αν αυτές με κάποιο τρόπο εντοπισθούν, τίθεται
τότε το ερώτημα αν πρόκειται για «έμφυτες» ή επίκτητες ικανότητες. Αν καταλήξουμε στο
δεύτερο ενδεχόμενο, τί είδους εκπαίδευση και άσκηση απαιτείται και πώς πιστοποιείται αυτή
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

Η μετάφραση του αφορισμού του Κίρκεγκωρ έγινε από τα σουηδικά και είναι δική μας. Βλέπε, επίσης,
http://el.wikipedia.org/wiki/ (Λήμμα: Σαίρεν Κίρκεγκωρ).

8
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«The High Level Group on the Modernisation of Higher Education»
Τον Ιούνιο του 2013 δημοσιεύθηκαν τα πρώτα πορίσματα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου
(ΟΥΕ) της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη βελτίωση
της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στα πανεπιστήμια (High Level Group,
2013) 9. Μια από τις διαπιστώσεις της ΟΥΕ που προέκυψε ύστερα από διαβουλεύσεις με
ενδιαφερόμενα μέρη είναι ότι πολλά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δίνουν λιγότερο
ικανοποιητική έμφαση στην διδασκαλία σε σχέση με την έρευνα, παρά το γεγονός ότι και οι
δύο αποτελούν θεμελιώδεις αποστολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 10 Ως σημείο
εκκίνησης των εργασιών της η ΟΥΕ ορίζει τη διδασκαλία, την οποία θεωρεί εξίσου
σημαντική όσο και την έρευνα, και την τοποθετεί στο επίκεντρο της συζήτησης για την
ποιοτική βελτίωση της μάθησης υπογραμμίζοντας ότι «[η] βασική πρόκληση για τον τομέα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε γενικές γραμμές, είναι η εκτενής επαγγελματοποίηση του
διδακτικού της προσωπικού ως δασκάλων» (a.a., σελ. 12).
Οι συστάσεις της ΟΥΕ γίνονται με υπόβαθρο τις αλλαγές που έχουν συντελεσθεί σε
κοινωνικό και επιστημολογικό επίπεδο, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα το περιεχόμενο και τις
προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής:
Αυτό που είναι γνωστό δεν είναι πλέον σταθερό. Η διάρκεια ζωής της γνώσης
μπορεί να είναι πολύ σύντομη. Σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους ελλοχεύει η
απειλή του παρωχημένου στο τι διδάσκεται και πώς διδάσκεται. Σε έναν
μεταβαλλόμενο κόσμο, οι απόφοιτοι της Ευρώπης χρειάζονται το είδος της
εκπαίδευσης που τους επιτρέπει να συμμετέχουν αποτελεσματικά ως αφοσιωμένοι,
δραστήριοι, σκεπτόμενοι, πολίτες του κόσμου, καθώς και ως οικονομικά
υποκείμενα στην ηθική, βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μας. (a.a., σελ. 13)
Η ΟΥΕ επισημαίνει ότι η καλύτερη διδασκαλία και τα ποιοτικά αναβαθμισμένα μαθησιακά
περιβάλλοντα ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναπτύξουν εμπιστοσύνη στις δημιουργικές
τους ικανότητες, με ισχυρό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και ταπεινοφροσύνης που πηγάζει
από την κατανόηση ότι η μάθηση είναι μια δια βίου υπόθεση. Η ποιότητα της διδασκαλίας
είναι καθοριστική για την ακαδημαϊκή πρόοδο των φοιτητών, τις επιδόσεις, τις ευκαιρίες και
τις επιλογές τους είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών είτε στην αγορά εργασίας.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-554_el.htm. Η έκθεση στην ολότητά της με τίτλο Improving the
quality of teaching and learning in Europe’s higher education institutions είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf. Η σύσταση της ομάδας υψηλού
επιπέδου εντάσσεται στη στρατηγική της Ε.Ε. για τη στήριξη του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης στα κράτη
μέλη.
10
"To us it seems research as one important mission of higher education has often overshadowed the other core
mission of higher education: teaching and learning. If we achieve a sound rebalancing of these two sometimes
artificially conflicting but essentially complementary missions, the High Level Group will have served its
purpose.” (a.a., σελ. 7)
9
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Στην ανάλυσή της η ΟΥΕ υπεισέρχεται στη σχέση διδασκαλίας και έρευνας τονίζοντας ότι
δεν υφίσταται αντίφαση μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων. Η καλή διδασκαλία, σε
οποιοδήποτε επιστημονικό αντικείμενο, είναι καλή στο βαθμό που ενημερώνεται και
εμπνέεται από τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας. Επίσης, ένας καλός δάσκαλος, όπως και
ένας καλός φοιτητής, είναι ενεργητικοί στη μάθησή τους, διαπνέονται από διερευνητικό
πνεύμα και αναστοχαστική διάθεση. Στόχος του καλού δασκάλου είναι να τονώσει την
μαθησιακή αυτοπεποίθηση του φοιτητή, να τον συνδράμει στην αναζήτηση της γνώσης,
ενθαρρύνοντας συνάμα το άνοιγμα σε νέες ιδέες, και στη συνεργασία με άλλους
συναδέλφους με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης διδασκαλίας. Η διδασκαλία ανάγεται
από την ομάδα υψηλού επιπέδου σε υπόθεση μεγάλης προτεραιότητας και η ανάγκη
αναγνώρισης της σημασίας της δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε γραπτές διακηρύξεις:
Η διδασκαλία είναι μια βασική αποστολή και, ως εκ τούτου κεντρική υποχρέωση. Η
ποιότητα της διδασκαλίας είναι η εκ των ων ουκ άνευ διάσταση μιας ποιοτικής
κουλτούρας μάθησης. Αυτή η αποστολή της διδασκαλίας θα πρέπει να εμφανίζεται
ως μια υψίστης προτεραιότητας υποχρέωση κάθε ιδρύματος που συμμετέχει στην
παροχή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης -μια καθημερινά βιωμένη προτεραιότητα και
όχι μόνο φανταχτερές λέξεις σε μια διατύπωση της αποστολής του σε ένα κείμενο.
(op.cit., σελ. 12)
Στην έκθεσή της η ΟΥΕ αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει συναίνεση γύρω από έναν ενιαίο ορισμό
της ποιότητας στη διδασκαλία και μάθηση, καθώς και οι δύο συνιστούν σύνθετες
δραστηριότητες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις μεταβλητές παραμέτρους του κάθε
φορά εκπαιδευτικού πλαισίου, όπως το γνωστικό αντικείμενο, τους φοιτητές, τη μέθοδο
διδασκαλίας, την υλικοτεχνική υποδομή. Παρά τη διαπίστωση αυτή, η ΟΥΕ υποστηρίζει ότι
υπάρχουν παράγοντες που ευνοούν την καλή διδασκαλία και μάθηση, ανεξαρτήτως του
αντικειμένου και του πλαισίου. Ήδη από την παρουσίαση των κατευθυντηρίων αρχών της
Ομάδας για τον εκσυγχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης δίνεται το στίγμα των δράσεων
και προϋποθέσεων που προωθούν και διασφαλίζουν την ποιότητα στη διδασκαλία και τη
μάθηση, όπως για παράδειγμα:
 η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών είναι απαραίτητη στις διαδικασίες διοίκησης,
σχεδιασμού, ανάπτυξης και αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών,
διασφάλισης και αναθεώρησης της ποιότητας,
 αποτελεί βασική ευθύνη των θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου να
διασφαλίσουν ότι τα ακαδημαϊκά στελέχη τους δεν είναι μόνον καλά
εκπαιδευμένα σε ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό αντικείμενο, αλλά έχουν
πιστοποιηθεί, επίσης, και ως επαγγελματίες εκπαιδευτικοί,
 αυτή η ευθύνη εκτείνεται στην εξασφάλιση νέων στελεχών που ή διαθέτουν
διδακτική εμπειρία κατά την είσοδό τους στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία ή έχουν
πρόσβαση σε αξιόπιστα μαθήματα κατάρτισης εκπαιδευτικών κατά τα πρώτα
χρόνια της,
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 η ευθύνη επεκτείνεται και στην παροχή ευκαιριών για τη συνεχή επαγγελματική
ανάπτυξή τους ως επαγγελματιών δασκάλων και όχι απλά στην εξειδίκευσή τους
μόνο σε ένα ακαδημαϊκό γνωστικό αντικείμενο. (ό.π.., σελ. 15)
Αν και η ΟΥΕ δεν διεξέρχεται θέματα περιεχομένου της επαγγελματικής (διδακτικής)
κατάρτισης των καθηγητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενδίδει τελικά στον πειρασμό και
διακριτικά υποδεικνύει, αν όχι κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας και
μάθησης, τουλάχιστον την κατεύθυνση προς την οποία αυτά θα πρέπει να αναζητηθούν:
1. Η ευθύνη για την ευόδωση της μαθησιακή διαδικασίας στην ανώτατη εκπαίδευση
μοιράζεται από κοινού μεταξύ καθηγητών και φοιτητών, με τους πρώτους να
προτρέπουν τους δεύτερους σε αμφισβήτηση των προκαταλήψεών τους και την
αναθεώρηση των παραδοχών τους, ώστε να μπορούν να φτάσουν σε υψηλότερα
επίπεδα κατανόησης. 11
2. Η ποιοτική διδασκαλία και μάθηση κινείται σε ευρείς ορίζοντες και για αυτό απαιτεί
περιβάλλον πλούσιο σε έρευνα και παραγωγή νέας γνώσης. Δεν είναι μόνο το
περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου που χρειάζεται εμπλουτισμό με νέα
ερευνητικά αποτελέσματα, αλλά και η ίδια η παιδαγωγική-διδακτική προσέγγισή του
στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια. Εκεί κυρίως θα καλλιεργήσουν οι
φοιτητές την ακαδημαϊκή εγγραμματοσύνη τους και παιδεία, καθώς και όλες εκείνες
τις δεξιότητες που θα τους καταστήσουν «καλούς κ’ αγαθούς» πολίτες, όχι μόνο του
τόπου τους.
3. Στην εποχή της ολοένα και ταχύτερης παγκοσμιοποίησης που διάγουμε, η διδασκαλία
και η μαθησιακή εμπειρία όλων των σπουδαστών πρέπει να είναι πλανητική
(παγκοσμιοποιημένη) ενθαρρύνοντας, έτσι, τη σφαιρική κατανόηση των
επιστημονικών αντικειμένων (European Commission, 2013, σελ. 18-19).
Μεγάλο μέρος τις έκθεσης της ΟΥΕ καταλαμβάνει η παρουσίαση 16 συστάσεων για την
ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας στα ΑΕΙ διανθισμένη με υποδείξεις σε ενέργειες και
παραδείγματα καλών πρακτικών που εφαρμόζονται ή σχεδιάζονται σε πανεπιστήμια
διαφόρων χωρών με στόχο την βελτίωση και διασφάλιση της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και
έρευνας. Στη συνέχεια θα εντρυφήσουμε σε κάποια διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα,
με σκοπό να αποκτήσουμε μια πιο διευρυμένη άποψη για τον τρόπο αντιμετώπισης του
ζητήματος της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τεσσάρων
χωρών, που θα μας επιτρέψει να παραθέσουμε κάποιες δοκιμαστικές (tentative) σκέψεις ως
έναυσμα για συναδελφική συζήτηση, γύρω από το επίμαχο ζήτημα της διδακτικής
κατάρτισης του εκπαιδευτικού προσωπικού της ανώτατης εκπαίδευσης.

Αν και δεν αναφέρεται ρητά στην έκθεση, είναι εμφανές ότι πίσω από τη σύσταση αυτή διακρίνονται οι
μέθοδοι και οι αξιακές αρχές της μετασχηματίζουσας μάθησης, μιας κατά βάση «participant-centered».
θεωρητικής παράδοσης με ευρεία απήχηση στην εκπαίδευση ενηλίκων (βλ. ενδεικτικά Mezirow, 1997. Taylor,
1998. Κόκκος, 2005).

11
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Η Σουηδική Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική
Το 2001 ψηφίστηκαν στη Σουηδία σειρά μέτρων που απέβλεπαν στην παιδαγωγική
ανανέωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 12 Τα μέτρα αφορούσαν στην οργάνωση και την
αποστολή της Συμβουλευτικής Γραμματείας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΣΓρΤΕ: Rådet
för högskoleutbildning) 13 και τον προσδιορισμό απαιτήσεων για την παιδαγωγική/διδακτική
κατάρτιση των λεκτόρων και επίκουρων καθηγητών, καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών
που εκτελούν διδακτικό έργο.
Για τη διασφάλιση της παιδαγωγικής επάρκειας υψηλού επιπέδου των πανεπιστημιακών
δασκάλων, η κυβέρνηση εισήγαγε στον Κανονισμό Λειτουργίας των ΑΕΙ
(Ηögskoleförordningen, 1993: 100) διατάξεις που απαιτούν από τους διδάσκοντες λέκτορες
και επίκουρους καθηγητές την ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε θέματα Πανεπιστημιακής
Παιδαγωγικής και διδακτικής ή την επίδειξη ισοδύναμων γνώσεων. Ακόμα και οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι πρόκειται να διδάξουν, θα πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις
αυτές να έχουν ολοκληρώσει μια προεισαγωγική εκπαίδευση στην πανεπιστημιακή
παιδαγωγική ή να αποδείξουν ότι απέκτησαν ισοδύναμες γνώσεις. Η κυβέρνηση απαιτεί
επίσης, με ειδική ρυθμιστική εγκύκλιο από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, να σχεδιάσουν και να
προσφέρουν στο διδακτικό προσωπικό εκπαίδευση στην Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική. Ως
βασικός λόγος του ενδιαφέροντος της πολιτικής του υπουργείου παιδείας για ανανέωση και
βελτίωση της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής στις αρχές του 2000 ήταν το άνοιγμα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε νέες ομάδες σπουδαστών, γεγονός που σήμαινε μεγαλύτερη
ανομοιογένεια του φοιτητικού πληθυσμού, προκαλώντας συνακόλουθα τις παιδαγωγικές
ικανότητες του διδακτικού προσωπικού, που αυξήθηκε και αυτό, και εγείροντας επιτακτικά
την ανάγκη αναθεώρησης των μορφών διδασκαλίας και εξετάσεων.
Οι επενδύσεις σε εθνικό επίπεδο σε προγράμματα εκπαίδευσης στην Πανεπιστημιακή
Παιδαγωγική αποδείχθηκαν, σύμφωνα με τα πορίσματα σχετικής έκθεσης προόδου και
αξιολόγησης των ιδρυμάτων, ενθαρρυντικές (Högskoleverket, 2006). Σχεδόν σε όλα τα
Νομοσχέδιο Den öppna högskolan, prop. 2001/02:15.
Στις αρμοδιότητες της ΣΓρΤΕ, η οποία μέχρι την κατάργησή της το 2006 ανήκε στην Υπηρεσία Ανώτατης
Εκπαίδευσης (σημερινή ονομασία: Universitetskanslersämbetet/Swedish Higher Education Authority), ήταν να
υποστηρίζει την ανάπτυξη του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου των πανεπιστημίων και των ανωτάτων
σχολών, να ενισχύει οικονομικά πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της διδασκαλίας, να παρακολουθεί τις
πρωτοβουλίες αυτές και να βοηθά στη διάχυση των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών. Παρ’ όλο που η
ΣΓρΤΕ υπαγόταν διοικητικά στην Υπηρεσία Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΥΑΕ) διατηρούσε, σύμφωνα με το νόμο,
την ανεξαρτησία της και διέθετε το οικονομικό έτος 2005 το ποσό των 30,4 εκατ. κορωνών, όταν η συνολική
χρηματοδότηση της ΥΑΕ άγγιζε τα 188 εκατ. κορώνες (Κρατικός Προϋπολογισμός 2005, Prop. 2004/05:1
Τομέας δαπάνης 16, Εκπαίδευση και πανεπιστημιακή έρευνα/Utbildning och universitetsforskning, σελ. 237).
Στο πλαίσιο εξορθολογισμού των καθηκόντων τής ΣΓρΤΕ, αποφασίστηκε το 2006 η κατάργησή της, δίνοντας,
έτσι, τέλος στη 15ετή λειτουργία της ως αυτόνομης διοικητικής οντότητας. Όμως, οι αρμοδιότητές της σχετικά
με την ανάπτυξη της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής και οι αντίστοιχοι πόροι δεν καταργήθηκαν, αλλά
ενσωματώθηκαν αρχικά στον Myndigheten för Sveriges nätuniversitet (Οργανισμό του Σουηδικού Ανοιχτού
Πανεπιστημίου - ΟΣΑΠ), για να αποκεντρωθούν στη συνέχεια, όταν ο ΟΣΑΠ έπαυσε να λειτουργεί το 2009.
Έκτοτε αποτελούν οργανικό στοιχείο της δραστηριότητας κάθε τριτοβάθμιου ιδρύματος.
12
13
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ιδρύματα λειτουργούσαν Κέντρα Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής (ΚΠΠ). Παράγοντας
επιτυχίας του θεσμού των ΚΠΠ ήταν σίγουρα η επαρκής χρηματοδότησή τους για τη
δημιουργία δομών σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης των δράσεων παιδαγωγικής
κατάρτισης του διδακτικού προσωπικού. Όμως αυτό δεν θα ήταν αρκετό χωρίς τη δέσμευση
των Ιδρυμάτων για επιτυχή παρακολούθηση σεμιναρίων Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής από
όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό, ως αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσληψή του και την
περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξή του. 14 Η έκθεση προόδου επισημαίνει επίσης ότι κατά το
διάστημα 2000-2005, που ήταν και η αρχική περίοδος εφαρμογής του θεσμού, το ενδιαφέρον
των ιδρυμάτων εστιάστηκε στην παροχή υποχρεωτικών μαθημάτων Πανεπιστημιακής
παιδαγωγικής. Βασική προτεραιότητα των ιδρυμάτων στη συνέχεια αποτέλεσε η σύνδεση της
παιδαγωγικής κατάρτισης με τη διαδικασία της Μπολόνιας, η διαρκής βελτίωση της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην πανεπιστημιακή παιδαγωγική, η διεύρυνση των
προσφερόμενων υπηρεσιών των ΚΠΠ και σε ζητήματα τεκμηρίωσης και αξιολόγησης των
παιδαγωγικών προσόντων, σε αντιδιαστολή με τα επιστημονικά, καθώς επίσης και στην
ενίσχυση της εγχώριας έρευνας στον τομέα της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Είναι
αυτονόητο πως η έμπρακτη στήριξη από την πλευρά της Πολιτείας της έρευνας στον τομέα
γνώσης της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα και την
αναγκαιότητα του συγκεκριμένου τομέα.
Έρευνα και διδασκαλία
Η ακαδημαϊκή συζήτηση γύρω από θέματα διδακτικής επάρκειας του προσωπικού των ΑΕΙ
απορρέει σε τελική ανάλυση από το ζήτημα του άνισου κύρους της διδασκαλίας σε σχέση με
την έρευνα, όπως με ευκρίνεια αποτυπώνεται στις περιπτώσεις προαγωγής και εξέλιξης των
μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Sui generis, η ακαδημαϊκή έρευνα και οι
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά προσδίδουν γόητρο, τίτλους και κονδύλια, ενώ το
Σημαντική ώθηση στη δημιουργία δομών κατάρτισης των μελών ΔΕΠ στην πανεπιστημιακή παιδαγωγική σε
κάθε ΑΕΙ στη Σουηδία δόθηκε το 2002 χάριν δύο αξιομνημόνευτων αποφάσεων της Πολιτείας. Η πρώτη
αφορούσε προσθήκη στις διατάξεις του Νόμου Πλαίσιο (ΝΠ) για την πρόσληψη στη βαθμίδα του λέκτορα και
του επίκουρου καθηγητή, συμπεριλαμβανομένων και των διδασκόντων σε σχολές καλών τεχνών. Η προσθήκη
αυτή έθετε ως υποχρεωτικό όρο την επιτυχή παρακολούθηση σεμιναρίων/εργαστηρίων πανεπιστημιακής
παιδαγωγικής. Ο νομοθέτης άφηνε επίσης περιθώρια αναγνώρισης αντίστοιχων γνώσεων οι οποίες μπορούσαν
να τεκμηριωθούν. Το μέγεθος μιας τέτοιας εκπαίδευσης δεν προσδιοριζόταν στις διατάξεις του ΝΠ αλλά
υποδεικνυόταν έμμεσα σε πορίσματα ειδικών μελετών του Υπουργείου Παιδείας (SOU, 2001: 13, Nya villkor
för lärandet i den högre utbildningen) να έχει διάρκεια περίπου 10 εβδομάδων. Η ανταπόκριση των ΑΕΙ ήταν σε
γενικές γραμμές θετική στη διάρκεια της διαβούλευσης επί του θέματος και στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε
στη Βουλή (Proposition 2001/02:15) διατυπώθηκε ρητά το πόσο σημαντικό είναι για κάθε ΑΕΙ να αναλάβει την
ευθύνη του και να δώσει προτεραιότητα στην παιδαγωγική-διδακτική διάσταση του διδακτικού του έργου. Η
πλειοψηφία των ΑΕΙ που ανταποκρίθηκαν στη διαβούλευση συμφώνησαν με τη θέση ότι όλοι όσοι επωμίζονται
διδακτικό έργο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν ειδική παιδαγωγική κατάρτιση,
συμπεριλαμβανομένων και των μεταπτυχιακών φοιτητών που αναλαμβάνουν διδακτικά καθήκοντα. Για τους
τελευταίους προβλέπεται επιπλέον η παιδαγωγική τους εκπαίδευση και κατάρτιση να προσμετράται ποσοστιαία
στον αριθμό των μαθημάτων που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του διδακτορικού τους
προγράμματος.
14
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διδακτικό έργο και η ποιότητά του θεωρείται συχνά «αναγκαίο κακό» στην ακαδημαϊκή
καριέρα. Έντονος είναι σήμερα ο προβληματισμός σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και
επιτακτικές οι συστάσεις και προθέσεις των κέντρων εκπαιδευτικής πολιτικής και της
ακαδημαϊκής κοινότητας για αντιστροφή αυτής της ματαιόδοξης ασυμμετρίας,
προσβλέποντας στην αναβάθμιση του κύρους της διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ποιος δεν αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της ειλικρινούς και σοβαρής αξιολόγησης της
παιδαγωγικής/διδακτικής ικανότητας του ΔΕΠ με έμφαση όχι σε ποσοτικούς δείκτες, πόσες
δηλ. ώρες και μαθήματα έχει διδάξει κανείς, αλλά σε ποιοτικούς, που αφορούν το τι έκανε ή
τι κάνει κανείς όταν διδάσκει;
Ήδη το 1998 διατυπώθηκε στο σουηδικό κανονισμό λειτουργίας των ΑΕΙ η ισόποση
βαρύτητα που θα πρέπει να προσμετράται στις διδακτικές δεξιότητες, όπως και στην
επιστημονική κατάρτιση του υποψήφιου κατά την αξιολόγηση για τη θέση του λέκτορα και
του καθηγητή. Ως γνωστόν δεν συμβαδίζει πάντα η πρόθεση, ακόμα κι όταν αυτή
νομοθετείται, με όσα συμβαίνουν στην πράξη. Η αναντιστοιχία λόγων και πράξης
διαπιστώθηκε και σε έκθεση επίσημης ερευνητικής επιτροπής και η μη τήρηση του
γράμματος του νόμου αποδόθηκε στον τρόπο, που κάθε ίδρυμα και, εντός αυτού, κάθε Σχολή,
επιλέγει να σταθμίζει τις δεξιότητες του υποψηφίου. Αν και η ερευνητική επιτροπή πρότεινε
αλλαγή της διατύπωσης για αποφυγή εναλλακτικών ερμηνειών δεν υπήρξε ανταπόκριση και
σήμερα επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του κάθε ΑΕΙ να διαμορφώνει τα κριτήρια
αξιολόγησης των ερευνητικών και διδακτικών προσόντων κατά την επιλογή, προαγωγή και
μισθοδοσία 15 του προσωπικού του.
Αναντίρρητα η εξίσωση ερευνητικών και διδακτικών προσόντων εξασκεί πίεση στα ΑΕΙ να
επενδύσουν σε βιώσιμες δομές παιδαγωγικής κατάρτισης του διδακτικού και ερευνητικού
τους προσωπικού, αλλά δεν είναι η μοναδική κινητήρια δύναμη προς την κατεύθυνση αυτή.
Ούτε εξάλλου η άποψη ότι οι διδάσκοντες στα ΑΕΙ πρέπει να έχουν παιδαγωγική επάρκεια
είναι κάτι το καινούργιο. Ως νέο στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να θεωρηθεί η αντίληψη
ότι οι δεξιότητες διδασκαλίας μπορούν να αποκτηθούν μέσω κατάρτισης. Παρόλο όμως που
στη Σουηδία γίνονται προσπάθειες να σχεδιαστούν μαθήματα Πανεπιστημιακής
παιδαγωγικής από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εντούτοις, η ανταπόκριση μέχρι
πρόσφατα ήταν ισχνή και μόνο τα τελευταία πέντε-δέκα χρόνια παρατηρείται μια δραματική
ζήτηση για τέτοιου είδους μαθήματα. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι μεταξύ των
παραγόντων που εξηγούν την αλλαγή του ενδιαφέροντος της ακαδημαϊκής κοινότητας για
μαθήματα Πανεπιστημιακής παιδαγωγικής συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις που θέτουν
προς τα μέλη ΔΕΠ η πολιτική ηγεσία, οι πανεπιστημιακές αρχές και φυσικά οι φοιτητές. Και
πέραν όλων αυτών βασικότερη αιτία πίσω από την επικαιροποίηση της αναγκαιότητας για
βελτίωση του παρεχόμενου διδακτικού έργου είναι, εκτός της προαναφερθείσας επέκτασης
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και η ανεπαρκής χρηματοδότηση των ΑΕΙ. Ο σχεδόν
Οι μισθοί ορίζονται ύστερα από διαπραγμάτευση με τον εργοδότη (τον πρόεδρο του Τμήματος ή τον πρύτανη
αν πρόκειται για καθηγητές πρώτης βαθμίδας) σε καθαρά ατομική βάση.
15
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διπλασιασμός του φοιτητικού πληθυσμού μέσα μόνο σε μια δεκαετία χωρίς να συνοδεύεται
από αντίστοιχους πόρους προς τα ΑΕΙ, είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση μεγαλύτερης
ετερογένειας στις γνώσεις, τις προϋποθέσεις και τις ακαδημαϊκές προσδοκίες των
σπουδαστών. Μια από τις πλέον «δημοφιλείς» απαντήσεις στην νέα κατάσταση που
διαμορφώθηκε στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν/είναι: καλύτερη παιδαγωγική
εκπαίδευση και διδακτική κατάρτιση των πανεπιστημιακών δασκάλων, ώστε με μεγαλύτερη
μαεστρία να αντιμετωπίζουν τα όποια προβλήματα προκύπτουν στη διάρκεια της εκτέλεσης των
διδακτικών τους καθηκόντων. (Riis & Ögren, 2012)
Όταν ο κόσμος αλλάζει…
Σε συνέχεια μιας παράδοσης προσαρμογής και συντονισμού της εκπαίδευσης με την
κοινωνία και την αντίληψη γύρω από τη μάθηση ως υπόθεσης δια βίου, που η εκκίνησή της
χρονικά εντοπίζεται στη δεκαετία του ’60, το Σουηδικό Υπουργείο Παιδείας παροτρύνει τα
Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να προχωρήσουν στη δημιουργία
οργανωτικών δομών παιδαγωγικής κατάρτισης και εξέλιξης του διδακτικού τους
προσωπικού:
Κάθε ΑΕΙ θα πρέπει αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα
να αναπτύξει και να προσφέρει εκπαίδευση σε θέματα Πανεπιστημιακής
παιδαγωγικής για την επαγγελματική καλλιέργεια του διδακτικού του προσωπικού.
(a.a., σελ. 89)
Τα Ιδρύματα που δεν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν δικές τους οργανωτικές λύσεις
προτείνεται να ορίσουν τουλάχιστον ένα άτομο, υπό την εποπτεία του πρύτανη, με τομέα
ευθύνης την ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής παιδαγωγικής. Τα ιδρύματα θα πρέπει, επίσης,
να εντείνουν τις προσπάθειές τους να συνάψουν ή να βελτιώσουν περαιτέρω τη συνεργασία
τους με άλλα ΑΕΙ γύρω από θέματα Πανεπιστημιακής παιδαγωγικής. Η ευθύνη των
Τμημάτων για την ανάπτυξη των διδακτικών δεξιοτήτων και της επιμόρφωσης του
προσωπικού τους θα πρέπει να τονιστεί και να παρακολουθείται/αξιολογείται στο πλαίσιο της
γενικότερης προσπάθειας ποιοτικής αναβάθμισης του έργου τους. Το νομοσχέδιο συστήνει
στα ιδρύματα να προσφέρουν τη δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ και στο υπόλοιπο προσωπικό
τους να αφιερώνουν τμήμα του χρόνου εργασίας τους στη συμμετοχή κι ανάπτυξη εθνικών
και διεθνών δικτύων Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Τονίζεται, επίσης, ότι η ανάπτυξη και
βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού έργου αποτελεί εγγενές μέλημα της ακαδημαϊκής
κοινότητας και θα πρέπει γι’ αυτό να επιμερίζεται εξίσου ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό,
τις επιμέρους σχολές και τμήματα, και τη διοίκηση του κάθε ιδρύματος. Στη βάση αυτή,
υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η ενίσχυση των δεξιοτήτων του διδακτικού προσωπικού, με συνεχή
ενθάρρυνση και υποστήριξη πρωτοβουλιών εκ μέρους του για πειραματισμό και ανανέωση
της παιδαγωγικής πράξης, ως αναπόσπαστο στοιχείο της γενικότερης επιμέλειας για την
διασφάλιση της ποιότητας. Από το ακαδημαϊκό έτος 2002 προβλέπεται, επιπλέον, στις
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ετήσιες εκθέσεις αναφοράς να γίνεται μνεία και για το εύρος και το περιεχόμενο της
επιμόρφωσης των καθηγητών που επιβλέπουν μεταπτυχιακούς φοιτητές σε θέματα σχετικά
με την παιδαγωγική καθοδήγηση. Και αυτή η πρόβλεψη εντάσσεται στις προϋποθέσεις και τα
κριτήρια αριστείας που θα πρέπει να επιδιώκουν να πληρούν τα προγράμματα μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης.
Η περιήγησή μας στη σουηδική πραγματικότητα θα ολοκληρωθεί με την «επίσκεψή» μας,
εντελώς ενδεικτικά, στις ηλεκτρονικές εστίες Πανεπιστημιακής παιδαγωγικής δύο
πανεπιστημίων για να περιγράψουμε τη δομή και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων τους.
Αναζητώντας στο διαδίκτυο (google, Δεκέμβριος 2013) πληροφορίες για την πανεπιστημιακή
παιδαγωγική στη Σουηδία (λήμματα: universitetspedagogik, högskolepedagogik), βρίσκεται
κανείς αντιμέτωπος με περίπου 30.000 αποτελέσματα, εντοπιζόμενα κυρίως σε ιστότοπους
πανεπιστημίων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι
σχεδόν σε όλα τα ΑΕΙ λειτουργούν υπηρεσίες με διάφορα ονόματα, όπως «γραμματεία»,
«κέντρο», «εργαστήριο» ή κάτι παρόμοιο, οι οποίες προσφέρουν επαγγελματική παιδαγωγική
υποστήριξη στα μέλη ΔΕΠ και σε πολλές περιπτώσεις εξυπηρετούν τους φοιτητές
παρέχοντας φροντιστηριακή βοήθεια, είτε γλωσσική (π.χ. ακαδημαϊκά σουηδικά και αγγλικά)
είτε τεχνική (π.χ. χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην εκπαίδευση). Για τον σκοπό του παρόντος
κειμένου επιλέξαμε να περιγράψουμε το τι ισχύει στον τομέα της Πανεπιστημιακής
Παιδαγωγικής σε δύο ΑΕΙ της χώρας. Το πρώτο είναι το Πανεπιστήμιο του Umeå. Πρόκειται
για ένα σχετικά νέο Πανεπιστήμιο στη Βόρεια Σουηδία που ιδρύθηκε το 1965 και
αυτοπεριγράφεται ως το πέμπτο αρχαιότερο της χώρας. 16 Το δεύτερο ίδρυμα που θα
παρουσιάσουμε είναι το Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης, 17 όχι μόνο επειδή εις εξ ημών εργάζεται
εκεί, αλλά και για το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης διαθέτει την πρώτη, και
μοναδική προς το παρόν, έδρα Πανεπιστημιακής παιδαγωγικής στη χώρα.
Πανεπιστήμιο Umeå
Στο πανεπιστήμιο του Umeå (http://www.upc.umu.se/om-upc/) λειτουργεί από την 1η Ιουλίου
2013 Μονάδα «Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής και Μαθησιακής Υποστήριξης» (ΜΠΠΥ) ως
τμήμα της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Η ΜΠΠΥ προήλθε από σύμπτυξη δύο
Το 1965 οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στο πανεπιστήμιο του Umeå ήταν γύρω στις 2.000, ενώ σήμερα, ο
αριθμός των φοιτητών συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών υπερβαίνει τις 34.000. Περισσότεροι από
9.000 από αυτούς σπουδάζουν από απόσταση. Στο πανεπιστήμιο του Umeå απασχολούνται γύρω στις 4.300
άτομα, από τους οποίους οι 2.146 είναι καθηγητές/ερευνητές και 1.300 διδακτορικοί φοιτητές (βλ.
http://www.umu.se/english/about-umu).
17
Το Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης ιδρύθηκε το 1878 ως μια ριζοσπαστική εναλλακτική εκπαιδευτική πρόταση
απέναντι στα δύο παραδοσιακά πανεπιστημιακά ιδρύματα της Σουηδίας, της Ουψάλας και της Λουντ. Σήμερα
συγκαταλέγεται μεταξύ των εκατό κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου, σύμφωνα με μια σειρά από διεθνούς
κύρους λίστες κατάταξης. Με περισσότερους από 60.000 φοιτητές, 1.800 υποψήφιους διδάκτορες και 5.000
μέλη του προσωπικού το Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη Σουηδία (βλ.
http://www.su.se/polopoly_fs/1.92390.1366034672!/menu/standard/file/A_Presentation_2013_web.pdf)
16
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προηγούμενων υπηρεσιών: του Κέντρου Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής και του
Σπουδαστικού Εργαστηρίου 18. Στις δραστηριότητες της ΜΠΠΥ είναι να:


παρέχει συμβουλευτική και στρατηγική υποστήριξη σε μεγάλο φάσμα
δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου και σε μεμονωμένους καθηγητές (π.χ. βοήθεια
σχετικά με την τεκμηρίωση των παιδαγωγικών προσόντων των τελευταίων),



σχεδιάζει και προσφέρει εκπαίδευση και υποστήριξη σε θέματα Πανεπιστημιακής
παιδαγωγικής/διδακτικής κατάρτισης,



παρέχει φροντιστηριακή αρωγή στους φοιτητές στη σουηδική και αγγλική γλώσσα σε
θέματα αναζήτησης πληροφοριών και βιβλιογραφίας και τεχνική υποστήριξη σχετικά
με τη συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών, την καλλιέργεια δεξιοτήτων μάθησης (study
skills), καθώς και με άλλες συναφείς δραστηριότητες,



βοηθά και καθοδηγεί φοιτητές και μέλη ΔΕΠ σε θέματα χρήσης ηλεκτρονικών μέσων,



προσφέρει υποστήριξη σε θέματα ηλεκτρονικής μάθησης (web-based learning),

•

παρέχει υποστήριξη και παιδαγωγική καθοδήγηση σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες
(μαθησιακές, κινητικές, ψυχολογικές).

Πριν τη μετεξέλιξή του, το Κέντρο Πανεπιστημιακής παιδαγωγικής (ΚΠΠ) ήταν
στελεχωμένο από 13 άτομα, ενώ το νέο διευρυμένο σχήμα απασχολεί 25 άτομα (διδάσκοντες
και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό). Η σημερινή Μονάδα Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής
και μαθησιακής Υποστήριξης διοικείται από ένα Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5)
εκπροσώπους των Σχολών και του Παιδαγωγικού Τμήματος, τρεις (3) φοιτητές και τον
πρόεδρό του. Το Συμβούλιο παρέχει συμβουλές για θέματα που εμπίπτουν στα καθήκοντα
και την αποστολή της ΜΠΠΥ και εγκρίνει την εκτέλεση ειδικών ερευνητικών και
αναπτυξιακών προγραμμάτων (projects) στον τομέα της πανεπιστημιακής διδακτικής, στη
βάση του στοχοδιαγράμματος της Μονάδας που κωδικοποιείται στα εξής σημεία:
1. να συμβάλει στην υλοποίηση ενός διεπιστημονικού διαλόγου γύρω από την
πανεπιστημιακή διδασκαλία εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο μιας τέτοιας συζήτησης
στο πανεπιστήμιο,
2. να προσφέρει στήριξη στους διδάσκοντες καθηγητές του πανεπιστημίου για να
διερευνούν και να βελτιώνουν τη διδασκαλία, την εποπτεία/επίβλεψη και τον
επαγγελματισμό τους ως εκπαιδευτικών,
3. να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την υποστήριξη νέων μαθησιακών χώρων στο
πανεπιστημιακό περιβάλλον κάνοντας χρήση και των νέων τεχνολογιών ενημέρωσης
Ένα από τα θετικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης συγχώνευσης, αναφέρεται στον ιστότοπο της ΜΠΠΥ,
(Universitetspedagogik och lärandestöd – UPL, http://www.upl.umu.se/ ) είναι ότι προσωπικό από διάφορους
τομείς του πανεπιστημίου (βιβλιοθήκη, τμήματα, διοίκηση, τεχνικές υπηρεσίες) συνεργάζονται ευκολότερα και
καλύτερα προσφέροντας ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων. Η υποστήριξη του διδακτικού, ερευνητικού και
μαθησιακού έργου του προσωπικού και των φοιτητών αντιμετωπίζεται έτσι σφαιρικά και με πλήρη κατανόηση
των αναγκών κάθε ομάδας.
18
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και επικοινωνίας στη διδακτική διαδικασία (διδακτικό σχεδιασμό, επιλογή και
ανάλυση περιεχομένου, οργάνωση και πραγματοποίηση διδασκαλίας, αξιολόγηση),
4. να στηρίζει το έργο των διδασκόντων σε ένα ολοένα και πιο διεθνοποιημένο
εκπαιδευτικό περιβάλλον,
5. να διευκολύνει την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη της Παιδαγωγικής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση (scholarship of teaching and learning) 19
Και στη νέα του μορφή το Κέντρο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής επιδιώκει να προσφέρει
στα μέλη ΔΕΠ κατάρτιση στην πανεπιστημιακή παιδαγωγική υπό τη μορφή μαθημάτων,
εργαστηρίων και σεμιναρίων, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραγγελίας από
την Πρυτανεία ή τις σχολές του ιδρύματος. Συχνά η ΜΠΠΥ συνεργάζεται με αντίστοιχα
ΚΠΠ άλλων ΑΕΙ στην ανάπτυξη και υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων, όπως για
παράδειγμα στον σχεδιασμό μαθημάτων κατάρτισης (course) για εμπειρογνώμονες σε θέματα
Παιδαγωγικής. Πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Umeå, του
Πολυτεχνείου της Lund, της Δραματικής Ακαδημίας Στοκχόλμης, του Πανεπιστημίου της
Ουψάλας και του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ, η οποία αποβλέπει στη βελτίωση της
ποιότητας των παιδαγωγικών αξιολογήσεων αυτών οι οποίοι εκτελούν ή πρόκειται να
αναλάβουν καθήκοντα εμπειρογνωμόνων σε κρίσεις μελών ΔΕΠ. Το ΚΠΠ επικουρεί, σε
συμβουλευτική βάση, τα Τμήματα και το προσωπικό τους σε ζητήματα ανάπτυξης της
διδακτικής και της διδασκαλίας, στην περαιτέρω αναμόρφωση και βελτίωση του
παρεχόμενου διδακτικού έργου, ενθαρρύνοντας την καινοτομία στο σχεδιασμό και εφαρμογή
νέων μορφών διδασκαλίας και μάθησης, καθιστώντας τη διδασκαλία πιο ευέλικτη με τη
χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και του διαδικτύου. Επίσης, προωθεί τη σπουδή και
αριστεία της διδασκαλίας και της μάθησης που στηρίζεται στην έρευνα και τον πειραματισμό
σε διάφορες παραμέτρους τις Πανεπιστημιακής παιδαγωγικής, και παρέχει βοήθεια στο
προσωπικό σχετικά με την αναβάθμιση των διδακτικών τους προσόντων και της
παιδαγωγικής τους επάρκειας, γενικότερα, με ποικίλες μορφές τεκμηρίωσης και αξιολόγησης
(Umeå universitet, 2011)
Στο σύνολό του το πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των μελών ΔΕΠ
αποσκοπεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του διδακτικού χαρτοφυλακίου (pedagogisk
portfolio), όσων συμμετέχουν, εμπλουτίζοντάς το με κείμενα και άλλο υλικό σχετικό με το
διδακτικό τους έργο.
Από το 2004 δραστηριοποιείται η Διεθνής Εταιρεία για τη σπουδή της διδασκαλίας και της μάθησης - The
International Society for the Scholarship of Teaching & Learning (ISSOTL), η οποία συστάθηκε με
πρωτοβουλία 67 πανεπιστημιακών καθηγητών από διάφορα πανεπιστήμια. Η ISSOTL, όπως πληροφορεί στον
ιστότοπό της, τίθεται στην υπηρεσία των μελών ΔΕΠ της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας οι οποίοι
ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία και τη μάθηση ως σημαντική διανοητική ενασχόληση. Σκοπός της Εταιρείας
είναι η προώθηση της έρευνας και η διάδοση των αποτελεσμάτων σχετικά με ό,τι βελτιώνει την τριτοβάθμια
εκπαίδευση και διδασκαλία (http://www.issotl.org/history.html). Βλέπε επίσης: Earnest Boyer (1990).
Scholarship Reconsidered και Keith Trigwell & Susan Shale (2004). Student learning and the scholarship of
teaching.
19
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Το πανεπιστήμιο οργανώνει επίσης μαθήματα εισαγωγικής παιδαγωγικής κατάρτισης για
νεοδιοριζόμενα άτομα χωρίς προηγούμενη διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. 20
Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης
Στο ρυθμιστικό πλαίσιο του Πανεπιστημίου Στοκχόλμης για την πρόσληψη και προαγωγή
των μελών ΔΕΠ (SU, 2010) 21 ορίζεται ότι μεταξύ άλλων απαιτήσεων που θέτει το
πανεπιστήμιο Στοκχόλμης είναι η επίδειξη από την πλευρά των υποψηφίων πιστοποιημένων
παιδαγωγικών/διδακτικών
δεξιοτήτων.
Κατά
κανόνα
απαιτείται
υποχρεωτικά
παρακολούθηση σεμιναρίων Πανεπιστημιακής παιδαγωγικής για τους διδάσκοντες, όπως
ρητά προέβλεπε ο Νόμος Πλαίσιο (ΝΠ) μέχρι το Δεκέμβριο του 2010. Οι επόπτες πτυχιακών
και μεταπτυχιακών εργασιών θα πρέπει επιπλέον να έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια
αναφορικά με την προβληματική της ακαδημαϊκής καθοδήγησης. Από το έτος 2011
αφαιρέθηκε η διάταξη από το ΝΠ και έκτοτε επαφίεται στο κάθε ίδρυμα να καθορίζει
αυτόνομα τις διδακτικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα υποψήφια μέλη ΔΕΠ ή
όσοι επιθυμούν να εξελιχθούν. 22 Σύμφωνα με τον κανονισμό πρόσληψης του Πανεπιστημίου
Στοκχόλμης θεωρείται σημαντικό προσόν για διορισμό σε θέση λέκτορα, επίκουρου και
καθηγητή η παρακολούθηση μαθημάτων Πανεπιστημιακής παιδαγωγικής.
Η επιλογή μεταξύ διορίσιμων υποψηφίων σε κάποια βαθμίδα (συμπεριλαμβανομένου και του
καθηγητή πρώτης βαθμίδας) κρίνεται και από τις παιδαγωγικές/διδακτικές τους γνώσεις, είτε
αυτές αποκτήθηκαν ύστερα από παρακολούθηση σεμιναρίων Πανεπιστημιακής
Παιδαγωγικής που αντιστοιχούν σε 7,5 ECTS, είτε με άλλο τρόπο, όπως άλλη εκπαίδευση ή
Ο κύκλος σεμιναρίων για αρχάριους είναι διάρκειας μιας εβδομάδας και έχει τον τίτλο “New to teaching”.
Παρουσιάζεται δε ως εξής:
«This course is aimed at people who do not have much experience from teaching at university level, for
example, newly appointed teachers and PhD students. The course provides an introduction to the theory and
practice of teaching. It also serves as a foundation for continuing professional development in the pedagogy of
higher education. During the course the participants begin to work on the documentation of their pedagogical
qualifications». Σχετικά με το περιεχόμενο ο επισκέπτης ενημερώνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
«Are you new to teaching, or are you in the process of holding your first lectures, or just generally unsure about
your role as a future teacher? As an inexperienced teacher at the university you will have the opportunity to gain
a fundamental knowledge of teaching and educational work during this course. Together with colleagues in the
same situation we help you to navigate the complex issues that are common among future teachers.
The course allows you to put yourself in the role of a teacher by practicing planning and implementing teaching
assignments. You will also gain insight into the rules and policy documents that the teacher should be familiar
with». (http://www.upl.umu.se/english/education/courses/new-teacher/)
21
SU (2010). Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet, αρ.
πρωτ. SU 601-1109-08. Το Ρυθμιστικό πλαίσιο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του πανεπιστημίου στις
03/12/2010 και τέθηκε σε ισχύ από τις 2/1/2011. (Διαθέσιμο 13/12/2013 στη διεύθυνση
http://www.su.se/polopoly_fs/1.10063.1295359829!/menu/standard/file/AOSU_beslutad_20101203.pdf).
22
Παραμένει, όμως, στο ΝΠ η διάταξη που ορίζει την επίδειξη διδακτικών δεξιοτήτων ως βασικού προσόντος
για το διορισμό στη θέση του λέκτορας και του καθηγητή, το οποίο θα πρέπει να αξιολογείται με την ίδια
φροντίδα, όπως τα άλλα προσόντα. Βλ. Högskoleförordning (1993:100) [Νόμος Πλαίσιο], Κεφ. 4, §§ 3-4.
20
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εμπειρία που αποκτήθηκε από διδασκαλία σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Η εκτίμηση του κατά
πόσον οι παιδαγωγικές ικανότητες του υποψήφιου, που δεν στηρίζονται σε κάποια τυπική
ακαδημαϊκή εκπαίδευση, μπορεί να θεωρηθούν ισοδύναμες με αυτήν γίνεται από την
Επιτροπή Κρίσης Υποψηφίων για διορισμό ΔΕΠ. Ο αιτών ο οποίος δε διαθέτει κατάρτιση
στην πανεπιστημιακή παιδαγωγική, τουλάχιστον 7,5 μονάδων και ούτε θεωρείται ότι έχει
αποκτήσει αντίστοιχες γνώσεις με άλλο τρόπο, υποχρεούται να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή
του στη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της απασχόλησής του. Σύμφωνα με τις
προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές του πανεπιστημίου Στοκχόλμης για την πρόσληψη
και προαγωγή των μελών ΔΕΠ, εμπίπτει στις αρμοδιότητες του προέδρου του τμήματος, ως
εργοδότη, να εξασφαλίσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, που θα επιτρέψουν στον
νεοπροσλαμβανόμενο διδάσκοντα, να παρακολουθήσει σεμινάρια κατάρτισης στην
πανεπιστημιακή παιδαγωγική και να ελέγξει την υλοποίηση αυτής της υποχρέωσης (SU,
2010).
Οι διδακτορικοί φοιτητές που αναλαμβάνουν διδακτικό έργο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό
επίπεδο πρέπει να έχουν παρακολουθήσει ένα εισαγωγικό μάθημα στην πανεπιστημιακή
διδασκαλία το οποίο συνυπολογίζεται στα μαθήματα, που εμπεριέχονται στο διδακτορικό
πρόγραμμα σπουδών, ή άλλως να έχουν αποκτήσει ισοδύναμες γνώσεις. Επίσης, τουλάχιστον
το ένα μέλος της 2μελούς ή 3μελούς επιτροπής εποπτείας μεταπτυχιακών και διδακτορικών
εργασιών πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ειδική εκπαίδευση σχετικά με την θέματα
παιδαγωγικής καθοδήγησης και εποπτείας. Με απόφαση της Κοσμητείας απαλλάσσεται
κάποιος από την υποχρέωση παρακολούθησης τέτοιας εκπαίδευσης αν πιστοποιηθεί ότι
υπάρχουν τα αντίστοιχα προσόντα, άσχετα με τον τρόπο απόκτησής τους.
Tα κριτήρια για την εκλογή ή εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. ορίζονται από την Κοσμητεία, όπως
επίσης και το ειδικό βάρος που θα πρέπει να δοθεί στα επιμέρους κριτήρια. Η αξιολόγηση
των διδακτικών δεξιοτήτων για παράδειγμα προβλέπεται να βασίζεται μεταξύ άλλων στα
ακόλουθα κριτήρια:
 ευρύτητα, ποιότητα και επικαιροποιημένες γνώσεις στο επιστημονικό αντικείμενο
διδασκαλίας,
 ικανότητα διάρθρωσης των γνωστικών περιοχών του επιστημονικού πεδίου σε μαθήματα
και οργάνωσης της διδασκαλίας,
 ικανότητα μετάδοσης ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος για το μάθημα,
 ικανότητα ενεργοποίησης των φοιτητών για αυτόνομη μάθηση (self-directed learning),
 ικανότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές,
 ικανότητα ανανέωσης και ολιστικής προσέγγισης,
 διευρυμένη παραγωγή και χρήση διδακτικού υλικού,
 τεκμηριωμένες δράσεις και προσπάθειες θεωρητικής ανάπτυξης της διδακτικής του
μαθήματος,
 σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας, παιδαγωγική καθοδήγηση /
εποπτεία και εξεταστικό σύστημα (a.a., σελ. 11).
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Κέντρο - Τομέας - Σύνοδος Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής
Στο Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης ιδρύθηκε το 2003 Κέντρο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής
(ΚΠΠ) ως χωριστή υπηρεσία του Πανεπιστημίου με αυτόνομη οργανωτική δομή. Από το
έτος 2012/13 το ΚΠΠ ενσωματώθηκε στο Τμήμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής, όπου
λειτουργεί και η μοναδική στη Σουηδία έδρα στο αντικείμενο της Πανεπιστημιακής
Παιδαγωγικής. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να δοθεί έμφαση στον ακαδημαϊκό
χαρακτήρα της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής και να εμβαθυνθεί η συνεργασία της νέας
δομής με τα Τμήματα και τις Σχολές του Πανεπιστημίου Στοκχόλμης. Η νέα δομή διοικείται
από τη νεοσυσταθείσα Σύνοδο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής (Kollegium för
högskolepedagogik) με Πρόεδρο, σύμφωνα με απόφαση του Πρύτανη, τον κάτοχο της έδρας
Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Η Σύνοδος αποτελείται από 7 εκπρόσωπους των σχολών
του πανεπιστημίου διοριζόμενους από τις αντίστοιχες συγκλήτους, 2 εκπρόσωπους της
φοιτητικής κοινότητας και 2 μέλη του Τομέα Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Πρωταρχική
αποστολή της Συνόδου είναι να συντονίζει και να αναπτύσσει τις παιδαγωγικές και
διδακτικές δραστηριότητες μέσα στο Πανεπιστήμιο. Μεταξύ των καθηκόντων της είναι:
 ο σχεδιασμός μαθημάτων στη βάση των παιδαγωγικών αναγκών του Πανεπιστημίου,
 ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας όλων των προτεινόμενων μαθημάτων (courses)
Πανεπιστημιακής παιδαγωγικής και διδακτικής που απευθύνονται στα μέλη ΔΕΠ,
 να λειτουργεί ως κοινός χώρος συναδελφικής ακαδημαϊκής συζήτησης του πανεπιστημίου,
σχετικά με την ανάπτυξη της έρευνας γύρω από ζητήματα πανεπιστημιακής διδασκαλίας,
 να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να ενθαρρύνει συνεργασίες γύρω από την
πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα, συμμετέχοντας ενεργά σε δίκτυα και οργανώσεις
Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
 να συγκεντρώνει στοιχεία και να προετοιμάζει την απονομή του ετήσιου βραβείου
παιδαγωγικής αριστείας του Πανεπιστημίου Στοκχόλμης,
 να διοργανώνει συνδιασκέψεις και συνέδρια γύρω από θέματα Πανεπιστημιακής
Παιδαγωγικής και διδασκαλίας.
Τα μαθήματα Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης απευθύνονται
σε όλους τους διδάσκοντες, έμπειρους και αρχάριους, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις
διδακτικές τους ικανότητες. Απώτερος στόχος των σεμιναρίων Πανεπιστημιακής
παιδαγωγικής είναι να εμπλουτιστούν οι συμμετέχοντες με νέες ιδέες, να εμπνευσθούν και να
μάθουν από τους συναδέλφους τους πράγματα που θα τους βοηθήσουν να γίνουν καλύτεροι
δάσκαλοι και να εξελιχθούν επαγγελματικά. Υπογραμμίζεται ότι η οργάνωση και η
παιδαγωγική αντίληψη των σεμιναρίων διαπνέονται από αρχές ευρέως αποδεκτές στο χώρο
της εκπαίδευσης ενηλίκων. Έτσι οι εμπειρίες των συμμετεχόντων από τη διδασκαλία των
επιστημονικών τους αντικειμένων αποτελούν θεμελιακό σημείο αναφοράς, διαλογικού
αναστοχασμού και μετασχηματισμού στη διάρκεια των σεμιναρίων. Η μάθηση των
συμμετεχόντων αποκτά χαρακτήρα συλλογικό επειδή στηρίζεται στην συμμετρική
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επικοινωνία, το σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, την ενθάρρυνση της δημιουργικής
αντιπαράθεσης και της συναδελφικής κριτικής στήριξης. Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ
συναδέλφων με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψει κανείς
ότι πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην αίθουσα διδασκαλίας δεν είναι καθαρά
προσωπικά αλλά αντικείμενο γενικότερου παιδαγωγικού προβληματισμού. Τα μαθήματα
Πανεπιστημιακής παιδαγωγικής που προσφέρονται στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου
Στοκχόλμης το ακαδ. έτος 2013/14 αφορούν:
α. στο σχεδιασμό μαθημάτων στη βάση των αρχών της μαθησιακής βελτιστοποίησης
και της εμπειρίας των συναδέλφων (3 μονάδες/ECTS),
β. στο σχεδιασμό μαθημάτων με τεχνολογίες πληροφορικής (Technology Enhanced
Learning) (4,5 μονάδες/ECTS),
γ. στην ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στα
αναλυτικά προγράμματα (3 ECTS),
δ. στη μάθηση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (7,5 μονάδες/ ECTS),
ε. στη μάθηση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με νομική κατεύθυνση
(7,5 μονάδες/ ECTS),
στ. στην παιδαγωγική καθοδήγηση και εποπτεία επιστημονικών εργασιών σε πτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο (4,5 μονάδες/ECTS),
ζ. στη διδακτική μαθημάτων (4,5 μονάδες/ECTS),
η. στη δημιουργία χαρτοφυλακίου-πορτφόλιο
διδάσκοντα (4,5 μονάδες). 23

παιδαγωγικής

κατάρτισης

του

Τα Κέντρα Αριστείας Διδασκαλίας και Μάθησης στην Αγγλία
Στην Αγγλία, λειτουργεί ο θεσμός των Κέντρων Αριστείας Διδασκαλίας και Μάθησης (Centre
for Excellence in Teaching and Learning = CETL) με καταβολές στη Λευκή Βίβλο του 2003
του τότε Υπουργείου Παιδείας και Δεξιοτήτων με τίτλο «Το μέλλον της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης» (DEPARTMENT FOR EDUCATION AND SKILLS - DfES, 2003). Εκεί
διατυπώθηκε η πρόθεση της Πολιτείας να δημιουργηθούν «κέντρα αριστείας (...) για την
επιβράβευση της καλής διδασκαλίας σε περιφερειακό επίπεδο και την προώθηση των βέλτιστων
πρακτικών» (DfES, 2003, σελ. 47). Η εξέλιξη αυτή ήταν μέρος μιας ευρύτερης κίνησης για τη
βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αποτελούσε πτυχή
μιας δέσμης σχετικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων:

Βλ.
utbildning
23

http://www.su.se/medarbetare/personal/kompetens-ledarutveckling/h%C3%B6gskolepedagogisk-
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α) της δημιουργίας της Ανώτατης Ακαδημίας Εκπαίδευσης, η οποία συγκέντρωσε το έργο
ήδη υπαρχόντων φορέων όπως του Ινστιτούτου για τη Μάθηση και τη Διδασκαλία στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, του Δικτύου Υποστήριξης της Μάθησης και της Διδασκαλίας
(Learning and Teaching Support Network = LTSN) του Συμβουλίου Χρηματοδότησης της
Αγγλικής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Higher Education Funding Council for England = HEFCE)
καθώς και ορισμένες λειτουργίες του Οργανισμού Ανάπτυξης Προσωπικού Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Higher Education Staff Development Agency = HESDA), και
β) της απαίτησης από κάθε νεοπροσλαμβανόμενο μέλος ΔΕΠ να παρακολουθήσει με επιτυχία
ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα σεμιναρίων για τη διδασκαλία και μάθηση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
Το HEFCE, που ιδρύθηκε το 1992 με τον Νόμο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έλαβε την
εντολή να αναπτύξει την έννοια των Κέντρων Αριστείας (CETL), όπως θεσπίστηκαν στη
Λευκή Βίβλο, μέσα σε σχετικά ασφυκτικά χρονικά πλαίσια. Ξεκίνησε έτσι τον Ιούλιο του
2003 μια διαδικασία διαβούλευσης δημοσιεύοντας έγγραφο με τις προτάσεις του σχετικά με
την πρωτοβουλία (HEFCE, 2003/36) 24 καλώντας τους ενδιαφερόμενους να απαντήσουν έως
τις 24 Οκτωβρίου 2003. Όπως σημειώνει το HEFCE στην ιστοσελίδα του,
Από τη διαβούλευση προέκυψε ευρεία υποστήριξη της πρωτοβουλίας για τα CETL
μετριασμένη μόνο από ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Από τις 140 απαντήσεις που ελήφθησαν από τα τριτοβάθμια ιδρύματα, τα
αντιπροσωπευτικά σώματα και άλλους οργανισμούς, περίπου το 75%
ανταποκρίθηκε θετικά σε σχέση με τους συνολικούς στόχους και τους στόχους
δημιουργίας των CETL. Πολλά ιδρύματα θα προτιμούσαν μια γενική κατανομή
των πόρων σε όλα τα ιδρύματα κατά το μοντέλο της ποιότητας του Ταμείου
Ενίσχυση της Διδασκαλίας (Teaching Quality Enhancement Fund=TQEF 25).
Παρ’ όλα αυτά, χαιρέτισaν την ευελιξία των προτεινόμενων επιπέδων
χρηματοδότησης και τη δυνατότητα των ιδρυμάτων να καθορίσουν τα CETLs με
τρόπο που να αντικατοπτρίζουν ορισμένες ιδέες τους για την άριστη πρακτική, αντί
να συμμορφώνονται με ένα ενιαίο μοντέλο. 26
Μετά από τη φάση της διαβούλευσης, το HEFCE δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής
προσφορών για τη δημιουργία CETLs τον Ιανουάριο του 2004 (HEFCE, 2004/05) 27.
Δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά από το HEFCE είχαν τα χρηματοδοτούμενα ΑΕΙ και τα

Διαθέσιμο στο:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100202100434/http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2003/03_36/03_
36.pdf
25
Διαθέσιμο στο: http://www.hefce.ac.uk/Pubs/rdreports/2005/rd23_05/
26
Βλ. http://www.hefce.ac.uk/learning/tinits/cetl/consult.asp
27
Διαθέσιμο στο:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100202100434/http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2004/04_05/04_
05.pdf
24
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άμεσα από το HEFCE χρηματοδοτούμενα κολέγια (FECs) με τουλάχιστον 500 σπουδαστές
πλήρους απασχόλησης.
Σε πρώτο στάδιο, ελήφθησαν συνολικά 259 επιλέξιμες προσφορές από 126 διαφορετικά
ιδρύματα. Οι προσφορές κάλυψαν όλες τις κύριες θεματικές περιοχές, όπως ορίζεται στο
κοινό ακαδημαϊκό σύστημα κωδικοποίησης, και ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων στη
μάθηση και τη διδασκαλία. Από το σύνολο αυτό, 106 προσφορές (συμπεριλαμβανομένων 24
συνεργατικών προσφορών) επιλέχθηκαν για να προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο της
διαδικασίας υποβολής προσφορών. Στη συνέχεια, συμφωνήθηκε να χρηματοδοτηθούν 74
CETLs στην Αγγλία από το 2005 και μετά (HEFCE, 2011).
Το πρόγραμμα CETL ήταν μία, αλλά σημαντική, συνιστώσα της συνολικής προσέγγισης του
HEFCE για την υποστήριξη της βελτίωσης της μάθησης και της διδασκαλίας κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου. Από το 2006-2009, συνολικά 525 εκατομμύρια £ δόθηκαν για
τον τομέα αυτόν, στο πλαίσιο του Ταμείου Ενίσχυσης Ποιότητας Διδασκαλίας (TQEF), που
περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες πρωτοβουλίες εκτός από το πρόγραμμα CETL:
 κονδύλια σε όλα τα αγγλικά ΑΕΙ για να στηρίξει την ανάπτυξη και την εφαρμογή
στρατηγικών μάθησης και διδασκαλίας (μοιράστηκαν στα ΑΕΙ 158.500.000 £ κατά την
περίοδο 2006-2009),
 χρηματοδότηση για την υποστήριξη της Ακαδημίας Ανώτατης Εκπαίδευσης και του
δικτύου των Εξειδικευμένων ανά Επιστημονική Περιοχή Κέντρων (Subject Centres:
Economics, Education & Art, Design & Media),
 το Πρόγραμμα Έρευνας για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση (Teaching and Learning
Research Programme = TLRP): μια κοινή πρωτοβουλία του HEFCE και του
Συμβουλίου Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας (Economic and Social Research
Council = ESRC) για χρηματοδότηση της έρευνας σε θέματα σχετικά με την
Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική,
 το Εθνικό Σύστημα Ενίσχυσης της Διδασκαλίας (National Teaching Fellowship Scheme
= NTFS), το οποίο παρέχει οφέλη για την ατομική αριστεία, την υποστήριξη της
επαγγελματικής ανάπτυξης στη διδασκαλία και τη μάθηση ή πτυχές της
Πανεπιστημιακής παιδαγωγικής/διδακτικής.
Η αξιολόγηση των επιπτώσεων του Ταμείου Ενίσχυσης της Ποιότητας της Διδασκαλίας
(TQEF) της φάσης 1999-2005 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ταμείο είχε συμβάλει να
διασφαλίσει ότι πολλά ΑΕΙ
είχαν κάνει σημαντικά βήματα για την οικοδόμηση ικανοτήτων για την ενίσχυση της
μάθησης και της διδασκαλίας με πολύ πιο συστηματικούς τρόπους από ό,τι στο
παρελθόν. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν με σαφήνεια ότι στα περισσότερα
ιδρύματα η χρηματοδότηση του TQEF κατέληξε γενικά σε πραγματικό όφελος.
(HEFCE, 2011, σελ. 4)
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Όσο για τα αποτελέσματα της συνέργειας μεταξύ διαφόρων φορέων και ιδρυμάτων
αναφέρονται:
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι μια ολοκληρωμένη στρατηγική κατά την έναρξη του
TQEF δεν ήταν ρητή τα ΑΕΙ κατάφεραν να παράγουν αποτελέσματα συνέργειας, αν
και υποτίθεται ότι θα ανέπτυσσαν, εν μέρει με τη δημοσίευση δύο πρώιμων καλών
πρακτικών, το έργο της ομάδας συντονισμού των εθνικών TQEF.
Διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στον βαθμό επίτευξης συνέργειας στα ΑΕΙ. Σε
αρκετές περιπτώσεις, όπου υπάρχει ιδιαίτερα ισχυρή θεσμική (και συνήθως
συγκεντρωτική) δέσμευση για την ενίσχυση της μάθησης και της διδασκαλίας, τα
αποτελέσματα από τις επιμέρους προσπάθειες συγκεντρώθηκαν για να ενισχύσουν
όσο γίνεται περισσότερες πτυχές μάθησης και διδασκαλίας, και σημειώθηκε
σημαντική πρόοδος. Στις περιπτώσεις αυτές, η αξία της χρηματοδότησης του TQEF
ήταν υψηλή. Αντίθετα, σε άλλα ΑΕΙ υπήρξε πολύ μικρότερος βαθμός συνέργειας, σε
τοπικό επίπεδο, και αυτή (η συνέργεια) οφείλεται κυρίως στη δουλειά λίγων μόνον
ανθρώπων που υποστήριξαν με θέρμη την ιδέα. (HEFCE, 2011, σελ. 4)
Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία στην οποία υποβλήθηκαν τα ΑΕΙ να
υποβάλουν μια επίσημη Στρατηγική Μάθησης και Διδασκαλίας (Learning and Teaching
Strategy, ΣΜΔ) ως προϋπόθεση χρηματοδότησής τους, τα βοήθησε τελικά, είτε να
επικεντρώσουν εκ νέου σε μια υπάρχουσα ΣΜΔ ή να επεξεργαστούν μία, αν δεν υπήρχε.
Επιπλέον, η χρηματοδότηση, αν και όχι μεγάλη, κατευθύνθηκε στην ενίσχυση της μάθησης
και της διδασκαλίας χωρίς να κινδυνεύει να εξαφανιστεί μέσα στα γενικά κονδύλια των ΑΕΙ.
Παράδειγμα Κέντρου Αριστείας Διδασκαλίας και Μάθησης: University of South
Wales
Στελεχώνεται από 16 άτομα: τον Διευθυντή (1) και τη Διευθυντική Ομάδα (2) την Ομάδα
υποστήριξης (2) την Ομάδα Ενίσχυσης της Μάθησης μέσω της Τεχνολογίας (4) την ομάδα
που συντονίζει τη ζωή στην Πανεπιστημιούπολη (First Campus Team, 4) και την Ομάδα
Εκπαιδευτικής Ανάπτυξης (3). Όραμά του Κέντρου είναι να ενισχύσει τη μάθηση, τη
διδασκαλία και τη διεύρυνση της πρόσβασης των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης που θα οδηγήσει υποψήφιους φοιτητές, φοιτητές
αποφοίτους σε άριστα επιτεύγματα, καθώς τους επιτρέπει να είναι συν-δημιουργοί της
μάθησής τους. Στις αρμοδιότητες του Κέντρου, μεταξύ άλλων, είναι:
 η Αξιολόγηση και η Ανατροφοδότηση,
 τα Βραβεία Αριστείας στη Διδασκαλία και τη Μάθηση,
 η διοργάνωση Σεμιναρίων και Συνεδρίων,
 η ενίσχυση των επιδόσεων των φοιτητών,
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 η Αριστεία στη Μάθηση και τη Διδασκαλία,
 οι ορθές πρακτικές αποφυγής αποκλεισμών,
 η χρηματοδότηση της Καινοτομίας στην Παιδαγωγική και τη Διδακτική,
 η χρηματοδότηση καινοτομικών δράσεων φοιτητών,
 η μάθηση μέσω της απασχόλησης,
 η τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση.
Ενδεικτικά, το πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου 2013-14 του Κέντρου περιλαμβάνει και τα
εξής σεμινάρια:


Ευέλικτη ανάπτυξη. Παρέχει ευκαιρίες σε φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό όλων
των επιπέδων να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αναπτυχθούν επαγγελματικά και να
ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους.

 Θέτοντας τη Μάθηση στα χέρια του φοιτητή. Αφορά τη χρήση της τεχνολογίας για τη
διευκόλυνση της μάθησης έξω από το Πανεπιστήμιο.

 Η χρήση των Κοινωνικών Δικτύων (Social Media, ΚΔ) στη Διδασκαλία και Μάθηση. Με
δεδομένο ένα συνεχώς αυξανόμενο σώμα στοιχείων που ενισχύουν την αξία της χρήσης
των ΚΔ ως συστατικού της μάθησης και της διδασκαλίας, παρουσιάζονται εξαιρετικά
παραδείγματα του πώς το Facebook και άλλα κοινωνικά κανάλια χρησιμοποιούνται για
την αποτελεσματικότερη συμμετοχή των φοιτητών, καθώς και την ανάπτυξη και
στήριξη ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ των φοιτητών με τους καθηγητές τους.28
Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Κύπρου
Το 2003 τέθηκε σε λειτουργία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το Κέντρο Διδασκαλίας και
Μάθησης του (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.). Σκοπός του Κέντρου είναι η υποστήριξη και ανάπτυξη της
Πανεπιστημιακής διδασκαλίας και μάθησης, έτσι ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες ανάγκες των Πανεπιστημίων και στα διεθνώς συμβατά και ανταγωνίσιμα κριτήρια
ποιότητας. Βασικοί στόχοι του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. είναι:

28



η ανάπτυξη πολιτικής διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο,



η υποστήριξη των τμημάτων και του ακαδημαϊκού προσωπικού σε θέματα ανάπτυξης
προγραμμάτων σπουδών,



η υποστήριξη των τμημάτων και του ακαδημαϊκού προσωπικού σε θέματα σχεδιασμού,
διαχείρισης και αξιολόγησης διδασκαλίας,

http://celt.southwales.ac.uk/events/
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η παρακολούθηση και ανανέωση της υλικοτεχνικής υποδομής για υποστήριξη της
διδασκαλίας,



η υποστήριξη των τμημάτων και όσων ασχολούνται με τη διδασκαλία, μάθηση και την
παραγωγή διδακτικού υλικού,



η ανάπτυξη και οργάνωση συστήματος και στρατηγικής διασφάλισης ποιότητας της
διδασκαλίας,



η ανάπτυξη των δεξιοτήτων μελέτης όσων εμπλέκονται στη διαδικασία μάθησης,



η ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της διδασκαλίας και η οργάνωση, διαχείριση και
φύλαξη των δεδομένων,



η ανάπτυξη συστήματος επιβράβευσης και διάδοσης "καλών πρακτικών" και ποιοτικής
διδασκαλίας,



η προώθηση της πολιτικής τηλεμάθησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.29

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. μελετά θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία και παρέχει σε εθελοντική
βάση επιμορφωτικά μαθήματα, που σκοπό έχουν τη βελτίωση της διδασκαλίας. Είναι
υπεύθυνο για την παρακολούθηση και ανανέωση των τεχνικών μέσων στήριξης της
διδασκαλίας, που χρησιμοποιούνται στο Πανεπιστήμιο, παρέχει υποστήριξη στην παραγωγή
διδακτικού υλικού και διαφυλάττει τις αξιολογήσεις του διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού.
Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. διευθύνεται από Συμβούλιο. Ο Διευθυντής του Κέντρου είναι πρωτοβάθμιος
καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με αποδεδειγμένες οργανωτικές ικανότητες,
αναγνώριση και κύρος στην ακαδημαϊκή κοινότητα ως ερευνητής και δάσκαλος στη
γνωστική του περιοχή. Παρόμοια προσόντα προβλέπονται και για τον Αναπληρωτή
Διευθυντή του Κέντρου, ο οποίος/α μπορεί να είναι και αναπληρωτής καθηγητής.
Εκτός από τον Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή στο Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος από κάθε Σχολή, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών
και Φοιτητικής Μέριμνας, ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και ένας των
μεταπτυχιακών φοιτητών.
Το Συμβούλιο προεδρεύεται από τον Διευθυντή του Κέντρου και έχει την ευθύνη:

29



της εύρυθμης λειτουργίας,



της σωστής οργάνωσης,



της επίτευξης των στόχων που αναφέρονται πιο πάνω στο Πλαίσιο Λειτουργίας του
Κέντρου,

http://ucy.ac.cy/ctl/el/welcome-message
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του καταρτισμού και υποβολής του προϋπολογισμού του Κέντρου.

Ο διευθυντής και αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου ορίζονται από τη Σύγκλητο ύστερα
από εισήγηση Επιτροπής, που αποτελείται από τον Πρύτανη (πρόεδρο) και τους Κοσμήτορες
των Σχολών. Οι θέσεις διευθυντή και αναπληρωτή διευθυντή του Κέντρου είναι
ασυμβίβαστες με τις θέσεις του Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων, του Κοσμήτορα Σχολής και
του Προέδρου Τμήματος. Η θητεία του διευθυντή και αναπληρωτή διευθυντή του Κέντρου
είναι τριετής με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μία θητεία. 30 Στις δραστηριότητες του
Κέντρου περιλαμβάνονται:
Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος και Διδάσκοντος. Είναι εργαλείο
απαραίτητο για την ανατροφοδότηση και βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας. Για τη
σύνταξή του χρησιμοποιήθηκαν, ως πρότυπο, ερωτηματολόγια από πολλά πανεπιστήμια του
κόσμου καθώς και μελέτες αξιοπιστίας, που έγιναν διεθνώς, αλλά και στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Η διανομή των ερωτηματολογίων από τους διδάσκοντες προς τους φοιτητές είναι
υποχρεωτική και γίνεται στις τελευταίες δυο εβδομάδες κάθε εξαμήνου. 31
Τηλεμάθηση. Γίνεται προσπάθεια ενσωμάτωσης της τηλεμάθησης με διοργάνωση
επιμορφωτικών σεμιναρίων και επιδείξεων για τους τρόπους χρήσης σχετικών λογισμικών
(WebCT, Moodle, Lotus LearningSpace), τεχνικά και διδακτικά, σε διδάσκοντες και
φοιτητές. Επίσης, παρέχεται στήριξη προς κάθε διδάσκοντα που στοχεύει στην αναβάθμιση
των μαθημάτων του, με βοήθεια στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού του. 32
Επιμορφωτικά Σεμινάρια και Πρόγραμμα Προσανατολισμού. Διοργανώνονται εκπαιδευτικά
σεμινάρια για νέους διδάσκοντες στο πλαίσιο του προγράμματος προσανατολισμού κατά την
έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό για τα νέα μέλη του
ακαδημαϊκού προσωπικού που δεν έχουν διδακτική πείρα, με μέριμνα των Προέδρων των
Τμημάτων και είναι ανοικτό προς όλους τους διδάσκοντες (και τους Επισκέπτες Καθηγητές,
τα μέλη ΕΕΠ, καθώς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στους οποίους ανατίθεται διδακτικό
έργο). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. διοργάνωσε για το εκπαιδευτικό προσωπικό
του Πανεπιστημίου Κύπρου σεμινάριο διάρκειας 12 ωρών στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2012 με
θέμα "Teaching & Learning in Higher Education", και προσκεκλημένη εκπαιδεύτρια την Δρα.
Kate Exley, Senior Staff Development Officer, University of Leeds, Consultant in HE,
National Teaching Fellow, HEA. Το σεμινάριο κάλυψε τα ακόλουθα θέματα:
 From Theory to Practice: Influential ideas in learning and teaching
 Small Group Teaching: Seminars, Tutorials and Beyond
 Giving an Interactive Lecture to engage learners
30

http://ucy.ac.cy/ctl/el/general-information/operational-framework

31

https://ucy.ac.cy/ctl/el/activities/evaluation-questionnaires

32

https://ucy.ac.cy/ctl/el/activities/elearning
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 Reviewing Student Assessment and feedback. 33
Ταχύρρυθμα Μαθήματα. Προσφέρονται προς τους φοιτητές και τους δίνουν χρήσιμα εργαλεία
για τις σπουδές τους (τεχνικές μελέτης, δεξιότητες παρουσίασης, εισαγωγή στις υπηρεσίες
της Βιβλιοθήκης, εισαγωγή σε λογισμικά. Είναι ημερήσια και διαρκούν από 4 έως 6 ώρες.34
Διαγνωστικά Ερωτηματολόγια. Πρόκειται για διαγνωστικά ερωτηματολόγια που
απευθύνονται προς τους πρωτοετείς φοιτητές σύμφωνα με τις ανάγκες που υποδεικνύει το
κάθε Τμήμα. 35
Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας. Το Κέντρο μελετά και προτείνει προς τις Πρυτανικές αρχές
σχέδια διασφάλισης της προσφερόμενης από το Πανεπιστήμιο Ποιότητας. Επίσης,
θεσμοθετεί βραβεία ποιότητας διδασκαλίας. 36
Η Ελληνική πραγματικότητα
Ο Νόμος 3374 του 2005, ο οποίος αφορά στη «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση», στο κεφάλαιο «Κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης» αναφέρει:
Για την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της έρευνας και
διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τα
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, τη διαπίστωση τυχόν αδυναμιών και αποκλίσεων
σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή τους και
τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σε σχέση με τους στόχους
του εθνικού συστήματος ανώτατης παιδείας και τις διεθνείς προδιαγραφές,
εμπειρίες και πρακτικές χρησιμοποιούνται γενικώς αναγνωρισμένα και
αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία εκφράζονται με αντίστοιχους ποσοτικούς και
ποιοτικούς δείκτες. (Νόμος 3374/2005, σελ. )
Ως κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας του διδακτικού έργου στην περίπτωση
αυτή θα πρέπει αναμφισβήτητα να θεωρηθούν:
η αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού, η ποιότητα της διδακτικής
διαδικασίας, η οργάνωση και η εφαρμογή του διδακτικού έργου, τα εκπαιδευτικά
βοηθήματα, τα μέσα και οι υποδομές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η
αναλογία και η συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, το επίπεδο και
η επικαιρότητα των παρεχόμενων γνώσεων, η σύνδεση της έρευνας με τη

33

https://ucy.ac.cy/ctl/el/activities/workshops-for-instructors-and-orientation-programme

34

https://ucy.ac.cy/ctl/el/activities/courses-for-students
https://ucy.ac.cy/ctl/el/activities/diagnostic-questionnaires

35

36

https://ucy.ac.cy/ctl/el/activities/qa-framework
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διδασκαλία, η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών ή
σπουδαστών. (Νόμος 3374/2005, σελ. )
Ο Νόμος αυτός λογικά έπρεπε να ληφθεί υπόψη και να εξειδικευτεί ενδεχομένως ακόμη
περισσότερο στο νόμο πλαίσιο για τα ΑΕΙ που ακολούθησε, τον Νόμο 4009 του 2011. Το
άρθρο 17 του Νόμου αυτού αναφέρεται στα «Προσόντα εκλογής καθηγητών όλων των
βαθμίδων». Στο άρθρο αυτό, περιέργως, η διδακτική ικανότητα συμπεριλαμβάνεται στις
πρόσθετες προϋποθέσεις και προσόντα κατάληψης μιας θέσης, οι οποίες «καθορίζονται,
ανάλογα με τη βαθμίδα, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τις διδακτικές και ερευνητικές
ανάγκες της σχολής, από τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος».
Πώς όμως εφαρμόζεται ο Νόμος αυτός; Μια τυπική εισηγητική έκθεση για την αξιολόγηση
ενός Ακαδημαϊκού Δασκάλου για την επόμενη βαθμίδα περιλαμβάνει συνήθως μια
παράγραφο με τίτλο «Διδακτικό Έργο και Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών» με
υποπαραγράφους:
α) «Αυτόνομο Εκπαιδευτικό Έργο», στην οποία παρατίθενται τα μαθήματα και οι Σχολές στις
οποίες ο υποψήφιος τα δίδαξε αυτόνομα σε προπτυχιακό και ενδεχομένως σε μεταπτυχιακό
επίπεδο και αναφέρεται η συνάφεια των μαθημάτων με το γνωστικό αντικείμενο της υπό
πλήρωση θέσης,
β) «Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών» (άμεση εποπτεία ή μέλος τριμελούς επιτροπής ή
μέλος κρίσης), στην οποία αναφέρονται οι υποψήφιοι διδάκτορες και τα θέματα των
διατριβών τους, εφόσον φυσικά υπάρχουν,
γ) «Προσκεκλημένος Καθηγητής» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus ή μη, και
δ) «Λοιπό Διδακτικό Έργο» σε χαμηλότερες βαθμίδες, σε επιμορφώσεις κ.λπ.
Πουθενά στην παραπάνω περιγραφή δεν εμφανίζεται, ως απαραίτητο στοιχείο, η πιστοποίηση
της διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας του υποψηφίου Ακαδημαϊκού Δασκάλου ή η
ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου του με βάση κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης, σαν αυτά
που αναφέρει ο Νόμος 3374/2005. Πρόκειται μάλλον για περιγραφές που δίνουν έμφαση σε
ποσοτικά στοιχεία (π.χ. πόσα έτη, πόσα διδακτορικά), παρά σε ποιοτικά (πόσο
αποτελεσματική η διδασκαλία, πόσο συνδεδεμένη με την έρευνα, πόσο ικανοποίησε τους
φοιτητές).
Στην Ελλάδα απουσιάζει παντελώς η Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική. Ενώ όλα τα
Πανεπιστήμια της χώρας μας έχουν Παιδαγωγικές Σχολές, εντούτοις δεν έχουν μέχρι σήμερα
λάβει πρόνοια για την παιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη του εκπαιδευτικού και λοιπού
προσωπικού. Εν πολλοίς οφείλεται αυτό και στην …παράδοση περί αυθεντίας που τα ξέρει
όλα, και θέτει, έτσι, τους πανεπιστημιακούς καθηγητές υπεράνω κάθε αξιολόγησης, είτε ως
ερευνητών είτε ως δασκάλων. Μάλιστα, την περασμένη δεκαετία εξαιρούνταν από την
υποχρέωση να συμμετέχουν, ως εκπαιδευόμενοι, σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών
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στο πλαίσιο του Ε.Κ.Ε.ΠΙ.Σ. προκειμένου, στη συνέχεια, να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές
ενηλίκων (Υπουργική Απόφαση 113172/2005) 37.
Ο Νόμος 3848/2010 αναφέρεται στην «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού - καθιέρωση
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». Ο Νόμος αυτός
καθορίζει πώς πιστοποιείται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια όσων αποφοίτων
Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων θέλουν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.
προκειμένου να γίνουν εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Στο χρονικό διάστημα που διανύθηκε από τότε, πολλά Ανώτατα Ιδρύματα ασχολούνται με τη
δημιουργία δομών που θα προσφέρουν πρόγραμμα που θα εξασφαλίζουν παιδαγωγική και
διδακτική επάρκεια στους φοιτητές τους στη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και αργότερα
εφόσον το επιθυμούν. Έτσι, για παράδειγμα, εκτός από τα Τμήματα που μέχρι τώρα έδιναν
επάρκεια, όπως όλα τα Προπτυχιακά Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) που
χορηγούν πιστοποιητικό επάρκειας με το βασικό πτυχίο, αλλά και τα Ετήσια Προγράμματα
Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που προσφέρουν πιστοποίηση διδακτικής και
παιδαγωγικής επάρκειας εδώ και πάνω από 50 χρόνια, προστίθενται και άλλα τμήματα τα
οποία προσαρμόζουν κατάλληλα τα προγράμματά τους. Πρόσφατα, με την Υπουργική
Απόφαση 39460/Γ2/21-03-2013 διαπιστώνεται η εξασφάλιση της παιδαγωγικής και
διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της
Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Πρόγραμμα αυτό είναι το πρώτο
πιστοποιημένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε επίπεδο ΑΕΙ στην Ελλάδα, με την
έννοια ότι ο φοιτητής, που θα παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα
αυτό, θα λάβει πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τον Νόμο
3848/2010. Το πιστοποιητικό εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των κατόχων στους
διαγωνισμούς Εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους σε
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων…
Η παγκόσμια κοινωνία της γνώσης, που αχνοφαίνονταν τη δεκαετία του 1970, αποτελεί
σήμερα αναπόφευκτη πραγματικότητα. Οι πληροφορίες σε όλο τους το φάσμα, από το στάδιο
της δημιουργίας, απόκτησης, προσαρμογής και διάδοσής τους έχουν μετατραπεί σε ισχυρό
μέσο εξουσίας. Επίσης, το γνωστικό κεφάλαιο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μιας χώρας
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία της.
Φυσικά δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το γεγονός ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση έχει
μετατραπεί σε μια παγκόσμια αγορά όπου η μόρφωση μετατρέπεται σε προϊόν
εμπορευματικής συναλλαγής με τους όρους και τους κανόνες που διέπουν κάθε αγορά. Σε
συνδυασμό με την τεχνολογική πρόοδο δημιουργούνται νέα δεδομένα στον χώρο της
εκπαίδευσης διεθνώς με πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο την ένταση του ανταγωνισμού. Αργά
«Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων», άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης 113172/2005 - ΦΕΚ
1593/Β/17.11.2005: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων
37
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ή γρήγορα θα αντιμετωπίσει και η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση τα επακόλουθα του
ανταγωνισμού με σοβαρές συνέπειες για την επιβίωσή της αν δεν επεξεργαστεί μια βιώσιμη
στρατηγική για το μέλλον. Ήδη στα τέλη του 1990 η Ευρωπαϊκή Σύνοδος των Πρυτάνεων
εξέφρασε την ανάγκη να αλλάξουν νοοτροπία τα παραδοσιακά πανεπιστήμια τονίζοντας τα
εξής:
«Τα πανεπιστήμια πρέπει να αναθεωρήσουν τον ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας
τους, προκειμένου να βρουν τη θέση τους σε έναν πολύ διαφορετικό κόσμο. Είναι
ζωτικής σημασίας να επανεκτιμήσουν και, ενδεχομένως, να επανα-βεβαιώσουν
τους θεμελιώδεις σκοπούς τους. Αν και τα ιδρύματα μπορεί να έχουν διαφορετικές
ειδικές αποστολές, και δυνατόν να υπάρξει σημαντική ανομοιογένεια στο σύστημα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όλα τα πανεπιστήμια θα έχουν στο πλαίσιο της
αποστολής τους:
 τη δημιουργία νέας γνώσης και τη διατήρηση της υπάρχουσας, όπως
αποδεικνύεται από την έρευνα και τη μορφωτική/διδακτική εμπειρία
(scholarship),
 να συμβάλλουν στην κοινωνία και την οικονομική επιτυχία της, ιδιαίτερα σε
τοπικό επίπεδο,
 να συμβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη,
 και, το πιο σημαντικό στην παρούσα συγκυρία, τον ρόλο της διδασκαλίας, όπως
πραγματοποιείται από το πανεπιστήμιο και, από την άλλη πλευρά του
νομίσματος, τις μαθησιακές εμπειρίες των φοιτητών του.» (βλ. Jalling, 2002,
σελ. 5-6) 38
Είτε από τη φύση τους είτε εξ αποστολής, τα πανεπιστήμια θεωρούνται ευαίσθητοι
αισθητήρες των αλλαγών που συντελούνται στην κοινωνία και τον πολιτισμό. Το έργο τους
δεν περιορίζεται μόνο στην αναπαραγωγή γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, συμβάλλοντας
στην ομαλή κοινωνική προσαρμογή των σπουδαστών. Κυρίως παράγουν και βελτιώνουν τους
υλικούς και συμβολικούς εκείνους όρους που είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση και εξέλιξη
της κοινωνίας. Οι κοινωνικές αλλαγές είναι διαρκείς. Άλλοτε συντελούνται με αργούς και
άλλοτε με γοργούς ρυθμούς. Όχι σπάνια, τα πανεπιστήμια αποτελούν χώρους εκκόλαψης
κοινωνικών αλλαγών, αλλά δεν είναι αυτονόητο, και ούτε υπάρχει κάποια εγγύηση ότι όλα τα
πανεπιστήμια ανταποκρίνονται στην αποστολή τους να βρίσκονται πάντα στην πρωτοπορία
των αλλαγών που συντελούνται σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Τίθεται το
ερώτημα, για παράδειγμα, κατά πόσον τα ελληνικά ΑΕΙ είναι εξοπλισμένα να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της μαζικοποίησης της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και της διαδικασίας ενοποίησης του εκπαιδευτικού χώρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τι σημαίνει για το ελληνικό πανεπιστήμιο η μετάβαση «από τη διδασκαλία στη
μάθηση» για το πώς οργανώνεται η εκπαίδευση στις πανεπιστημιακές αίθουσες; Πώς
αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια τους φοιτητές τους; Ως πελάτες ή ως μανθάνοντα
υποκείμενα; Τι είδους ικανότητες θα πρέπει να έχουν καλλιεργήσει και να διαθέτουν οι
ακαδημαϊκοί δάσκαλοι; Ποια η ευθύνη των ίδιων ιδρυμάτων για την προσφορά και
διασφάλιση μαθησιακού περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας;
Ο ικανός δάσκαλος αποτελεί κατά κανόνα προϋπόθεση για την αποτελεσματική μάθηση των
περισσότερων σπουδαστών. Κανείς δάσκαλος, όμως, όσο ικανός κι αν είναι, δεν μπορεί να
38
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αντικαταστήσει το γεγονός ότι η μάθηση απαιτεί την ενεργοποίηση του ίδιου του φοιτητή.
Μεγάλο ρόλο, ωστόσο, στην αφύπνιση και διατήρηση του ενδιαφέροντος του σπουδαστή για
μάθηση διαδραματίζει και πάλι ο «ικανός» δάσκαλος. Η αντίληψη του ικανού δασκάλου για
τη μάθηση και τη διδασκαλία, η παιδαγωγική φιλοσοφία του, αντανακλάται στον τρόπο
σχεδιασμού και πραγματοποίησης της διδακτικής επικοινωνίας, καθώς και στις μαθησιακές
στρατηγικές που επιλέγουν ή εξαναγκάζονται να επιλέξουν οι διδασκόμενοι (Prosser et al.,
2003). Εξίσου σημαντική συμβολή στον τρόπο που μαθαίνουν οι φοιτητές έχει
αναμφισβήτητα και το εξεταστικό σύστημα το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη είτε εμβριθούς είτε
επιφανειακής προσέγγισης (deep and surface learning approach) του μαθησιακού
αντικειμένου (βλ. Marton & Säljö, 1976. Marton, Hounselland & Entwistle, 1997). Έχει
διαπιστωθεί συνάρτηση ανάμεσα α) στη φοιτητοκεντρική διδασκαλία, που αποβλέπει στη
εννοιολογική κατανόηση και αλλαγή του νοητικού πλαισίου αναφοράς, και την εις βάθος
μάθηση και β) στη καθηγητοκεντρική διδασκαλία, που προσανατολίζεται στη μετάδοση της
«γνώσης» και την επιφανειακή μάθηση. Εδώ δεν θα εμβαθύνουμε περισσότερο στις
συσχετίσεις αυτές. Θα αρκεστούμε μόνο να επισημάνουμε την πολυπλοκότητα που τις
διακατέχει, πράγμα που επιβεβαιώνει το πόσο απαραίτητη είναι η ύπαρξη, από την πλευρά
του διδάσκοντα, μιας επεξεργασμένης παιδαγωγικής αντίληψης, η οποία θεμελιώνεται σε
ερευνητικά δεδομένα για τη μάθηση και συνεχή αναστοχασμό πάνω στις προσωπικές
εμπειρίες του καθώς και στις εμπειρίες άλλων συναδέλφων (Trigwell, 2006. Gibbs & Coffey,
2004. Elmgren & Henriksson, 2010). Θετική σίγουρα θα πρέπει να θεωρείται σήμερα η
συνεχώς αυξανόμενη αναγνώριση διεθνώς της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των
μελών ΔΕΠ, καθώς και η στήριξη πρωτοβουλιών βελτίωσης του παιδαγωγικού και
διδακτικού περιεχομένου των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, όπως διαφάνηκε από τις
εμπειρίες που παρουσιάστηκαν στο παρόν κείμενο. Διαπιστώνεται, δυστυχώς, ότι τα ΑΕΙ της
χώρας μας δεν συμμετέχουν στον προβληματισμό σχετικά με την αναβάθμιση της διδακτικής
επάρκειας του προσωπικού τους και, ακόμη λιγότερο, δεν προβαίνουν σε ενέργειες
θεμελίωσης δομών που να προάγουν μια κουλτούρα Πανεπιστημιακής παιδαγωγικής.
Τις τελευταίες δυο δεκαετίες διαπιστώνεται στη συζήτηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση
μια μετατόπιση του κέντρου βάρους από την έρευνα προς τη διδασκαλία και τον χαρακτήρα
του παρεχόμενου διδακτικού έργου. Η παροχή μαθησιακών ευκαιριών υψηλού επιπέδου
τοποθετείται στο επίκεντρο της δραστηριότητας των ΑΕΙ. Αν αναλογισθούμε ότι η βασική
εκπαίδευση στα ΑΕΙ αποτελεί την πρωταρχική αποστολή τους κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να
δημιουργεί θέμα συζήτησης. Η ακαδημαϊκή όμως παράδοση και η αυτοεικόνα των
τριτοβάθμιων καθηγητών θεμελιώνεται στην ενασχόληση με την έρευνα και την παραγωγή
νέας γνώσης, αγνοώντας ότι και οι ίδιοι, σε μεγάλο βαθμό, οφείλουν τις γνώσεις τους και τις
ικανότητές του -κρίνοντας εκ του αποτελέσματος- σε όσα έμαθαν καθοδηγούμενοι από
ικανούς πανεπιστημιακούς δασκάλους. Βέβαια, στα καθήκοντα ενός ολοκληρωμένου μέλους
ΔΕΠ είναι να παράγει καινούργια γνώση (έρευνα) και να διδάσκει. Πρόκειται για δύο
αλληλοϋποστηριζόμενες δραστηριότητες απαραίτητες για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης.
Είναι, γι’ αυτό, ζήτημα ποιότητας της εκπαίδευσης σε κάθε ΑΕΙ να παρέχεται η δυνατότητα
και η παρότρυνση σε κάθε μέλος ΔΕΠ να διεξάγει και έρευνα και διδακτικό έργο. Με αυτόν
τον τρόπο, αναγνωρίζεται έμπρακτα η ισόβαθμη σπουδαιότητα και των δύο δραστηριοτήτων.
Η αναβάθμιση της διδασκαλίας είναι θέμα κατά βάση επαγγελματισμού της πανεπιστημιακής
κοινότητας, τα αποτελέσματα του οποίου αποτυπώνονται στις διαδικασίες κρίσης και
ακαδημαϊκής εξέλιξης του προσωπικού, στα μαθησιακά αποτελέσματα των φοιτητών και στη
σφυρηλάτηση της ανταγωνιστικότητας κάθε τριτοβάθμιου ιδρύματος. Καιρός πια να
εγκαταλειφθεί η άποψη ότι η έρευνα και η διδασκαλία σε ένα ΑΕΙ αποτελούν φύσει αντίθετες
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λειτουργίες. Ο παραδοσιακός και συχνά επιπόλαιος διαχωρισμός μεταξύ έρευνας και
διδασκαλίας δεν ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα και την πολυμορφία του προφίλ
ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει ο πανεπιστημιακός δάσκαλος. Το ζητούμενο είναι οι
ικανότητες αυτές να εντοπιστούν, να περιγραφούν, να αναλυθούν και να γίνουν αντικείμενο
διδακτικής κατάρτισης του εκπαιδευτικού προσωπικού κάθε ΑΕΙ.
Πολλοί πανεπιστημιακοί συνάδελφοι, με καταξιωμένο διδακτικό έργο, διαπιστώνουν ότι η
ενασχόλησή τους με τη διδασκαλία δεν ευνοεί την ακαδημαϊκή εξέλιξή τους. Κατά κανόνα,
στις κρίσεις αξιολόγησης δίνεται έμφαση στις δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε
φημισμένα περιοδικά, ιδίως αγγλόφωνα, και όχι τόσο η διδακτική ικανότητα. Οι καιροί,
όμως, έχουν αλλάξει και η ποιότητα της διδασκαλίας αποτελεί σήμερα βασικό πλεονέκτημα
σε μια ολοένα και πιο ανοιχτή πανεπιστημιακή αγορά, σε αντίθεση με τον σχεδόν
μονοπωλιακό και ελιτίστικο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του παρελθόντος. Το
ζήτημα της διδακτικής κατάρτισης των μελών ΔΕΠ είναι ανάγκη να απασχολήσει σοβαρά
την ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα στο σύνολό της. Χωρίς να υποτιμούμε τις
διδακτικές ικανότητες των καθηγητών στα σημερινά ΑΕΙ, εκτιμούμε ότι ήρθε το πλήρωμα
του χρόνου για τα Ανώτατα Ιδρύματα να επεξεργαστούν την εκπαιδευτική πολιτική τους
θεσμοθετώντας Προγράμματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, μελετώντας τις
υπάρχουσες καλές πρακτικές σε διεθνές επίπεδο. Όσο για την Πολιτεία και το αρμόδιο
Υπουργείο, δεν αρκεί να διακηρύττει τις καλές προθέσεις του υπό τη μορφή εύηχων
διατυπώσεων σε διατάξεις και νομοθετήματα, αλλά να παρέχει και τους απαραίτητους πόρους
δίνοντας ώθηση και στην ανάπτυξη της Πανεπιστημιακή Παιδαγωγικής στην Ελλάδα.
Αφορμή μπορεί να αποτελέσει η προσπάθεια των Πανεπιστημίων, την παρούσα χρονική
στιγμή, να παρέχουν στους φοιτητές και πτυχιούχους τους Προγράμματα Παιδαγωγικής και
Διδακτικής Επάρκειας σε εφαρμογή του Νόμου 3848/2010, απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή και επιτυχία τους στον Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ προκειμένου να διοριστούν ως
καθηγητές στην Εκπαίδευση. Προϋπόθεση βέβαια και για αυτό είναι να πειστούν οι ίδιοι οι
Έλληνες Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι για την αναγκαιότητα δημιουργίας δομών σε κάθε
ίδρυμα υπό τη μορφή, για παράδειγμα, ενός Κέντρου Αριστείας για τη Διδασκαλία και τη
Μάθηση, όπως αυτές που δημιουργούνται σε Πανεπιστήμια άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Βόρειας Αμερικής τα τελευταία 20-30 χρόνια. Επομένως, θα πρέπει να
θεωρείται ρεαλιστικός και εφικτός στόχος η τέταρτη σύσταση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου
για τον εκσυγχρονισμό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
Όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν το 2020 πιστοποιημένη παιδαγωγική
κατάρτιση. Η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση των καθηγητών θα πρέπει να
γίνεται από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στον τομέα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. (European Commission, 2013)
Επίλογος 39
Ουδείς θα αντέτεινε με αξιόπιστα επιχειρήματα ότι όλοι όσοι εκτελούν διδακτικό έργο σε
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη κατάρτιση και
πιστοποίηση, για την οποία ευθύνεται το ίδιο το ίδρυμα. Συνήθως το πρόβλημα, στην
Ο επίλογος είναι εμπνευσμένος από τα εποικοδομητικά και διορατικά σχόλια του συναδέλφου Γεώργιου
Μενεξέ, Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, ο οποίος διάβασε το παρόν κείμενο σε μια από τις τελικές του μορφές.
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περίπτωση της Ελλάδας, δεν εστιάζεται στη δεοντολογική του διάσταση αλλά στην πρακτική
του εφαρμογή, ίσως εξαιτίας της καθομολογούμενης νοοτροπίας και των δομικών
ιδιαιτεροτήτων που πρυτανεύουν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Είναι, επομένως, εύλογη η
καλόβουλη επιφύλαξη που αναρωτιέται «με ποιον τρόπο οποιοδήποτε παιδαγωγικό-διδακτικό
μοντέλο μπορεί να βοηθήσει τους διδάσκοντες να εφαρμόσουν στην πράξη τα όσα έμαθαν, όταν
θα πρέπει να διδάξουν σε αμφιθέατρο όπου υπάρχουν και όρθιοι φοιτητές (>100 άτομα); Ή
όταν δεν υπάρχουν φοιτητές…; »
Αρκετοί από μας που εργάζονται στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση θα επιβεβαίωναν
χωρίς δυσκολία τις ιδιαίτερες εργασιακές συνθήκες του διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού. Περίπου το ένα τρίτο του ωφέλιμου χρόνου των μελών ΔΕΠ καταναλώνεται σε
διαδικασίες που αφορούν τις εξετάσεις (θέματα, αναπαραγωγή θεμάτων, επιτηρητές,
αίθουσες, διόρθωση, καταχώρηση βαθμολογιών, επανεξετάσεις, εμβόλιμες εξετάσεις,
απορίες φοιτητών σχετικά με τη βαθμολογία τους, φροντιστηριακό-ιδιαίτερο μάθημα στους
φοιτητές για να καταλάβουν που έκαναν λάθος, κατατακτήριες εξετάσεις, εξετάσεις στο
μεταπτυχιακό, εξέταση μεταπτυχιακών διατριβών, εξέταση διδακτορικών διατριβών κ.ά.). Σε
ορισμένα μαθήματα μπορεί να προσέρχονται στις εξετάσεις και 700 άτομα κάθε φορά. Το
ένα τρίτο από αυτούς να περάσει από το γραφείο του διδάσκοντα για να συζητήσουν κάποιο
θέμα σχετικά με το βαθμό που πήραν, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι κάτι στραβό συμβαίνει
με το … “γιαλό και τα αρμενάκια του”. Και σαν να μην αρκούσαν όλα αυτά, επιβαρύνεται ο
πανεπιστημιακός δάσκαλος με διοικητικό έργο (συμμετοχή σε επιτροπές, αξιολογήσεις κ.λπ.)
και μόνον, αν περισσέψει χρόνος, θα ασχοληθεί και με την έρευνα. Λόγω παράδοσης στον
ακαδημαϊκό χώρο, η ενασχόληση με την έρευνα και οι δημοσιεύσεις, κρίνουν την
επαγγελματική εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ και την αξιολόγηση του ιδρύματος. Φαίνεται, όμως,
ότι αυτή η κατεστημένη πρακτική είναι άδικη και παρωχημένη από την ίδια την
πραγματικότητα και για τον λόγο αυτό αρχίζει να κερδίζει έδαφος η ανάγκη αναγνώρισης της
ποιότητας του παιδαγωγικού-διδακτικού έργου ως εξίσου σημαντικού με το ερευνητικό.
Με το παρόν κείμενο θέλουμε να συμβάλλουμε στην ευαισθητοποίηση της Πολιτείας και της
ακαδημαϊκής κοινότητας γύρω από το ζήτημα της παιδαγωγικής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευσης ως παράγοντα ποιοτικής αναβάθμισης, ανανέωσης και προαγωγής της
καινοτομίας στα ΑΕΙ. Πρέπει να δοθούν κίνητρα και μεγαλύτερη αυτονομία δράσης στις
κοινότητες ΔΕΠ της χώρας μας να προβούν στις αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μόνον μια κινητοποίηση από τα «κάτω» έχει, κατά τη γνώμη μας,
προϋποθέσεις να εκσυγχρονίσει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο με βήματα λελογισμένα,
ρεαλιστικά και κοστολογημένα. Καιρός να αφήσουμε το στάδιο των προθέσεων και
διαθέσεων, εκεί όπου όλα ευημερούν! Η συζήτηση με αφορμή το ποιόν της Πανεπιστημιακής
Παιδαγωγικής δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά το έναυσμα για ένα Νέο Πανεπιστήμιο σε μια
περίοδο κρίσης, αναστοχασμού και αναπροσανατολισμού.
«Any Teacher That Can Be Replaced By A Computer Should (And Deserves To) Be» 40

Αρχικά διατυπώθηκε από τον Arthur C. Clarke το 1980 στο βιβλίο του με τίτλο Electronic Tutors και
αργότερα αναδιατυπώθηκε από τον David Thornburg.

40
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Απόψεις εκπαιδευτικών σε σχέση με την αξιοποίηση βιωματικών συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα
Teachers' views about the use of experiential collaborative educational techniques
in the framework of their participation in training programs.

Ιωσήφ Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, Καθηγητής – Σύμβουλος ΕΑΠ
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Abstract: This paper is aimed at presenting the views of teachers regarding the use of
experiential participatory educational techniques in their training programmes. In the first part
the term “experiential learning” is analyzed and the most important participatory educational
techniques used in teachers’ training are presented. In the second part the research
methodology is described and the most important results that derived from the
implementation of the research are presented. The paper is concluded with the results
regarding the effective use of experiential participatory educational techniques in teachers’
training.
Key words: experiential learning, participatory educational techniques, teacher training.
Περίληψη: Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με
την αξιοποίηση βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής
τους σε επιμορφωτικά προγράμματα. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναλύεται ο όρος
βιωματική μάθηση και παρουσιάζονται οι σημαντικότερες συμμετοχικές εκπαιδευτικές
τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στο δεύτερο μέρος της
εργασίας περιγράφεται η μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας και παρουσιάζονται τα
σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν από την υλοποίησή της. Η εργασία
ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματική
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αξιοποίηση των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στην επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών.
Λέξεις κλειδιά: βιωματική μάθηση, συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές, επιμόρφωση
εκπαιδευτικών

Εισαγωγή
Ζούμε σε μια εποχή που όλα αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς. Η νέα οικονομία βασίζεται
στη γνώση. Η επίδραση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας γίνεται
αισθητή όλο και περισσότερο σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Αλλάζει ο τρόπος με τον
οποίο τα άτομα δημιουργούν, συσσωρεύουν, διατηρούν και μεταβιβάζουν πληροφορίες
(Παπαδάκης, κ.ά,2003:558). Παράλληλα, μεταβάλλονται οι τρόποι επικοινωνίας,
ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων και εργασίας (Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς
το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2000).
Οι σημαντικές αλλαγές που επέφεραν οι εξελίξεις αυτές σε όλους τους τομείς της κοινωνίας
επιβάλλουν αναπροσαρμογές τόσο στα περιεχόμενα, όσο και στις μεθόδους και στους
τρόπους διδασκαλίας και μάθησης (Κόκκος,1996). Η επιλογή και συγκρότηση ενός
ελάχιστου κορμού βασικών γνώσεων και κυρίως η εκμάθηση μεθόδων προσέγγισης της
φυσικής, κοινωνικής και ιστορικής πραγματικότητας, καθώς και η καλλιέργεια δεξιοτήτων
και η δημιουργία κινήτρων συνεχούς μάθησης (συνεχιζόμενη εκπαίδευση) είναι σήμερα
περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Χρειάζεται ανάπτυξη ικανότητας επιλογής, κατανόησης του
διαφορετικού ή του ξένου, ανοχής για συνανθρώπους με διαφορετική ηλικία ή νοοτροπία ή
πεποιθήσεις, άλλου θρησκεύματος ή φυλετικού προσδιορισμού, καλλιέργεια κριτικής
στάσης, οικολογικής συνείδησης, εκπαίδευσης για την ειρήνη κλπ. (Ξωχέλλης, 2002).
Στις νέες αυτές συνθήκες απαιτείται αλλαγή στο ρόλο του εκπαιδευτικού με κύριο άξονα τη
μετατόπιση του κέντρου βάρους από τη διδακτική διαδικασία παροχής γνώσεων, στην
οργάνωση κατάλληλων περιβαλλόντων και διαδικασιών μάθησης, καθώς επίσης και στην
καλλιέργεια της αυτενέργειας και των ικανοτήτων του μαθητή για την αντιμετώπιση των
νέων συνθηκών. Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί με επιτυχία στις
αυξημένες απαιτήσεις του ρόλου του, απαραίτητη είναι η συνεχής επιμόρφωσή του.
Με τον όρο επιμόρφωση εκπαιδευτικών ορίζουμε το σύνολο των δραστηριοτήτων που
αφορούν τον σχεδιασμό την υλοποίηση και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, με στόχο
τη συμπλήρωση, τον εμπλουτισμό, τη βελτίωση, την αναβάθμιση, καθώς και την περαιτέρω
ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας (Παπαδάκης,κ.ά,2003:559).
Η επιμόρφωση συνδέεται με τη συμπληρωματική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των
εκπαιδευτικών αίροντας ανεπάρκειες και ελλείψεις της βασικής τους εκπαίδευσης. Η μεγάλη
σημασία της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών
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στο πλαίσιο της βασικής αρχής της διά βίου μάθησης αναγνωρίζεται ως προτεραιότητα τόσο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009), όσο και από άλλους
διεθνείς οργανισμούς, όπως η Unesco, σε σχετική μελέτη της οποίας τονίζεται ότι «…οι
αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί της σημερινής εποχής θα πρέπει να μαθαίνουν διά βίου.»
(Tiedao,2002:306).

1. Η έννοια της βιωματικής μάθησης
Στην απλούστερη μορφή της, βιωματική μάθηση είναι η μάθηση μέσα από την κατάλληλη
αξιοποίηση της εμπειρίας, ή αλλιώς η μάθηση μέσα από την πράξη. Μάθηση μέσα από την
εμπειρία σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι πρώτα εκτίθενται σε μια εμπειρία και μετά
ενθαρρύνονται να αναστοχαστούν πάνω σε αυτή και να αναπτύξουν νέες γνώσεις, νέες
ικανότητες, νέες δεξιότητες, νέες στάσεις και συμπεριφορές (Φίλλιπς,2004:4). Σε αυτή την
περίπτωση οι εκπαιδευόμενοι απαιτείται περισσότερο να πράττουν παρά να ακούν και
μάλιστα καλούνται να σκεφτούν και να αναστοχαστούν σχετικά με όσα έκαναν (Jackson
&Caffarela,1994).
Αν επιχειρούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό της βιωματικής μάθησης, θα υποστηρίζαμε πως
με τον όρο βιωματική μάθηση αναφερόμαστε στη διαδικασία εκείνη σύμφωνα με την οποία
οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να ζήσουν και ενσυνείδητα να κατανοήσουν τις δικές τους
σκέψεις, συναισθήματα, δράσεις και αντιδράσεις σε μία κατάσταση. Αυτό μπορεί να γίνει είτε
με το να μοιραστούν απλά μια δική τους εμπειρία σχετική με το γνωστικό αντικείμενο, είτε
με το να συμμετέχουν στην αναπαράσταση μίας κατάστασης – αληθινής ή φανταστικής – την
οποία εισάγει ο εκπαιδευτής με τη μορφή ενός γεγονότος ή περιστατικού κλπ., και η οποία
προσφέρεται προκειμένου οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν βαθύτερα τις παραμέτρους της
κατάστασης και να αναπτύξουν τις σχετικές ικανότητές τους (Πολέμη,2003: 100).
Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο του Lewin, η μάθηση, η αλλαγή και η ανάπτυξη
προάγονται καλύτερα μέσα από μια διαδικασία που ξεκινά από μια «εμπειρία» και
ακολουθείται από τη συλλογή δεδομένων και παρατηρήσεων σχετικά με την εμπειρία αυτή.
Κατόπιν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί αναλύονται και τα συμπεράσματα αποτελούν
ανατροφοδότηση για τα άτομα που έζησαν την εμπειρία, ώστε να μεταβάλουν τη
συμπεριφορά τους και να επιλέξουν νέες εμπειρίες (Φίλλιπς,2004: 5)
Κατά τον Piaget οι κατευθύνσεις της εμπειρίας και των ιδεών, του στοχασμού και της δράσης
παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της σκέψης των εκπαιδευόμενων, μαθητών και
ενηλίκων. Η διεργασία της μάθησης σε αυτή την περίπτωση ακολουθεί μια κυκλική
αλληλεπίδραση ανάμεσα στο άτομο και στο περιβάλλον, παρόμοια με το προαναφερόμενο
μοντέλο. Το κλειδί για τη μάθηση βρίσκεται στην αμοιβαία αλληλεπίδραση της διαδικασίας
προσαρμογής των ιδεών και των σχημάτων στην εμπειρία της πραγματικότητας, καθώς και
στη διαδικασία αφομοίωσης των γεγονότων και των εμπειριών της πραγματικότητας στις ήδη
υπάρχουσες ιδέες και σχήματα ( Kolb,1984:23;Φίλλιπς, 2004:5)
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Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο του D. Kolb, (Kolb, 1984), η διαδικασία της βιωματικής
μάθησης μπορεί να περιγραφεί ως ένας κύκλος τεσσάρων σταδίων που περιλαμβάνει
τέσσερις μαθησιακές λειτουργίες – την εμπειρία, τη στοχαστική παρατήρηση, τη γενίκευση και
τον πειραματισμό. Κάθε φάση της κυκλικής αυτής διαδικασίας συνδέεται άμεσα με την
προηγούμενη και την επόμενη. Αν κάποια από αυτές δεν υλοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό,
θα επηρεάσει αρνητικά τη συνολική διαδικασία μάθησης που στηρίζεται στο βίωμα. Κάθε
μαθησιακή διαδικασία ξεκινάει από μία συγκεκριμένη εμπειρία την οποία οι εκπαιδευόμενοι,
αφού τη ζήσουν, καλούνται να αναστοχαστούν. Από τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από
τον αναστοχασμό θα προκύψουν θεωρητικές αρχές και γενικεύσεις για το τι τελικά έχει
επιτευχθεί ως μάθηση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι εκπαιδευόμενοι με τον πειραματισμό
θα δοκιμάσουν ό,τι έμαθαν στην πράξη. Έτσι δημιουργείται μια νέα εμπειρία, και άρα με την
ολοκλήρωση ενός πρώτου κύκλου βιωματικής μάθησης δίνεται το έναυσμα για έναν
καινούριο κύκλο.
Ο Jarvis εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στο μοντέλο του Kolb (Merriam &
Caffarella,1999:225-226,284) υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι δεν είναι απλοί αποδέκτες των
νέων γνώσεων και εμπειριών. Αντίθετα, αλληλεπιδρούν με το κοινωνικό περιβάλλον,
συντελώντας στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας. Αυτό, λοιπόν, που θα
αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τη μάθηση είναι η δυσαρμονία που εμφανίζεται ανάμεσα
στις παρούσες εμπειρίες του ατόμου και στην ερμηνεία που είχε δώσει σε ανάλογες εμπειρίες
παλιότερα (Jarvis,1999:69-71). Από τη δυσαρμονία αυτή (δηλαδή το νέο βίωμα) είναι
δυνατόν να προκύψει η νέα μάθηση.

2. Βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές
Για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της βιωματικής μάθησης απαραίτητη είναι η
ενεργητική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων σε όλα τα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας, με
στόχο να οδηγούνται οι τελευταίοι τόσο στην πράξη, όσο και στον στοχασμό σχετικά με όσα
έπραξαν (Jackson & Caffarella,1994:8; Φραγκούλης & Φραντζή, 2010).
Για να μπορέσει ο επιμορφωτής των εκπαιδευτικών να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε ένα
τέτοιο ρόλο, υπάρχει ένα πλήθος μεθόδων και τεχνικών που του επιτρέπουν να προκαλέσει
τις κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς. Από την
ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας, τρεις φαίνεται να είναι οι κύριες
κατηγορίες εκπαιδευτικών τεχνικών οι οποίες προωθούν την βιωματική μάθηση. Αυτές
συνοψίζονται στις ακόλουθες: α) εκπαιδευτικές τεχνικές που διεξάγονται μέσα στην τάξη, β)
εκπαιδευτικές τεχνικές που διεξάγονται έξω από την τάξη, γ) εκπαιδευτικές ασκήσεις
(Φίλλιπς,2004; Παπαδάκης & Φραγκούλης,2005). Η επιλογή των εκπαιδευτών τεχνικών που
θα χρησιμοποιήσει ο επιμορφωτής εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: α) τον
εκπαιδευτικό σκοπό και τους στόχους του επιμορφωτικού προγράμματος, β) τις απαιτήσεις
του μαθησιακού αντικειμένου, γ) τους μαθησιακούς τρόπους και τα εκπαιδευτικά
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χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, δ) τις ικανότητες που διαθέτει στη χρήση των
συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών, ε) το μαθησιακό κλίμα, στ) το διαθέσιμο χρόνο, ζ)
τους διαθέσιμους πόρους (Κόκκος,2006:257-258; Φραγκούλης & Φραντζή,2010:88-89).
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα εστιάσουμε την προσοχή μας στις εκπαιδευτικές
τεχνικές που διεξάγονται μέσα στην τάξη: Με τις τεχνικές αυτές ενισχύεται η ενεργητική
συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, διότι παράγονται άμεσα πολλές και ποικίλες εμπειρίες.
Αυτό γίνεται εφικτό λόγω του ότι οι τεχνικές αυτές είναι επικεντρωμένες στους
εκπαιδευόμενους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις προϋπάρχουσες
εμπειρίες και γνώσεις τους και να τις μοιραστούν σε ομάδες για να λύσουν προβλήματα και
να συνεργαστούν.
Τέτοιες τεχνικές είναι: ο καταιγισμός ιδεών, το παιχνίδι ρόλων, οι προσομοιώσεις, η εργασία
σε ομάδες, οι μελέτες περίπτωσης, οι ερωτήσεις- απαντήσεις, η συζήτηση, το debate, τα έξι
καπέλα σκέψης κτλ (Φραγκούλης,2011).
Οι τεχνικές αυτές δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αξιοποιήσουν
προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις τους προκειμένου να οδηγηθούν στην απόκτηση νέας
γνώσης, καθώς και στην απόκτηση νέων εμπειριών (Jarvis,1999: 122).
Οι συμμετοχικές τεχνικές μπορούν να αξιοποιηθούν είτε στην αρχή ενός επιμορφωτικού
προγράμματος με στόχο την ενεργοποίηση των συμμετεχόντων σε αυτό, είτε κατά τη
διάρκεια υλοποίησής του με στόχο να ανακαλύψουν οι εκπαιδευόμενοι τη νέα γνώση, είτε
επίσης στο τέλος του για να διαπιστωθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων του.
Η επιτυχημένη εφαρμογή των βιωματικών τεχνικών εξαρτάται από τον εκπαιδευτή, ο οποίος
όχι μόνο θα πρέπει να γνωρίζει σε θεωρητικό επίπεδο τις διαδικασίες εφαρμογής των
εκπαιδευτικών τεχνικών, αλλά και να είναι σε θέση να τις εφαρμόζει και να τις προσαρμόζει
στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας των εκπαιδευόμενών του.
Επίσης, πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργεί ένα μαθησιακό κλίμα το οποίο να
χαρακτηρίζεται από καλή επικοινωνία, συνεργατικότητα και διάθεση για αλληλεπίδραση
ανάμεσα στα μέλη της ομάδας του (Κόκκος,1999:53-54).

3. Μεθοδολογία έρευνας

3.1. Σκοπός έρευνας
Σκοπός τη παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σε σχέση
με την αξιοποίηση βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο
συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα.
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3.2. Ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα ακόλουθα:
i. Η χρήση βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών στην επιμόρφωσή των εκπαιδευτικών
συμβάλλει στην αξιοποίηση της μεθοδολογίας εκπαίδευσης ενηλίκων;
ii. Η χρήση βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών στην επιμόρφωσή των εκπαιδευτικών
συμβάλλει στην αξιοποίηση των αρχών μάθησης ενηλίκων;
iii. Η χρήση βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών στην επιμόρφωσή των εκπαιδευτικών
συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσής;
3.3. Πληθυσμός - Δείγμα έρευνας- Περιορισμοί
Η έρευνα υλοποιήθηκε σε δείγμα 10 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στους Νομούς Αχαΐας και Ηρακλείου Κρήτης, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει ως
επιμορφούμενοι σε σημαντικό αριθμό επιμορφωτικών προγραμμάτων (περισσότερα από
οκτώ) τα τελευταία πέντε έτη. Η επιλογή τους έγινε με κριτήρια: α) τη διαθεσιμότητά τους
για συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης συνέντευξης, β) τη δυνατότητα λήψης
συνέντευξης από τα συγκεκριμένα άτομα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες (πχ. δυσκολίες
μετακίνησης ερευνητών, εύρεσης χρόνου για λήψη συνέντευξης, γ) τον περιορισμένο χρόνο
που είχαμε στη διάθεση μας για την υλοποίηση της έρευνας και την εξαγωγή των
αποτελεσμάτων – συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα στην έρευνα συμμετείχαν 10
εκπαιδευτικοί (5 από το Νομό Αχαΐας και 5 από το Νομό Ηρακλείου Κρήτης).
Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε σε περιορισμένο δείγμα εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα τα
συμπεράσματα της να μην μπορούν εύκολα να γενικευτούν για το σύνολο των εκπαιδευτικών
σε όλη την επικράτεια.
3.4 Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων
Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο συλλογής δεδομένων η
ημιδομημένη συνέντευξη.
Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε την ημιδομημένη συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής
δεδομένων για τους ακόλουθους λόγους: α) η συνέντευξη αποτελεί μια διαδικασία που
επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορίες και δεδομένα μέσα από την ανάλυση του
λόγου επιλεγμένων, αλλά χαρακτηριστικών περιπτώσεων, β) αποτελεί ένα ερευνητικό
εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται ως μέσο συλλογής πληροφοριών, ελέγχου και ερμηνείας
των ερευνητικών ερωτημάτων μιας έρευνας, γ) η συνέντευξη «φωτίζει», δηλαδή επιτρέπει
την πρόσβαση στον τρόπο που βλέπουν οι άλλοι τα πράγματα, τις σκέψεις τους, τις
στάσεις και τις απόψεις που κρύβονται πίσω από τη συμπεριφορά τους, δ) η συνέντευξη
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αποτελεί το μέσο για τη βαθύτερη εξέταση των κινήτρων των ερωτώμενων, για τους λόγους
που απάντησαν με τον συγκεκριμένο τρόπο (Cohen & Manion,1994:373-375).
Ως μέθοδος ανάλυσης των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου και ως
μονάδα ανάλυσης το θέμα (Δημητρόπουλος,2001:147).
3.5. Δομή αξόνων συνέντευξης
Η συνέντευξη περιελάβανε τέσσερις βασικές κατηγορίες ερωτήσεων.
Η πρώτη κατηγορία περιελάβανε ερωτήσεις που είχαν σχέση με τα προσωπικά στοιχεία των
ερωτώμενων όπως φύλο, ηλικία, βασικό τίτλο σπουδών, μεταπτυχιακές σπουδές,
επιμορφώσεις, έτη υπηρεσίας
Η δεύτερη κατηγορία περιελάβανε ερωτήσεις που σχετίζονταν με τη διερεύνηση των απόψεων
των υποκειμένων σε σχέση με τη συμβολή των βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών στην
αξιοποίηση της μεθοδολογίας εκπαίδευσης ενηλίκων.
Η τρίτη κατηγορία περιελάβανε ερωτήσεις που σχετίζονταν με τη διερεύνηση των απόψεων
των υποκειμένων σε σχέση με τη σύνδεση των βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών με τα
χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων.
Η τέταρτη κατηγορία περιελάβανε ερωτήσεις σχετικές με τη διερεύνηση των απόψεων των
υποκειμένων σε σχέση με τη σύνδεση των βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών με τις αρχές
μάθησης ενηλίκων.
3.6. Αποτελέσματα

3.6.1 Προφίλ υποκειμένων
Το προφίλ των υποκειμένων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν τo ακόλουθο: 5 υποκείμενα
ήταν άνδρες και 5 ήταν γυναίκες. Ηλικία από 31-35 έτη είχαν 2 υποκείμενα, ηλικία 36-40 έτη
είχαν 4 υποκείμενα, ενώ ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών είχαν 4 υποκείμενα. Εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν 6 υποκείμενα, ενώ δευτεροβάθμιας ήταν 4 υποκείμενα.
Μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου master είχαν 4 υποκείμενα και 2 υποκείμενα είχαν
παρακολουθήσει Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Από 1-10 έτη υπηρεσίας είχαν 3
υποκείμενα, από 11-20 έτη υπηρεσίας είχαν 5 υποκείμενα, ενώ 21-30 έτη υπηρεσίας είχαν 2
υποκείμενα.
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3.6.2 Απόψεις υποκειμένων σε σχέση με τη συμβολή των βιωματικών
συμμετοχικών τεχνικών στην αξιοποίηση της μεθοδολογίας
εκπαίδευσης ενηλίκων
Αναφορικά με το αν η χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στην επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών συμβάλλει στην αξιοποίηση των προϋπαρχουσών εμπειριών τους όλοι οι
συμμετέχοντες εκφράστηκαν θετικά. Πιο συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι διαθέτουν σημαντικό
κεφάλαιο εμπειριών, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους επιμορφωτές στο
πλαίσιο της επιμόρφωσής τους: «Βέβαια. Σε μια κλασικού τύπου επιμόρφωση, με εισηγήσεις
και powerpoint, απλώς ακούς τον επιμορφωτή και χάνεις το ενδιαφέρον σου. Όταν
χρησιμοποιούνται συμμετοχικές μέθοδοι, όλοι έχουμε την ευκαιρία να καταθέσουμε την
εμπειρία μας, να ανταλλάξουμε απόψεις, να προβληματιστούμε, να συνθέσουμε. Ας μην ξεχνάμε
ότι όλοι μας είμαστε χρόνια εκπαιδευτικοί και κουβαλάμε μια σημαντική εμπειρία, η οποία δεν
πρέπει να αγνοείται» (Ε1). Εκφράστηκε και η άποψη ότι η αξιοποίηση της προϋπάρχουσας
εμπειρίας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης των τεχνικών από τον επιμορφωτή: «Η χρήση
παραδοσιακών μεθόδων δεν είναι κατ’ ανάγκη κάτι αρνητικό. Είναι πώς χρησιμοποιεί ο
επιμορφωτής τις συμμετοχικές μεθόδους για να μεταφέρει τη νέα γνώση. Ναι συμβάλλει, αλλά
εξαρτάται από τον επιμορφωτή…» (Ε7).
Οι συμμετέχοντες στην πλειονότητά τους θεωρούν ότι η χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών
τεχνικών συμβάλλει στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων μαθησιακών ενδιαφερόντων τους. Οι
εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για πρακτικά ζητήματα καθημερινής διδακτικής
πράξης: «Ναι. Γίνεται συζήτηση αποριών επί του πρακτικού, επί συγκεκριμένων θεμάτων.»
(Ε2). Εκφράζονται, ωστόσο, και ορισμένες επιφυλάξεις, που σχετίζονται με τον αριθμό των
συμμετεχόντων και τον ρόλο του επιμορφωτή, όπως φαίνεται στις ακόλουθες αναφορές:
«…νομίζω ότι εξαρτάται και από τον αριθμό των επιμορφούμενων και κατά πόσο υπάρχει
καθοδήγηση από μέρους του επιμορφωτή» (Ε8), «Οι συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές δεν
είναι πανάκεια. Εξαρτάται από το πόσο εμβαθύνει στο θέμα και το πόσο καλά προετοιμασμένος
και γνώστης του θέματος είναι ο επιμορφωτής…». (Ε9).
Όλοι οι συμμετέχοντες υποστήριξαν τη θέση ότι η χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών
τεχνικών συμβάλλει στην αξιοποίηση των διαφορετικών τρόπων μάθησης ως ενήλικων
εκπαιδευόμενων, κυρίως διότι αξιοποιούνται βασικά χαρακτηριστικά της ενηλικιότητας, όπως
φαίνεται στην επόμενη ενδεικτική αναφορά: «Ναι, γιατί αξιοποιείται κατά βάση η
προϋπάρχουσα εμπειρία και τα ενδιαφέροντά μας» (Ε4). Αυτό ισχύει, βέβαια, μόνο «Αν
χρησιμοποιηθούν σωστά.» (Ε10).
Οι συμμετέχοντες στο σύνολό τους διατυπώνουν την άποψη ότι η χρήση συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών συμβάλλει στην άμβλυνση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν στο
πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα. Χαρακτηριστικά αναφέρουν πως οι
συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές συμβάλλουν στην άρση προκαθορισμένων αντιλήψεων
και αρνητικών συναισθημάτων: «Ναι. Στην αρχή υπάρχει καχυποψία, αρνητισμός και
προκατάληψη σε σχέση με τον επιμορφωτή και αυτά που πρόκειται να ακούσει ο
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επιμορφούμενος. Επίσης συχνά έχει σχηματισμένη εκ των προτέρων γνώμη. Με τις
συμμετοχικές μεθόδους μπαίνεις στο σύστημα μάθησης και στην εκπαιδευτική διαδικασία και
αποτελείς μέρος της. Αν έβαζα βαθμό στο πόσο συμβάλλουν οι συμμετοχικές μέθοδοι στην
άμβλυνση των εμποδίων, θα έλεγα 9/10…» (Ε4). Η αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται
ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας οδηγεί και σε αναθεώρηση οπτικών και τρόπων
δράσης. Ειδικότερα: «Βοηθά στο να μην μένουμε προσκολλημένοι σε αυτά που κάνουμε
συνήθως, σε παγιωμένες πρακτικές και αντιλήψεις. Συμμετέχοντας, αλληλεπιδρώντας,
ανταλλάσσοντας απόψεις με συναδέλφους, βλέπεις και μια άλλη πλευρά, αναθεωρείς κάποια
πράγματα και έτσι, ναι, νομίζω ότι δημιουργείται μια πιο θετική στάση για την επιμορφωτική
δραστηριότητα και διαδικασία» (Ε10).
3.6.3 Απόψεις υποκειμένων σε σχέση με τη σύνδεση των βιωματικών
συμμετοχικών τεχνικών με τα χαρακτηριστικά των ενήλικων
εκπαιδευόμενων
Όλοι οι ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι η χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στην
επιμόρφωσή τους συμβάλλει ώστε να βρίσκονται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας,
δεδομένου ότι: «….σε οποιαδήποτε άλλη δράση κυριαρχεί ο πομπός χωρίς απαραίτητα να
μεταδίδεται το μήνυμα στον δέκτη.» (Ε2). Η ενεργητική συμμετοχή και η αξιοποίηση της
εμπειρίας συμβάλλουν καθοριστικά, όπως τονίζεται στις ακόλουθες αναφορές: «Αυτό
εξυπακούεται. Δεν είναι μόνο ο επιμορφωτής που παρουσιάζει, αναλύει και όλοι οι υπόλοιποι
απλώς ακούμε, αλλά όλοι μας που εργαζόμαστε προς ένα αποτέλεσμα. Είναι η δική μας η
εμπειρία και συμμετοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο και όχι η εμπειρία του “παντογνώστη”
επιμορφωτή.» (Ε6). «Βεβαίως, γιατί αξιοποιούνται οι εμπειρίες και επιχειρείται σύνδεση των
εμπειριών με το νέο αντικείμενο και αναδύονται προβλήματα που συνδέονται με τη σχολική
τάξη.» (Ε4).
Απόλυτη συμφωνία υπάρχει και για το ότι η χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών
συμβάλλει ώστε να συμμετέχουν ενεργητικά στη διεργασία της μάθησης. Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρεται: «Φυσικά. Δεν είμαστε παθητικοί δέκτες, αλλά ενεργοί συμμετέχοντες.» (Ε3).
Υποστηρίζεται, ωστόσο, ο ρόλος του επιμορφωτή στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος και
η σημασία της σωστής προετοιμασίας του: «Ναι. Αλλά χρειάζεται πολύ καλή προετοιμασία
από πλευράς επιμορφωτή. Αλλιώς οδηγεί στην απομόνωση μελών της ομάδας: κάποιοι
κρύβονται πίσω απ’ όσους μιλούν και συμμετέχουν. Είναι απαραίτητη η διαμόρφωση
κατάλληλου κλίματος.» (Ε7).
Ομοφωνία υπάρχει και στο ότι η χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών συμβάλλει στην
ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης. Η αλληλεπίδραση είναι καθοριστική προς αυτήν την
κατεύθυνση: «Ναι, σε μεγάλο βαθμό, γιατί πολλές φορές, βλέποντας και άλλες οπτικές
αναθεωρούμε προϋπάρχουσες αντιλήψεις ή κρίνουμε πρακτικές και ιδέες συναδέλφων πριν τις
υιοθετήσουμε ή τις απορρίψουμε.» (Ε5). Επίσης, συντελεί στην τροποποίηση ερμηνευτικών
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πλαισίων και πρακτικών: «Συμβάλλει στο να προβληματιζόμαστε ή να τροποποιούμε το
πλαίσιο ερμηνείας μας, καθώς και να αναζητούμε νέους τρόπους σκέψης και δράσης.» (Ε8).
Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η χρήση συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών συμβάλλει στην ανάπτυξη ισότιμων σχέσεων επικοινωνίας και
συνεργασίας με τους συνεκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές τους. Αυτό συμβαίνει κυρίως
λόγω του συνεργατικού κλίματος που αναπτύσσεται: «Οι χρησιμοποιούμενες συμμετοχικές
εκπαιδευτικές τεχνικές καλλιεργούν ένα πλαίσιο οικειότητας και συνεργασίας, μας φέρνουν πιο
κοντά με τους εκπαιδευτές, και συμβάλλουν στη βελτίωση των επικοινωνιακών σχέσεων.» (Ε4).
Ακριβώς εκεί έγκειται και η ευθύνη του επιμορφωτή: «Αρκεί, φυσικά, να καλλιεργήσει τέτοιο
κλίμα ο επιμορφωτής, έτσι ώστε να συμμετέχουν όλοι και όχι μόνο μερικοί να δουλεύουν για
την ομάδα.» (Ε2). Αν ο εκπαιδευτής δεν είναι γνώστης των συμμετοχικών τεχνικών και της
δυναμικής της ομάδας, η ισοτιμία δεν επιτυγχάνεται: «Πολλές φορές δεν υπάρχουν ισότιμες
σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας. Εξαρτάται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του
καθενός από εμάς, αλλά και από το κλίμα που διαμορφώνεται από τον επιμορφωτή. Χρειάζεται
ο επιμορφωτής να γνωρίζει καλά τις συμμετοχικές τεχνικές. Η επικοινωνία πάντα παρουσιάζει
προβλήματα. Χρειάζεται ο επιμορφωτής να ξέρει να επικοινωνεί με την ομάδα, να συνεργάζεται
με τους εκπαιδευόμενους, καθώς και να είναι γνώστης των διεργασιών που αναπτύσσονται στο
πλαίσιο λειτουργίας μιας εκπαιδευτικής ομάδας.» (Ε3).
3.6.4 Απόψεις υποκειμένων σε σχέση με τη σύνδεση των βιωματικών
συμμετοχικών τεχνικών με τις αρχές μάθησης ενηλίκων
Οι απόψεις των συμμετεχόντων για το αν η χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στην
επιμόρφωσή τους συμβάλλει στο να εκπληρώνονται πληρέστερα οι στόχοι του επιμορφωτικού
προγράμματος διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Ειδικότερα, ορισμένοι εκφράζονται θετικά,
τονίζοντας την ενεργό συμμετοχή τους: «Θεωρώ πως ναι. Ο τελικός σκοπός κάθε
επιμορφωτικού προγράμματος δεν είναι να αποκομίσουν κάτι καινούριο οι επιμορφούμενοι;
Πώς αυτό θα επιτευχθεί αν οι επιμορφούμενοι απλώς ακούνε παθητικά;» (Ε10), «Ναι. Δίνω
και παίρνω. Αλλιώς, θα τα άκουγα και τέλος. Δεν θα είχα συμμετάσχει, ώστε να τα κάνω βίωμά
μου.» (Ε7). Από την άλλη, κάποιοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί: οι στόχοι δεν
γνωστοποιούνται πάντα στους συμμετέχοντες: «Δεν είναι πάντα γνωστοί οι στόχοι του
προγράμματος, κυρίως σε επίπεδο στάσεων.» (Ε6). Εκφράστηκε και η άποψη ότι δεν
εξασφαλίζεται πάντα η βεβαιότητα κτήσης νέας γνώσης και ότι το κριτήριο για την επιλογή
συμμετοχικών ή μη μεθόδων θα πρέπει να είναι οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων: «Πολλές
φορές μένεις ως επιμορφούμενος με κενά μετά από τις διαδικασίες συμμετοχικών τεχνικών και
δεν ξέρεις κατά πόσο έχεις μάθει κάτι καινούριο. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται ένας
συνδυασμός. Το βασικό είναι να καλύπτονται οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Αυτές θα
κρίνουν και τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν.» (Ε9).

Σελίδα 58 από 282

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών
συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου επιμορφωτικού έργου. Αξιολογείται το
πρόγραμμα ώστε να αναδιαμορφωθεί κατάλληλα, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των
εκπαιδευομένων, όπως αυτές αναδεικνύονται: «Ναι, βοηθά στο να βελτιωθεί το επιμορφωτικό
έργο. Προκύπτουν στοιχεία για τη μελλοντική αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων,
επαναδιατύπωση των στόχων και αξιολόγηση του προγράμματος. Μέσα από τις συζητήσεις
αναδεικνύονται οι επιμορφωτικές ανάγκες των συμμετεχόντων.» (Ε4). Όπως, όμως,
υποστηρίζεται, το βασικό κριτήριο για την ποιότητα του προγράμματος είναι η σχέση που
αναπτύσσεται μεταξύ επιμορφωτή και επιμορφούμενων. Οι συμμετοχικές τεχνικές είναι ένα
εργαλείο που προϋποθέτει ορθή χρήση: «Οι συμμετοχικές τεχνικές είναι ένα εργαλείο. Η
χρήση τους απλά και μόνο δε σημαίνει αυτόματα και βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου
επιμορφωτικού έργου. Το βασικό στη βελτίωση της ποιότητας είναι η σχέση επιμορφωτήεπιμορφούμενων. Αν οι συμμετοχικές τεχνικές εφαρμοστούν με σωστό τρόπο από τον
επιμορφωτή, τότε η ποιότητα θα βελτιωθεί αισθητά.» (Ε1).
Ομόφωνα υποστηρίζεται από τους εκπαιδευτικούς ότι η χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών
τεχνικών συμβάλλει στην αλλαγή του ρόλου των επιμορφωτών. Ο επιμορφωτής δεν λειτουργεί
ως αυθεντία, έχει έναν πιο απαιτητικό ρόλο, αυτόν του διευκολυντή της παραγωγής γνώσης
από τους επιμορφούμενους. Χρειάζεται να είναι φιλικός και να λειτουργεί ως ισότιμος με
αυτούς: «Φυσικά. Στις εισηγήσεις ο επιμορφωτής προσφέρει τη γνώση έτοιμη και δεν
κινδυνεύει να εκτεθεί. Είναι το δασκαλοκεντρικό μοντέλο μεταφερόμενο στην επιμόρφωση. Οι
συμμετοχικές μέθοδοι απαιτούν άλλες δεξιότητες και άλλο ρόλο επιμορφωτή. Πρέπει να είναι
υποστηρικτικός, διευκολυντικός και η γνώση να παράγεται από τους ίδιους τους
επιμορφούμενους.» (Ε1), «Σίγουρα. Θα πρέπει να είναι καθοδηγητής, διευκολυντής στην
πορεία μάθησης των εκπαιδευομένων και να μην λειτουργεί ως αυθεντία.» (Ε2), «Ναι. Αλλαγή
ρόλου. Ισότιμος, φιλικός.» (Ε7).
Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών
στην επιμόρφωσή τους συμβάλλει στην αλλαγή του τρόπου προσφοράς της γνώσης. Η πηγή της
γνώσης μεταφέρεται από τον επιμορφωτή στον επιμορφούμενο: «Ναι. Η γνώση παράγεται
από τους επιμορφούμενους.» (Ε3). Προωθείται ο αναστοχασμός και η σύνδεση με τις
προϋπάρχουσες εμπειρίες : «Ναι. Αλλάζω, χρησιμοποιώ την κρίση, βλέπω πού έχω κάνει
λάθος, διορθώνω και προχωρώ.» (Ε5), «Δεν έχουμε μια ξερή γνώση ή μια τραπεζική
συσσώρευση γνώσεων, γιατί η νέα γνώση συνδυάζεται με προηγούμενες εμπειρίες και κυρίως με
κριτικό αναστοχασμό πάνω στις εκπαιδευτικές πρακτικές.» (Ε6). Ωστόσο, εκφράζεται και η
επιφύλαξη για ενδεχόμενη αποσπασματική προσφορά της γνώσης με τις συμμετοχικές
μεθόδους: «Ναι, είναι ένας διαφορετικός τρόπος. Το θέμα είναι αν προσφέρεται σωστά η
γνώση. Φοβάμαι μήπως γίνεται αποσπασματικά η προσφορά της γνώσης με τις συμμετοχικές
μεθόδους και δεν αντιλαμβάνεται το όλον ο εκπαιδευόμενος. Χρειάζεται κάθε φορά
αξιολόγηση.» (Ε8).
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Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών
συμβάλλει στην δημιουργία προϋποθέσεων για ανάδειξη καινοτόμων πρακτικών. Σε αυτό
συντελεί η αλληλεπίδραση και ο κριτικός αναστοχασμός που προωθείται με τη χρήση
συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών: «Βεβαιότατα. Η καινοτομία θα έρθει μέσα από την
ανταλλαγή απόψεων, τον προβληματισμό, την αλληλεπίδραση, την κριτική, τη συζήτηση, την
άλλη ματιά.» (Ε9). Από την άλλη, διατυπώνονται και ορισμένες επιφυλάξεις, που σχετίζονται
με την ικανότητα του εκπαιδευτή για ορθή χρήση τους: «Σε μεγάλο ποσοστό συμβάλλει, με την
επιφύλαξη της ικανότητας του εκπαιδευτή να τις υιοθετεί στο έργο του και να τις χρησιμοποιεί
σωστά.» (Ε10).
Συμπεράσματα
Όπως προκύπτει από την ανάλυση που προηγήθηκε, η χρήση βιωματικών συμμετοχικών
τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συμβάλλει τόσο στην αξιοποίηση της
μεθοδολογίας εκπαίδευσης ενηλίκων και των αρχών μάθησής τους, όσο και στη βελτίωση της
ποιότητας της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Ειδικότερα, από την έρευνα διαπιστώνουμε ότι οι συμμετέχοντες στην πλειονότητά τους
θεωρούν πως η χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών συμβάλλει στην αξιοποίηση
των προϋπαρχουσών εμπειριών και των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων τους. Η άποψη αυτή
ερμηνεύεται αν αναλογιστούμε ότι στο πλαίσιο αξιοποίησης των συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών αξιοποιούνται οι προϋπάρχουσες εμπειρίες των εκπαιδευόμενων
στην πρόσκτηση της νέας γνώσης, καθώς και τα ιδιαίτερα μαθησιακά τους ενδιαφέροντα
(Κόκκος, 1996:258;Φραγκούλης & Φραντζή,2010:88).
Τα υποκείμενα της έρευνας στο σύνολό τους θεωρούν πως η χρήση των συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών συμβάλλει στην αξιοποίηση των διαφορετικών τρόπων μάθησης,
καθώς οι γνώσεις δεν «προσφέρονται» αλλά «ανακαλύπτονται» μέσα από ένα οργανωμένο
σύνολο δραστηριοτήτων. Η θέση αυτή γίνεται κατανοητή αν λάβουμε υπόψη μας πως οι
συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές βοηθούν τους εκπαιδευόμενους στο να αξιοποιήσουν
ποικίλους τρόπους και στρατηγικές στην πρόσκτηση της νέας γνώσης και παράλληλα τους
βοηθούν στο να μαθαίνουν από μόνοι τους (Βαϊκούση, κ.ά: 2008:63).
Όλοι οι συμμετέχοντες διατυπώνουν την άποψη πως με τη χρήση συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο της επιμόρφωσής τους βρίσκονται στο επίκεντρο της
μαθησιακής διαδικασίας έχοντας ενεργητικό ρόλο στη διεργασία της μάθησης. Η άποψη αυτή
ερμηνεύεται αν λάβουμε υπόψη μας πως με την αξιοποίηση των συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών οι επιμορφούμενοι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεργασία της
μάθησης και ο ρόλος του επιμορφωτή μεταβάλλεται από μεταδότη γνώσεων σε οργανωτή του
πλαισίου υλοποίησης των μαθησιακών δραστηριοτήτων (Rogers,1999).
Οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους διατυπώνουν την άποψη ότι στο πλαίσιο αξιοποίησης
συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών τους παρέχονται δυνατότητες για ανάπτυξη κριτικής
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σκέψης, καθώς και ευκαιρίες ανάπτυξης ισότιμων σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας με
τους συνεκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές τους. Η θέση αυτή που διατυπώνουν τα
υποκείμενα της έρευνας γίνεται κατανοητή αν λάβουμε υπόψη μας πως η αξιοποίηση
συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στην εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλει στην
ανάπτυξη κριτικής σκέψης στους εκπαιδευόμενους. Παράλληλα βοηθά στην ανάπτυξη
ισότιμων σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής
ομάδας, διότι οι γνώσεις δεν προσφέρονται αποκλειστικά από τον επιμορφωτή, αλλά
ανακαλύπτονται σταδιακά από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας (Φίλλιπς,
2004;Κόκκος,2006).
Τα υποκείμενα της έρευνας σε υψηλό βαθμό θεωρούν πως η αξιοποίηση συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου
επιμορφωτικού έργου, όπως και ότι μεταβάλλεται ο ρόλος του επιμορφωτή από «μεταδότη
γνώσεων» σε «διαμοιραστή μαθησιακών πόρων». Επιπρόσθετα, διατυπώνουν την άποψη πως
μέσα από την αξιοποίηση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών δημιουργείται το
κατάλληλο περιβάλλον για ανάδειξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών. Οι θέσεις που
διατυπώνουν οι εκπαιδευτικοί ερμηνεύονται αν λάβουμε υπόψη μας ότι η χρήση
συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών συμβάλλει τόσο στην αλλαγή του ρόλου του
επιμορφωτή, όσο και στη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για ανάδειξη καινοτόμων
εκπαιδευτικών πρακτικών (Φραγκούλης,2011:26).
Όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα εκφράστηκαν θετικά για τη συμβολή
των συμμετοχικών τεχνικών στην επιμόρφωσή τους. Ορισμένες επιφυλάξεις που
διατυπώθηκαν από κάποιους δεν θέτουν σε αμφισβήτηση την αξία των συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών, αλλά εστιάζονται στον τρόπο που αυτές χρησιμοποιούνται από τους
επιμορφωτές, όπως επίσης και στον ρόλο των επιμορφωτών στο πλαίσιο της εφαρμογής τους.
Αναδεικνύεται, συνεπώς, το σημαντικό ζήτημα της ανάγκης για επιμόρφωση των
επιμορφωτών τόσο στο νέο ρόλο που καλούνται να έχουν, όσο και στη χρήση των
συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών.
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Η επαγγελματική ανάπτυξη των Βιοεπιστημόνων: Η περίπτωση των φοιτητών του
Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ

The vocational development of Bioscientists: The case of the students of the Department
of Molecular Biology and Genetics -Democritus University of Thrace

Κατερίνα Κεδράκα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Λέκτορας,
kateked@otenet.gr

Katerina Kedraka, Democritus University of Thrace, PhD Lecturer,
kateked@otenet.gr

Abstract: Career Development is a central concept concerning the field of Professional
Counselling and it refers to a long-term process of a person’s concern with his career, through
the life span. This study aims to explore the views of young Bioscientists, undergraduates of
the Dept of Molecular Biology and Genetics of the Democritus University of Tharce,
concerning their career development. It was considered of a special interest, partly because of
the rapid evolution of bio-sciences and partly because relevant studies were not identified in
the Greek field of Career Counselling. Theoretical approaches around the Career
Development are presented, as well as the job opportunities and qualifications required from
young Bioscientists. The empirical research is following the qualitative approach and it is
based on data collected during the academic years 2012-13 and 2013-14 from graduate
students of the Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of
Thrace. The data was collected through written, open, narrations of the students and the
method of Content Analysis was used to analyze it. The findings show that young
Bioscientists tend to link their career development with their personal traits, the future
educational and research progress and finally, their employment prospects. Their opinions are
characterized by realism about the difficulties of finding a job and at the same time, by
optimism since they seem to believe that postgraduate studies, a strong personality, expertise
and high specialization create a kind of shield leading to a possible career mainly in the
promising fields of bio-research and modern biotechnology, that are considered to offer
several opportunities for vocational rehabilitation.
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Key words: Career Development, Bioscientists
Περίληψη: Η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί κεντρική έννοια της Επαγγελματικής
Συμβουλευτικής. Αναφέρεται στην μακροχρόνια, εξελικτική ενεργοποίηση του άτομου για
θέματα σχετικά με τη σταδιοδρομία του, που ξεκινά από τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης
του ατόμου και συνεχίζεται μέχρι την ώριμη ηλικία. Η παρούσα μελέτη διερευνά τις απόψεις
νέων, εκκολαπτόμενων Βιοεπιστημόνων γύρω από την επαγγελματική τους ανάπτυξη και το
επαγγελματικό τους μέλλον. Η μελέτη της επαγγελματικής ανάπτυξης της συγκεκριμένης
ομάδας εκτιμήθηκε ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφενός λόγω της ραγδαίας
ανάπτυξης των Βιοεπιστημών και κατά συνέπεια και της αύξησης του ενδιαφέροντος για την
πορεία των επιστημόνων του χώρου και αφετέρου, διότι δεν εντοπιστήκαν σχετικές μελέτες
στον ελληνικό χώρο. Παρουσιάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις γύρω από την
επαγγελματική ανάπτυξη των νέων επιστημόνων, η εικόνα του επαγγελματικού τοπίου και τα
προσόντα που χρειάζεται να διαθέτουν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι στο χώρο των
Βιοεπιστημών. Η εμπειρική έρευνα, ακολουθώντας την ποιοτική προσέγγιση, στηρίζεται σε
ερευνητικά δεδομένα που συλλέχτηκαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012-13 και 2013-14 από
τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης. Τα δεδομένα, τα οποία συγκεντρώθηκαν μέσα από γραπτές,
ανοιχτές, συνειρμικού τύπου αφηγήσεις, επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν με την μέθοδο της
Ανάλυσης Περιεχομένου. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι νέοι Βιοεπιστήμονες συνδέουν την
επαγγελματική τους ανάπτυξη με την προσωπική τους ανάπτυξη, την εκπαιδευτική τους
εξέλιξη, την ερευνητική τους πορεία και τέλος, με την εργασιακή τους προοπτική. Οι
αναφορές τους χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό ως προς τις δυσκολίες εύρεσης εργασίας και
συγχρόνως, από αισιοδοξία, καθώς πιστεύουν ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές, η προσωπική
θωράκιση, η εξειδίκευση στον ερευνητικό τομέα και οι σύγχρονοι κλάδοι στο χώρο των
Βιοεπιστημών προσφέρουν αρκετές ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση.
Λέξεις-κλειδιά: Επαγγελματική ανάπτυξη, Βιοεπιστήμονες

Εισαγωγή
Οι τελειόφοιτοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης, όπως συμβαίνει με όλους τους εκκολαπτόμενους επιστήμονες, όταν
φτάνουν στο τελευταίο έτος των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εμφανίζεται
στον ορίζοντά τους το τοπίο της αγοράς εργασίας. Στις σκέψεις και τις συζητήσεις τους
προστίθενται θέματα που μέχρι χτες δεν τους απασχολούσαν άμεσα: η επαγγελματική τους
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απορρόφηση, η μελλοντική τους εξειδίκευση, οι προοπτικές κι η εξέλιξη που μπορούν να
έχουν ως Βιοεπιστήμονες, πιθανοί επαγγελματικοί χώροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης
στον καθένα, τα νέα εργασιακά πρότυπα, τα απαιτούμενα προσόντα, οι τυπικοί ή άτυποι
νόμοι και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, κτλ. Όλα αυτά τους απασχολούν, τους
προβληματίζουν και πιθανότατα τους δυσκολεύουν, συχνά σε μεγάλο βαθμό. Το
προστατευτικό «κουκούλι» του Πανεπιστημίου και του προγράμματος σπουδών δεν υπάρχει
πια. Μετά τη λήψη του πτυχίου ο καθένας βρίσκεται αντιμέτωπος με την ανάγκη να κάνει
επιλογές και να πάρει αποφάσεις για το μέλλον. Το κομβικό σημείο, λοιπόν, που οι
τελειόφοιτοι Βιοεπιστήμονες -όπως και όλοι οι τελειόφοιτοι των Τμημάτων της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης- χρειάζεται να κάνουν τη στάθμιση των διαφορετικών επιλογών που έχουν στη
διάθεσή σους, και στη συνέχεια να πάρουν αποφάσεις που σχετίζονται με το μέλλον τους,
αποτελεί αφετηρία μετάβασης προς τον κόσμο της εργασίας, μια κεντρική διεργασία της
επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Στο σημείο αυτό της αναπτυξιακής του πορείας το νέο
άτομο, σημειώνει ο Κασσωτάκης (2002α), προσπαθεί να γνωρίσει τον εαυτό του, να
συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του κι ακόμα, να αποσαφηνίσει τις
φιλοδοξίες, τα ενδιαφέροντα, τις απαιτήσεις του από τη ζωή αλλά και τις προσφερόμενες από
την αγορά εργασίες προοπτικές που του προσφέρονται στη δεδομένη στιγμή.

1. H επαγγελματική ανάπτυξη ως κεντρική έννοια της Επαγγελματικής
Συμβουλευτικής
Η επαγγελματική ανάπτυξη συνιστά πορεία ζωής και αναφέρεται στη διαλεκτική σχέση
ατόμου και εργασίας που αναπτύσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του σύγχρονου
ανθρώπου (Herr & Cramer, 1996) γι αυτό και έχει προκαλέσει, τα τελευταία χρόνια, το
ιδιαίτερο ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων (ψυχολόγων, συμβούλων, κοινωνιολόγων,
οικονομολόγων, εκπαιδευτών κ.ά). Αυτό σημαίνει ότι για τη μελέτη των διαφόρων
παραμέτρων της επαγγελματικής ανάπτυξης αναπτύχθηκαν διάφορες προσεγγίσεις.
Οι εξελικτικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική συμπεριφορά του ατόμου είναι
διαδικασία ανάπτυξης και θεωρούν την επαγγελματική εκλογή ως φυσικό αποτέλεσμα αυτής
της ανάπτυξης. Για τις θεωρίες αυτές η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μια συνεχής και
μακρόχρονη διαδικασία που αρχίζει στην πρώιμη παιδική ηλικία και συμπληρώνεται μετά
την επαγγελματική αποκατάσταση, σταθεροποίηση και προσαρμογή του ατόμου
(Δημητρόπουλος, 2000). Ο Super (1953, 1957, 1984), κύριος εκφραστής των εξελικτικών
θεωριών της επαγγελματικής ανάπτυξης, σημειώνει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη
καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από την αυτοαντίληψη. Το άτομο καθώς μεγαλώνει,
ενσωματώνει τις διάφορες εικόνες που έχει σχηματίσει για τον εαυτό του, μέσα από
συγκρίσεις με άλλα άτομα, σε μια ολοκληρωμένη αυτοαντίληψη, η οποία στη διάρκεια της
ζωής μεταβάλλεται και αναπροσαρμόζεται διαρκώς μέσα από τις εμπειρίες του. Η
προσπάθειά του επικεντρώνεται στο να επιλέξει ένα επάγγελμα αποτελεί ουσιαστικά
προσπάθεια πραγμάτωσης της αυτοαντίληψης (Super & Bohn, 1971). Ένα σημαντικό
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στοιχείο της θεωρίας του Super που σχετίζεται με τους ενηλίκους, είναι η επαγγελματική
ωριμότητα. Πρόκειται για την ικανότητα (επαν)εκτίμησης της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας: την εξέταση αξιών, ενδιαφερόντων, δυνατοτήτων και την επιδίωξη
διαφορετικών ευκαιριών, στο πλαίσιο της ανησυχίας του ατόμου για επιλογή ή αλλαγή
σταδιοδρομίας (Super, 1984). Ο Crites (1981) προχώρησε τις θέσεις του Super, εξετάζοντας
μερικές πτυχές της ενήλικης προσαρμογής και πρότεινε την έννοια της επαγγελματικής
προσαρμοστικότητας, που περιλαμβάνει αφενός τις πληροφορίες που απαιτούνται για να
αντιμετωπιστούν οι μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας και αφετέρου την ετοιμότητα για
(επανα)σχεδιασμό που κάνει το ενήλικο άτομο για την εργασία του σε όλη την οικονομικά
ενεργή ζωή του.
O Savickas, μαθητής του Super, υιοθέτησε την αναπτυξιακή οπτική του Super που
ενδιαφέρεται για το πώς τα διαφορετικά άτομα «ταιριάζουν την εργασία με τη ζωή τους»
(Savickas, 2002: 153). Στην προσέγγισή του υποστηρίζει ότι τόσο τα άτομα όσο και τα
περιβάλλοντα αλλάζουν πολύ γρήγορα στον 21ο αιώνα και έτσι δεν εξασφαλίζεται μια
σταθερή αντιστοιχία χαρακτηριστικών-εργασιακών περιβαλλόντων, ανατρέποντας
ουσιαστικά την θέση ότι αφού εξακριβωθούν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων στη
συνέχεια, χρειάζεται να βρεθούν εργασίες που να ταιριάζουν σε αυτά. Σύμφωνα με τη
θεωρία του, οι καριέρες «χτίζονται» στη διάρκεια της ζωής, καθώς τα άτομα κάνουν
επιλογές που εκφράζουν τις αυτοαντιλήψεις τους και προσπαθούν να συνδέσουν τους
στόχους τους με την κοινωνική και την εργασιακή πραγματικότητα της ζωής τους (Savickas,
2005). Σύμφωνα, λοιπόν, με την θεωρία του Savickas το άτομο δημιουργεί τη σταδιοδρομία
του και της δίνει νόημα και περιεχόμενο, προσπαθώντας να κινηθεί με βάση όχι μόνον τον
εαυτό του και τις υποκειμενικές του αντιλήψεις αλλά και με βάση τις αντικειμενικές
συνθήκες που αφορούν στην εργασία του (Savickas, 2002). Έτσι, ο Savickas προτίμησε,
όπως και ο Crites, να αντικαταστήσει τον όρο «επαγγελματική ωριμότητα» του Super με την
έννοια της «επαγγελματικής προσαρμοστικότητας», καθώς θεωρεί ότι η επαγγελματική
ανάπτυξη δεν καθοδηγείται μόνον από μια εσωτερική διαδικασία ωρίμανσης, αλλά κι από το
κίνητρο προσαρμογής σε ένα συγκεκριμένο κάθε φορά εξωτερικό περιβάλλον (Amundson,
Harris-Bowlsbey & Niles, 2009; Savickas, 2002). Οι δεξιότητες επαγγελματικής
προσαρμοστικότητας περιλαμβάνουν το ενδιαφέρον για τη σταδιοδρομία που σχετίζεται με
θέματα προσανατολισμού στο μέλλον και μάλιστα, με ένα αίσθημα αισιοδοξίας για το
μέλλον, τον έλεγχο, την ανάγκη δηλαδή του ατόμου να ασκεί κάποια επίδραση στο
περιβάλλον και στη διαμόρφωση των επαγγελματικών συνθηκών που το αφορούν, την
περιέργεια κατά τη διερεύνηση του εαυτού, των πληροφοριών, των εναλλακτικών και του
περιβάλλοντος, την αυτοπεποίθηση, την εμπιστοσύνη του ατόμου στον εαυτό και στο ότι
μπορεί να τα καταφέρει και τέλος, τον βαθμό δέσμευσης για νέες δραστηριότητες και σχέδια
δράσης (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Μπεζεβέγκης, Αργυροπούλου & Δρόσος, 2013).
Οι θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης που έχουν ως υπόβαθρο κάποια από τις θεωρίες
μάθησης (συμπεριφοριστικές ή κοινωνικογνωστικές) ορίζουν την επαγγελματική
συμπεριφορά ως διαδικασία μάθησης, καθώς η διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης έχει να
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κάνει με τη γενική ανάπτυξη της προσωπικότητας που επηρεάζεται σημαντικά τη μάθηση
που αποκτάται στη διάρκεια της ζωής. Η επαγγελματική ανάπτυξη καθορίζεται από τα
πρότυπα ζωής και εργασίας που το άτομο έχει ενσωματώσει, μέσω της κοινωνικής του
μάθησης, τα έχει υιοθετήσει ως δικά του και αποτελούν τα «φίλτρα» μέσα από τα οποία
προσπαθεί να κάνει μια πρόβλεψη για την επιτυχία των επιλογών του και κυρίως, για την
ικανότητά του να πετύχει (ή όχι) σε έναν επαγγελματικό χώρο. Ο Krumboltz, στηριζόμενος
στη θεωρία κοινωνικής μάθησης του Bandura, υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη – εξέλιξη της
προσωπικότητας του ατόμου (και άρα η επαγγελματική του ανάπτυξη) είναι κυρίως
διαδικασία και αποτέλεσμα κοινωνικής μάθησης (Κάντας & Χαντζή, 1991). Κατά την
προσέγγιση της επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω της κοινωνικής μάθησης ο Krumboltz
(1979) σημειώνει ότι καθώς το άτομο ενηλικιώνεται, διαμορφώνει τις αυτοπαρατηρητικές
γενικεύσεις που έχει σχηματίσει για τον κόσμο συνολικά και για τον εαυτό του ειδικότερα.
Στη θεώρηση αυτή αναφέρεται σε τριών ειδών αυτοπαρατηρητικές γενικεύσεις, σχετικά με:
1) την επάρκεια προς το έργο, αν δηλαδή το άτομο διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες για
την εκτέλεση ενός έργου 2) τα ενδιαφέροντα του καθενός, που δεν θεωρούνται ότι
αποτελούν βασικό καθοριστικό παράγοντα στην επαγγελματική ανάπτυξη αλλά είναι
ενδιάμεσες καταστάσεις, προϊόντα μαθησιακών εμπειριών που συνδέουν προηγούμενες
μαθησιακές καταστάσεις με άλλες μεταγενέστερες και, 3) τις προσωπικές αξίες του ατόμου.
Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ο Krumboltz και οι συνεργάτες του (1978) από τη
δεκαετία του’70 ακόμα, θεωρούν ότι η επιλογή σταδιοδρομίας είναι μια δια βίου διαδικασία
και επηρεάζεται όχι μόνο από τις προσωπικές αποφάσεις, αλλά και από τις εκάστοτε
συνθήκες της αγοράς εργασίας.
Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί ερευνητές 41 επισημαίνουν τη σημασία του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαγράφεται η
επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου είναι καθοριστικό, χωρίς όμως να αποτελεί τον μόνο
παράγοντα που επηρεάζει την εργασιακή του πορεία. Προτείνουν μάλιστα, ότι κατά τη
Συμβουλευτική προσέγγιση χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη σημασία σε εξωγενείς
παράγοντες, κυρίως πολιτισμικούς και οικονομικούς, οι οποίοι επιδρούν στις επαγγελματικές
επιλογές και αποφάσεις των ατόμων. Είναι ενδιαφέρον ότι και η Θεωρία του Ανθρώπινου
Κεφαλαίου, εδώ και δεκαετίες, έχει τονίσει την άποψη πως οι επαγγελματικές επιλογές
σχετίζονται άμεσα με το πιθανό οικονομικό όφελος που μπορεί να αποκομίσει το άτομο
(Φραγκουδάκη, 1985). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή κάθε άτομο ενεργεί ορθολογικά, όταν
επιλέγει επάγγελμα (και σπουδές) κι έχει ως βασικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση του
προσωπικού του οφέλους. Η μεγιστοποίηση των απολαβών του από την εργασία θεωρείται
συνάρτηση της επένδυσης που κάνει σε εκπαίδευση και εξειδίκευση. Η επαγγελματική του
ανάπτυξη, λοιπόν, συναρτάται με την προσδοκία μελλοντικών υψηλών αμοιβών, που το ωθεί
να επενδύσει περισσότερο στην εκπαίδευσή του (Κασιμάτη, 1998).

βλ ενδεικτικά: Brown, 2000; Muchinsky, 1997; Savickas, 2005; Κάντας, 1996; Κασσωτάκης, 2002α; ΣιδηροπούλουΔημακάκου, 2001
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Σήμερα, το σημείο που όλοι συμφωνούν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί μια δια βίου
διαδικασία, που συνδέεται με την όλη ανάπτυξη της προσωπικότητας, της μάθησης και της
επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου. Oρίζεται ως η δια βίου εξελικτική διαδικασία, η οποία
επιτρέπει στο άτομο σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωή του να συνειδητοποιεί τις γνώσεις, τις
ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά και τις αξίες του, να λαμβάνει εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές αποφάσεις, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη μάθηση και
τη σταδιοδρομία του και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και
επαγγελματική του ζωή (πηγή: www.eoppep.gr). Είναι ενδιαφέρον ότι κοινό στοιχείο όλων
των προσεγγίσεων που μελετούν την επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων, είναι η διαχείριση
της επαγγελματικής τους συμπεριφοράς με στόχο, νέοι και λιγότερο νέοι να καθορίζουν την
επαγγελματική τους πορεία, να επιλέγουν ή να αλλάζουν επάγγελμα αλλά βασικά να είναι
επαγγελματικά ευτυχείς (Holland, 1985).

2. Το επαγγελματικό τοπίο των Βιεπιστημών
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ως εξειδικευμένοι
Βιοεπιστήμονες ασχολούνται με την έρευνα των βιολογικών συστημάτων σε μικροσκοπικό
και μακροσκοπικό επίπεδο (κύτταρα, μόρια, γονίδια, DNA κ.λπ.), και, γενικά, της
προέλευσης, της λειτουργία και της εξέλιξης των έμβιων οργανισμών και κάθε μορφή ζωής,
του περιβάλλοντος, των αβιοτικών παραγόντων που σχετίζονται με τη ζωή και με τις
εφαρμογές των παραπάνω. Ο ρόλος τους είναι η παραγωγή γνώσης, η οποία βρίσκει
εφαρμογές στην Ιατρική, στη Γεωργία, στην οργάνωση της Βιοτεχνολογίας και στην
Εκπαίδευση των Βιοεπιστημών. Επαγγελματικά δραστηριοποιούνται στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών,
συμβουλών και γνωματεύσεων, σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που υπάγεται στη Βιολογία,
στη Γενετική και στο ευρύτερο πεδίο των Βιοεπιστημών (πηγή: www.mbg.duth.gr)
Πού όμως μπορεί να εργαστεί ένας Βιοεπιστήμονας, απόφοιτος του ΤΜΒΓ; Καθώς οι
επιστήμες διευρύνονται -τόσο σε αριθμό όσο και σε περιεχόμενο- και οι σύγχρονες
ερευνητικές μέθοδοι απαιτούν συνέργεια και συνεργασία, οι επαγγελματικοί χώροι που
σχετίζονται με τις Βιοεπιστήμες και τις εφαρμογές τους αυξάνονται συνεχώς και συνδέονται
στενά με την ραγδαία ανάπτυξη των επιστημονικών κλάδων της Βιολογίας. Τις τελευταίες
δύο δεκαετίες αναπτύχθηκαν νέοι τομείς εφαρμογών των Βιοεπιστημών, απαντώντας σε
σύγχρονες ανάγκες της επιστήμης αλλά και της κοινωνίας. Ειδικότερα, οι τομείς της
Γενετικής και της Βιοϊατρικής εκτιμάται ότι θα είναι οι γρηγορότερα αναπτυσσόμενοι.
(Belikoff, 2004; Brown, 2007). Ο τομέας που παραδοσιακά απορροφά αρκετούς Μοριακούς
Βιολόγους και Γενετιστές είναι η έρευνα, τόσο σε κρατικούς (πχ πανεπιστήμια, ερευνητικά
κέντρα, οικολογία κτλ) όσο και σε κερδοσκοπικούς οργανισμούς (πχ φαρμακοβιομηχανίες,
βιολογικές καλλιέργειες κτλ) (Belikoff, 2004). Φαίνεται όμως πως και η Βιοϊατρική και οι
αυξανόμενες ανάγκες για πρόληψη και για διαγνωστικές μεθόδους, που σχετίζονται κυρίως
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με τη Γενετική και τη Μοριακή Βιολογία, φαίνεται πως αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο
εργασιακό πεδίο για τους απόφοιτους του ΤΜΒΓ (Roth, 2006).
Διεθνώς οι φαρμακοβιομηχανίες και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των
βιοτεχνολογικών και ιατρικών εφαρμογών χρησιμοποιούν ένα δίκτυο συνεργατών για την
προώθηση των προϊόντων τους, χρησιμοποιώντας συχνά τους Βιοεπιστήμονες ως στελέχη
marketing (Belikoff, 2004; Bloomfield & El-Fakahany, 2008).
Η Εκπαίδευση παραδοσιακά προσφέρει αρκετές θέσεις εργασίας, με καλές προοπτικές
απασχόλησης των Βιοεπιστημόνων, σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας και κυρίως Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Bloomfield & El-Fakahany, 2008). Τα Πανεπιστήμια, βέβαια, αποτελούν την
πιο προσφιλή –ίσως- επαγγελματική προτίμηση των εξειδικευμένων Βιοεπιστημόνων, διότι
συνδυάζει τη δυνατότητα του Βιοεπιστήμονα να κάνει έρευνα με την παροχή διδακτικού
έργου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι πολλοί από αυτούς διαθέτουν διδακτορικό τίτλο
σπουδών (Robbins-Roth, 2006). Σε πρόσφατη έρευνα (Κεδράκα, 2013) καταγράφεται
ενδιαφέρον των νεαρών Βιοεπιστημόνων να εργαστούν στην εκπαίδευση, κρατώντας,
ωστόσο, επιφυλάξεις κατά πόσον είναι σωστά καταρτισμένοι για τον τομέα αυτόν.
Ενδιαφέρον είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της ζήτησης για
Βιοεπιστήμονες- εκπαιδευτές ενηλίκων σε μη παραδοσιακούς χώρους εκπαίδευσης. Για
παράδειγμα, η ενασχόληση με το Περιβάλλον και την Οικολογία έχει συγκεντρώσει το
ενδιαφέρον πολλών ατόμων, κυρίως εθελοντών, οι οποίοι χρειάζεται να εκπαιδευτούν σε
βασικά θέματα Βιολογίας. Επίσης, οι πολλές και υψηλού επιπέδου εξειδικεύσεις κι
εφαρμογές του επιστημονικού αυτού πεδίου έχουν δημιουργήσει ανάγκες για κατάρτιση
συνεργατών επιστημόνων, και γενικά, επιστημονικών ή επαγγελματικών ομάδων σε
προηγμένες τεχνικές και μεθόδους των Βιοεπιστημών (Camenson, 1993).
Τέλος, φαίνεται ότι αυξάνεται διεθνώς το ενδιαφέρον πολλών πολιτών για ζητήματα
επιστημών, κάτι που έχει οδηγήσει και σε σχετική αύξηση των εκδόσεων, εντύπων και
ηλεκτρονικών, γύρω από σχετικά ζητήματα, ένας χώρος που έχει θέσεις εργασίας για νέους
Βιοεπιστήμονες (Ambrose, 2006; Longman, 2006).
Συνοψίζοντας, στο πλαίσιο των επιστημονικών εξειδικεύσεων του πεδίου των Βιοεπιστημών,
παραδοσιακών και μη, δημιουργούνται θέσεις εργασίας στους εξής επαγγελματικούς χώρους
όπου μπορεί να εργαστεί ένας Βιοεπιστήμονας, απόφοιτος του Τμήματος Μοριακής
Βιολογίας και Γενετικής, στη χώρα μας και στο εξωτερικό:
 Σε Φαρμακοβιομηχανίες (η Μοριακή Βιολογία έχει αναγνωριστεί ως πρωτοποριακός
κλάδος στη βιομηχανία φαρμάκων)
 Σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Διαγνωστικά Εργαστήρια/ Κέντρα
 Σε Βιοτεχνολογικές Εταιρείες
 Σε κρατικές υπηρεσίες όπως είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), οι
υγειονομικές υπηρεσίες κτλ
 Σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια ως
ερευνητές
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 Σε υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών σχετικών με
τις Βιοεπιστήμες [π.χ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) Εuropean Patent
Office, World Health Organisation, κτλ]
 Στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Καθηγητές Βιολόγοι (ΠΕ04.04) αφού
αποχτήσουν Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας (βάσει του Ν.
3848/2010)
 Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ως μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
 Σε φροντιστήρια ως καθηγητές στο αντικείμενο της Βιολογίας και σε κάθε άλλο γνωστικό
αντικείμενο που σχετίζεται με τις Βιοεπιστήμες
 Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 Σε εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών/ βιβλίων/ ιστοσελίδων
 Στον τομέα του Marketing και των πωλήσεων
(Πηγή: Belikoff, 2004; Bloomfield & El-Fakahany, 2008; Robbins-Roth, 2006;
www.mbg.duth.gr ).

3. Η εικόνα της απασχόλησης των Βιοεπιστημόνων στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η απορρόφηση των Βιοεπιστημόνων στην αγορά εργασίας θεωρείται
«δύσκολη». Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της Οριζόντιας Δράσης Υποστήριξης
Γραφείων Διασύνδεσης Πανεπιστημίων του 2008 42 η εικόνα που προκύπτει για την
απασχόληση των αποφοίτων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Βιοεπιστημόνων, είναι η εξής:
το ποσοστό των απασχολουμένων Βιολόγων 5-7 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους είναι
συνολικά 64,6%, το ποσοστό των (καταγεγραμμένων) ανέργων 5,8% και το ποσοστό μη
ενεργών αποφοίτων 43 29,6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό απασχόλησης των
πτυχιούχων Βιολογίας είναι το χαμηλότερο μεταξύ των αποφοίτων όλων των επιστημονικών
κλάδων, ενώ ο κλάδος διαθέτει το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό αποφοίτων με εμπειρία
σημαντικής απασχόλησης 44. Ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι οι απόφοιτοι Βιολογίας που έχουν
σταθερή και μόνιμη απασχόληση δηλώνουν σε μεγάλο ποσοστό (72,6%,) ευχαριστημένοι
από τη δουλειά τους, ενώ δυσαρεστημένοι δηλώνουν μόλις το 7,4%. Επίσης, οι πτυχιούχοι
Βιολογίας σε σχέση με το μέσο όρο όλων των πτυχιούχων εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό
απασχόλησης στο δημόσιο τομέα και πολύ χαμηλότερο ποσοστό αυτοαπασχόλησης και οι
αποδοχές τους, γενικά, τοποθετούνται κοντά στο γενικό μέσο όρο. Η ετεροαπασχόληση των
αποφοίτων Βιολογίας είναι σχετικά υψηλή. Αφορά 31% του συνόλου των απασχολουμένων

που όμως δεν περιλαμβάνει τους αποφοίτους του Τμήματος ΜΒΓ καθώς κατά τη διάρκεια συλλογής των ερευνητικών
δεδομένων (κατά τα έτη 2002-03) δεν είχαν ακόμα ορκιστεί οι πρώτοι απόφοιτοι του Τμήματος το 2004.
43
Στην κατηγορία των μη ενεργών αποφοίτων περιλαμβάνονται όσοι απόφοιτοι ούτε δηλώνουν πως έχουν βρει δουλειά,
ούτε είναι καταχωρημένοι ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ.
44
Ως εμπειρία σημαντικής απασχόλησης θεωρείται μια δουλειά σχετική με το αντικείμενο σπουδών, που διατηρείται για
μεγάλο διάστημα, σε αντίθεση με πολλές και ποικίλες εργασιακές δραστηριότητες προσωρινού χαρακτήρα (OECD 1998).
42
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και το 26% των μισθωτών και συμβασιούχων έργου, άρα παρατηρείται αναντιστοιχία μεταξύ
του αντικειμένου εργασίας και των σπουδών.

4. Το επαγγελματικό προφίλ /Προσωπικά χαρακτηριστικά των Βιοεπιστημόνων
Όπως παρατηρείται και σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, φαίνεται ότι οι σπουδές -και
οι γνώσεις που αποκτώνται μέσω αυτών- έπαψαν να είναι ένα είδος ‘μόνιμου εισιτηρίου’ για
μια απρόσκοπτη και επιτυχημένη επαγγελματική εξέλιξη, ειδικά στο χώρο των
Βιοεπιστημών, όπου σπουδές και εξειδικεύσεις βρίσκονται σε μια συνεχή δυναμική
διεργασία, μετασχηματίζονται, εξαφανίζονται ή αλλάζουν περιεχόμενο, ενώ νέες ειδικότητες
εμφανίζονται και ο χάρτης των σχετικών επαγγελμάτων συνεχώς διαφοροποιείται. Η αγορά
αναζητεί επιπλέον προσόντα, ανάμεσα σ΄αυτά και ορισμένα προσωπικά χαρακτηριστικά,
εκτός από τα ακαδημαϊκά προσόντα και τις γνώσεις που απορρέουν από τους τίτλους
σπουδών (Robbins-Roth, 2006).
Ποιο όμως είναι το προφίλ των αποφοίτων ΤΜΒΓ; Σε σχετική (υπό δημοσίευση) μελέτη της
ΔΑΣΤΑ του ΔΠΘ για τα επαγγελματικά προφίλ των αποφοίτων των Τμημάτων του ΔΠΘ ο
Βιοεπιστήμονας απόφοιτος του ΤΜΒΓ περιγράφεται ως ένα άτομο που χρειάζεται να έχει
ερευνητικό πνεύμα, να είναι λεπτολόγος, επίμονος και υπομονετικός, ηθικός και
ευσυνείδητος, σταθερός και προσεκτικός στις κινήσεις του κατά την εκτέλεση των
πειραμάτων και το χειρισμό ευαίσθητων οργάνων και συσκευών. Να διαθέτει λογικομαθηματική, αναλυτική και συνθετική σκέψη, κοινωνικές δεξιότητες, όπως: επικοινωνία,
συνεργασία, υπευθυνότητα, συνέπεια, πειθαρχία, επιμονή, ικανότητα ιεράρχησης
προτεραιοτήτων, διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου, καθώς και ορισμένες ειδικές ικανότητες
(έμφαση στη λεπτομέρεια, παρατηρητικότητα, μνήμη, προσοχή, οργανωτικότητα,
μεθοδικότητα). Καθώς πρόκειται για μια επιστήμη που η έρευνα και οι εφαρμογές της δεν
διαφοροποιούνται σε διεθνές επίπεδο, η καλή γνώση ξένων γλωσσών και κυρίως της
αγγλικής είναι απαραίτητη. Η δεξιότητα χρήσης τεχνολογικών μέσων και επεξεργασίας
πληροφοριών και δεδομένων θεωρείται δεδομένη, καθώς και η επιθυμία για δια βίου
ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση.
Παράλληλα, εκτός από την απόκτηση ή την αναβάθμιση των γνώσεων που σχετίζονται άμεσα
με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους, από τους υποψήφιους εργαζόμενους ζητούνται
δεξιότητες και προσόντα που, ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας, τους καθιστούν ικανούς
αλλά και προτιμητέους για μια δουλειά. Αυτό παρατηρείται σε όλους τους κλάδους της
οικονομίας, και αφορά ιδιαίτερα τους επιστήμονες με υψηλή ειδίκευση και υψηλής ποιότητας
εκπαιδευτικά προσόντα (Colechia & Papakonstantinou, 1996) -όπως είναι οι Βιοεπιστήμονες.
Πρόκειται για τις δεξιότητες-κλειδιά (Van Zolingen, 1997) που θεωρούνται απαραίτητες για
επιτυχία και άνοδο στον επαγγελματικό τομέα, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό, στις
υπηρεσίες αλλά και στην παραγωγή. Στον κλάδο των Βιοεπιστημών απαιτούνται, εκτός από
τις γνώσεις (συνήθως υψηλής εξειδίκευσης) και τις ερευνητικές δεξιότητες, πολλαπλές και
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σύνθετες δεξιότητες-κλειδιά. Οι Bloomfield & El-Fakahany (2008) αναφέρουν την ικανότητα
συγγραφής επιστημονικών άρθρων κι εργασιών, καθώς και παρουσίασης επιτυχημένων
διαλέξεων κι ομιλιών, την εργασία σε ομάδες, τη δημιουργικότητα και την ικανότητα
επίλυσης προβλημάτων, τη διαχείριση χρόνου, την επεξεργασία πληροφοριών, τις δεξιότητες
συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, τη δημιουργικότητα κι ικανότητα εξεύρεσης
λύσεων, το σεβασμό στον άλλον και στη διαφορετικότητα, την ωριμότητα κι υπευθυνότητα,
την αυτοπεποίθηση –αλλά όχι αλαζονεία, την τιμιότητα κι ακεραιότητα. Ο ενθουσιασμός, η
οξυδέρκεια και κριτική σκέψη, η περιέργεια, το «ανοιχτό μυαλό», η ακρίβεια και
οργανωτικότητα, η υπομονή κι επιμονή, η ικανότητα εξεύρεσης κεφαλαίων και
χρηματοδότησης και η ηθική θεωρούνται από τον Belikoff (2004) επίσης πολύ σημαντικές
δεξιότητες για έναν νέο Βιοεπιστήμονα.

5. Ταυτότητα της έρευνας
Η παρούσα έρευνα εστιάζει το ενδιαφέρον της στη μελέτη της επαγγελματικής ανάπτυξης
των Βιοεπιστημόνων του Τμήματος ΜΒΓ. Ο σκοπός της είναι να αναζητηθούν και να
καταγραφούν, οι απόψεις των νέων Βιοεπιστημόνων γύρω από το πώς αντιλαμβάνονται οι
ίδιοι την επαγγελματική τους ανάπτυξη και ποιες πτυχές εκτιμούν ότι έχει, καθώς βρίσκονται
στο τέλος των βασικών τους σπουδών και στο κατώφλι αποφάσεων που αφορούν το
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον.
Η μεθοδολογία της έρευνας ακολουθεί την ποιοτική προσέγγιση που θεωρήθηκε ως η πλέον
κατάλληλη, γιατί επιτρέπει τη διείσδυση σε βάθος, τη βαθύτερη δηλαδή ανάλυση και
ερμηνεία των δεδομένων. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με την τεχνική της ελεύθερης,
συνειρμικής καταγραφής των απόψεων των φοιτητών, η οποία επιτρέπει τη μεγαλύτερη
δυνατή διείσδυση στην προσωπική φιλοσοφία κάθε ατόμου, διότι οι ερωτώμενοι/ες επιλέγουν
να πουν όσα –και τόσα- οι ίδιοι θεωρούν σημαντικά, τις «αλήθειες» που θέλουν να
αναφέρουν (Atkinson, 1998). Η τεχνική αυτή, ακριβώς διότι στηρίζεται στην ελεύθερη κι
ανοιχτή επικοινωνία, προϋποθέτει κάποια σχέση ανάμεσα στον ερευνητή και τον αφηγητή,
ώστε να κατατεθούν γνήσιες και ουσιαστικές εμπειρίες και συναισθήματα. Ο Κουλαουζίδης
(2008) σημειώνει ότι το ενδιαφέρον, και συγχρόνως, η δυσκολία στις ανοιχτές αφηγήσεις
εστιάζονται στην ερμηνεία των δεδομένων από τον ερευνητή, διότι η αλήθεια δεν στηρίζεται
τόσο σε αδιαμφισβήτητα γεγονότα, όσο στην αξιοπιστία και στην πειστικότητα µε την οποία
ερμηνεύονται οι απόψεις και οι εμπειρίες του αφηγητή.
Το δείγμα της έρευνας απετέλεσαν 27 τελειόφοιτοι φοιτητές των ακαδημαϊκών ετών 2012-13
και 2013-14 του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (ΔΠΘ), με τους οποίους
υπήρξε μια προσωπική επαφή κι επικοινωνία με την ερευνήτρια. Η συλλογή των δεδομένων
έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος επιλογής: «Διδακτική των Βιοεπιστημών (Διδακτικός και
Επαγγελματικός Σχεδιασμός)» που διδάσκεται στο Ζ΄ εξάμηνο σπουδών. Η διαδικασία
επεξεργασίας του υλικού των γραπτών αφηγήσεων η οποία ακολουθήθηκε, περιελάμβανε την
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καταγραφή των απόψεων των φοιτητών σε ειδικό έντυπο. Τους ζητήθηκε να απαντήσουν
στην ανοιχτή ερώτηση: Πώς αντιλαμβάνομαι την επαγγελματική ανάπτυξη ενός/μιας
Βιοεπιστήμονα; Το υλικό που συγκεντρώθηκε, επεξεργάστηκε με τη μέθοδο της Ανάλυσης
Περιεχομένου, η οποία χρησιμοποιώντας τη διαδικασία κατηγοριοποίησης των δεδομένων
και ταξινόμησης τους σε θεματικές κατηγορίες, επιτρέπει τη μετατροπή του περιεχομένου
των αφηγήσεων σε συνοπτικά ευρήματα, τα οποία, στη συνέχεια, ερμηνεύονται με
ποιοτικούς όρους. Θεωρείται η πλέον κατάλληλη μέθοδος για να αναλυθούν πληροφορίες
γραπτών τεκμηρίων, δηλαδή «για την αναζήτηση και αξιολόγηση μηνυμάτων στον έντυπο
λόγο, ιδίως όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν απόψεις» (Verma & Mallick, 2004:
224). Η διαδικασία ανάλυσης περιλαμβάνει τη συστηματική μέτρηση μονάδων, οι οποίες
αρχικά καθορίζονται, και σύμφωνα με αυτές, οι απόψεις των ερωτώμενων εντάσσονται σε
συγκεκριμένες θεματικές ενότητες- εννοιολογικές κατηγορίες (Κυριαζή, 2006). Στην
παρούσα έρευνα, αφού μελετήθηκε εξαντλητικά το περιεχόμενο των αφηγήσεων, ως μονάδα
ταξινόμησης του ερευνητικού υλικού προκρίθηκε η φράση 45, διότι στις φράσεις
αποτυπώνεται καλύτερα η ουσία των απόψεων που κατέθεσαν οι Βιοεπιστήμονες που
ρωτήθηκαν. Κρίθηκε ότι κατά τη μελέτη του αρχικού ερευνητικού υλικού θα μπορούσαν να
διαμορφωθούν τέσσερις βασικές κατηγορίες κατάταξης των δεδομένων, που αφορούσαν:
1. στα προσωπικά χαρακτηριστικά των τελειοφοίτων φοιτητών,
2. στην εκπαιδευτική τους εξέλιξη,
3. στην ερευνητική τους πορεία,
4. στην εργασιακή τους προοπτική, με συχνές αναφορές σε πιθανούς κλάδους
επαγγελματικής δραστηριοποίησης

6. Ευρήματα
Η πρώτη ομάδα ταξινόμησης των δεδομένων αναφέρεται στα προσωπικά χαρακτηριστικά
των τελειοφοίτων φοιτητών:
«…η είσοδος στο επάγγελμα εξαρτάται από τον ίδιο τον βιοεπιστήμονα, το
ενδιαφέρον του για το αντικείμενο, την όρεξη που έχει για σπουδές και τη διάθεσή
του για συνεχή ενημέρωση…»
«Σε όλα αυτά θα πρόσθετα και την όλη προσωπικότητα που τον συνοδεύει»
«Προσωπική επιθυμία για αυτοβελτίωση εργατικότητα, ορθή κρίση σε κομβικές
στιγμές, αυτοπειθαρχία, πείσμα, αφοσίωση»
«χρειάζεται επιμονή και υπομονή, δουλειά, αυτοπειθαρχία και θέληση»

που ορίζεται ετυμολογικά ως εξής: «Φράση: σύνολο λέξεων που εκφράζουν ένα πλήρες νόημα». Στο: Μείζον
Ελληνικό Λεξικό, Τεγοπουλος-Φυτράκης, 1997.
45
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«επαγγελματική ανάπτυξη σημαίνει και αυτοβελτίωση ως άνθρωπος, να εργάζεσαι
για το γενικό καλό (βλ εφαρμογές στην ιατρική και την βιοτεχνολογία)»
Γίνεται μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά και στις δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας:
« ο βιοεπιστήμονας πρέπει να μπορεί να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της
ερευνητικής ομάδας και τους καθηγητές του…»
«Επίσης, πρέπει να μπορεί να συνεργάζεται και να επικοινωνεί καλά με τους
συναδέλφους του, να έχει αυτοπειθαρχία και να μην του ξεφεύγει ο χρόνος…»
«Η επαγγελματική ανάπτυξη ενός βιοεπιστήμονα έχει σχέση και με το τι είδους
άτομο είναι, δηλαδή αν μπορεί να συνεργαστεί σε μια επιστημονική ομάδα κι αν
μπορούν να τον εμπιστευτούν»
Η δεύτερη ομάδα ταξινόμησης των δεδομένων αφορά στην εκπαιδευτική τους εξέλιξη. Η
επαγγελματική ανάπτυξη των βιοεπιστημόνων θεωρείται συνυφασμένη με τη συνεχή
ενημέρωση για τα επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου και την απόκτηση υψηλού επιπέδου
εκπαιδευτικών εφοδίων:
«Το επάγγελμα του βιοεπιστήμονα απαιτεί συνεχή ενημέρωση κι επιμόρφωση»
«Επαγγελματική ανάπτυξη θεωρώ τη συνέχιση των σπουδών του σε μεταπτυχιακό ή
διδακτορικό επίπεδο».
«…και σίγουρα χρειάζεται το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό»
«Η επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει την εξέλιξη με κύρια εργαλεία τις
γνώσεις που έχει αποκτήσει με τις σπουδές του και την ικανότητα επιστημονικής
σκέψης».
«πρέπει όμως να γνωρίζουμε τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και στον κλάδο»
Η γνώση της αγγλικής γλώσσας σημειώνεται ως σημαντικό προσόν:
«…διεθνοποιημένος χαρακτήρας επιστημών βλ αγγλικά = απαραίτητα κοινή
γλώσσα επικοινωνίας!!»
«η άριστη γνώση αγγλικών είναι απαραίτητη, γιατί όλη η βιβλιογραφία είναι στα
αγγλικά, ίσως λίγο βοηθούν και τα γερμανικά… πάντως τα διεθνή συνέδρια γίνονται
όλα στα αγγλικά»
Μάλιστα, ενδιαφέρον είναι το ότι γίνεται μνεία χωριστά στη μεταδιδακτορική έρευνα,
παρόλο που πρόκειται για προπτυχιακούς φοιτητές:
«Η ακαδημαϊκή ή ερευνητική καριέρα χρειάζεται και ένα μεταδιδακτορικό
(postdoc)»
«Βέβαια ο βιοεπιστήμονας πρέπει και μετά το πανεπιστήμιο να συνεχίσει και να
αποκτήσει μεταπτυχιακό και διδακτορικό, και πιθανόν και μετα-διδακτορικό για να
μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας»
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«Σήμερα το διδακτορικό και ίσως και το post doc είναι νομίζω απαραίτητα
προσόντα, αρκεί το θέμα τους να έχει ζήτηση στην αγορά…»
Με δεδομένο τον εργαστηριακό χαρακτήρα των σπουδών στο συγκεκριμένο Τμήμα, οι
τελειόφοιτοι δίνουν μεγάλη έμφαση στην ερευνητική τους πορεία με αιχμή την εργαστηριακή
έρευνα:
«Η πορεία του απαιτεί εξειδικευμένη μεταπτυχιακή έρευνα που καθορίζει και
καθοδηγεί το άτομο στον τομέα της απασχόλησης»
«Επαγγελματική ανάπτυξη ενός βιοεπιστήμονα σημαίνει την εργασία του στον τομέα
του μέσα από την οποία αποκτά εμπειρία, κυρίως ερευνητική, που είναι πολύ
σημαντική».
«…η ερευνητική εμπειρία στις μεθόδους και τις πρακτικές στα εργαστήρια»
«Απαιτείται η άμεση εξειδίκευσή του σε τεχνικές και γνώσεις κι αυτό γίνεται μέσα
από την έρευνα»
Οι αναφορές στην έρευνα ως δομικό στοιχείο μιας μελλοντικής επαγγελματικής εξέλιξης
συνδυάζονται και με άλλα προσόντα:
«Φυσικά η επαγγελματική ανάπτυξη ενός βιοεπιστήμονα στηρίζεται κυρίως στις
σπουδές του αλλά και στην έρευνα»
«η επαγγελματική ανάπτυξη σημαίνει να έχεις και κάποια εργαστηριακή ή
διδακτική εμπειρία ή να έχεις συμμετάσχει σε projects»
«Να συμμετέχει σε συνέδρια και ερευνητικά projects για να αυξήσει την
εργαστηριακές του δεξιότητες».
«Ο βιοεπιστήμονες εργάζονται κυρίως στον ερευνητικό τομέα, γι αυτό χρειάζεται
να έχουν αποκτήσει ερευνητική εμπειρία στις σπουδές τους, κυρίως στις
μεταπτυχιακές»
«Συνολικά, εμπειρία στην έρευνα και σπουδές συντελούν
ανάπτυξη του βιοεπιστήμονα»

στην επαγγελματική

Ωστόσο, σημειώνονται και οι δυσκολίες που σχετίζονται με την έλλειψη ερευνητικών
δομών στη χώρα μας:
«Η εξέλιξη του βιοεπιστήμονα γίνεται στην έρευνα, που όμως είναι δύσκολο να τη
βρεις στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχουν ερευνητικά κέντρα»
Η τέταρτη ομάδα ταξινόμησης των δεδομένων αναφέρεται στα εργασιακή προοπτική των
βιοεπιστημόνων, όπως την αντιλαμβάνονται οι τελειόφοιτοι φοιτητές, που την περιγράφουν
άλλοτε γενικόλογα:
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«Ο βιοεπιστήμονας έχει πληθώρα επιλογών, που εξαρτώνται και από τη διεθνή
κατάσταση»
«Η επαγγελματική του ανάπτυξη είναι ραγδαία εξελισσόμενη αλλά δύσκολη»
«Ένας επιστήμονας καταρτισμένος στις βιοεπιστήμες ‘ζητείται’ όλο και πιο συχνά
και σε όλα και περισσότερους τομείς,
«οι βιοεπιστήμες γνωρίζουν ραγδαία εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες…αλλά στην
Ελλάδα είναι δύσκολο να βρεθεί κάτι, στο εξωτερικό ίσως….»
«Σιγά-σιγά με την απόκτηση εμπειρίας στον τομέα, δυνατότητα κάποιας πιο
υπεύθυνης θέσης στο εργαστήριο και στην καλύτερη περίπτωση, διεύθυνση του
εργαστηρίου με την υλοποίηση δικών του ιδεών πάνω στην έρευνα».
«Ακαδημαϊκή καριέρα – έρευνα… χρειάζονται όμως και κάποιες γνωριμίες στο
χώρο»
Άλλοτε εστιασμένα στην εκπαίδευση, κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την οποία δεν
απορρίπτουν ως μια πιθανή επαγγελματική διέξοδο:
«Πιθανός επαγγελματικός δρόμος είναι και η διδακτική και η εκπαίδευση νέων
βιοεπιστημόνων»
«Επιπλέον, αφορά τη συμβολή του και στη μετάδοση των επιστημονικών του
γνώσεων, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης (είτε δευτεροβάθμιας είτε
τριτοβάθμιας είτε ενηλίκων-εργαζομένων)»
«ο βιοεπιστήμονας μπορεί να εργαστεί και στο χώρο της εκπαίδευσης, σε γυμνάσια
και λύκεια αλλά και σε φροντιστήρια ή να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα»
«διδασκαλία στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στα ΑΕΙ & ΤΕΙ»
Κι άλλοτε εστιάζουν τις ευκαιρίες για εργασία σε συγκεκριμένους χώρους και κλάδους
απασχόλησης, τους οποίους αναφέρουν:
Εργασία σε νοσοκομείο, κλινική, ερευνητικό εργαστήριο ή σε διαγνωστικό κέντρο
Ερευνητής σε εργαστήριο
Ενασχόληση με βασική έρευνα/ εφαρμοσμένη έρευνα/ διαγνωστικές μεθόδους
Σε επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας
Ερευνητής σε φυσικό περιβάλλον
Εργασία σε βιότοπους, σε ζωολογικό πάρκο
Θαλάσσια βιολογία-οικολογία
Εργασία σε ερευνητικά προγράμματα
Βιοχημικές εξετάσεις
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Συνεργασία με φαρμακοβιομηχανίες
Ως φαρμακευτικός αντιπρόσωπος
Marketing/ προώθηση προϊόντων υγείας-εργαστηριακό εξοπλισμό
Βιομηχανίες τροφίμων
Γραφεία συμβουλευτικής-προγεννητικός έλεγχος

7. Συζήτηση
Η επαγγελματική ανάπτυξη, όπως την περιγράφουν οι νέοι Βιοεπιστήμονες, τελειόφοιτοι του
Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ, είναι μια έννοια που φαίνεται να
τους έχει απασχολήσει. Αυτό εν μέρει είναι αναμενόμενο, διότι στο πλαίσιο του σχετικού
μαθήματος έχει γίνει αναφορά σε ζητήματα σταδιοδρομίας και δεξιοτήτων αναζήτησης
εργασίας. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν την άποψη των Herr, Cramer,
& Niles (2004), που θεωρούν τη διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης και επιλογής
σταδιοδρομίας μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της
αλληλεπίδρασης πολλαπλών μεταβλητών, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών. Οι νέοι
Βιοεπιστήμονες ως εσωτερικές μεταβλητές δείχνουν να θεωρούν τα προσωπικά τους
χαρακτηριστικά, ενώ ως εξωτερικές μεταβλητές αντιλαμβάνονται τα εκπαιδευτικά τους
προσόντα, την ερευνητική τους εμπειρία και τους χώρους όπου πιθανόν μπορούν να
εργαστούν.
Τη συνδέουν με τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα που θεωρούνται σχεδόν απαραίτητο
επαγγελματικό εφόδιο και μάλιστα υψηλότερα εκπαιδευτικά προσόντα: το μεταπτυχιακό και
το διδακτορικό αλλά και το postdoc. Η γνώση ξένων γλωσσών και άλλων ικανοτήτων
σημειώνονται, επίσης, ως σημαντικά προσόντα. Η ανάγκη για υψηλότερα επίπεδα
εκπαίδευσης και κατάρτισης καταγράφεται ως μια συνήθης στρατηγική των νέων,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις γενικές τάσεις στο οικονομικό περιβάλλον (Storey,
2000). Μπορούμε να εικάσουμε λοιπόν, ότι οι νεαροί Βιοεπιστήμονες έχουν κατανοήσει τη
σημασία των πολλών εφοδίων για μια επιτυχημένη είσοδο στην απασχόληση, κι επενδύουν
κυρίως στις σπουδές τους, διότι συμφώνα με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου (Schultz,
1971) κάθε άτομο κάνει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές, έχοντας ως κριτήριο τη
μεγιστοποίηση του προσωπικού του οφέλους. Πράγματι, το ποσοστό των Βιοεπιστημόνων
που πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα μας είναι εξαιρετικά υψηλό, καθώς
υπολογίζεται ότι φτάνει το 61% των αποφοίτων των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών
Τμημάτων. Συγκεκριμένα, είναι το τέταρτο υψηλότερο μεταξύ όλων των επιστημονικών
κλάδων σπουδών. Ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι συγχρόνως, το ποσοστό απασχόλησης των
πτυχιούχων Βιολογίας είναι το χαμηλότερο μεταξύ των αποφοίτων όλων των επιστημονικών
κλάδων (64,6%,) (Οριζόντια Δράση Υποστήριξης Γραφείων Διασύνδεσης Πανεπιστημίων,
2008).
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Η εμπειρία και κυρίως η ερευνητική εμπειρία από τη συμμετοχή σε εργαστήρια, ερευνητικά
σχέδια, επιστημονικές δραστηριότητες κτλ -και κατά συνέπεια οι δεξιότητες και οι στάσεις
που αποκτώνται μέσω αυτής- σημειώνεται ως σημαντικό στοιχείο μιας επιτυχημένης
επαγγελματικής πορείας, όπως τονίζουν και ειδικοί στο χώρο (Horowitz, 2005). Είναι
ενδιαφέρον ότι οι νεαροί, ακόμα φοιτητές, Βιοεπιστήμονες δείχνουν να είναι ενημερωμένοι
για τους κλάδους όπου θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά κι αυτό
αποτελεί ένα είδος ανάλυσης της σχετικής αγοράς εργασίας. Η προσέγγιση αυτή σηματοδοτεί
και μια προσπάθεια να αναζητήσουν σταθερές και μια εγγύηση για το μέλλον. Θέλουν να
μάθουν πώς και πού θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν δουλειά μετά το τέλος της κατάρτισής
τους. Άλλωστε, και ο Krumboltz (1996) σημειώνει ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες, οι
μαθησιακές εμπειρίες και οι δεξιότητες προσέγγισης καθηκόντων είναι ανάμεσα στους
πρωταρχικούς καθοριστικούς
παράγοντες της επιλογής και της ανάπτυξης της
σταδιοδρομίας.
Τέλος, εκτός από τις σπουδές και την ερευνητική εμπειρία, αναφέρουν και προσωπικά
χαρακτηριστικά ως σημαντικά για την επαγγελματική τους εξέλιξη, παράλληλα με τη
σημασία των τυπικών προσόντων. Πράγματι, ο Βιοεπιστήμονας πρέπει να μπορεί εργάζεται
αυτόνομα (Ζόγκζα, 2006) και να αυτοαξιολογείται με ρεαλισμό, να μπορεί να δουλεύει
ομαδικά και να συνεργάζεται ομαλά με άλλους. Επίσης, η καλή διαχείριση του χρόνου και
του δυναμικού των συνεργατών, η αντοχή σε καταστάσεις πίεσης, με τις οποίες συχνά
έρχεται αντιμέτωπος στη διάρκεια μιας έρευνας, είναι προσόντα που βοηθούν τον
Βιοεπιστήμονα να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις απατήσεις της δουλειάς του και να
ξεχωρίσει στον χώρο του (Ambrose, 2006). Εντούτοις, συχνά οι φοιτητές έχουν μια δυσκολία
στο να κατανοήσουν ότι τα εργασιακά και τα προσωπικά θέματα είναι αλληλένδετα και έχουν
την τάση να διαχωρίζουν τα επαγγελματικά και τα προσωπικά ζητήματα (Niles & HarrisBowlsbey, 2005). Πάντως, σε πρόσφατη μελέτη οι Borgen και Maglio (2007) βρήκαν ότι οι
φοιτητές θεωρούν την αυτογνωσία ως θετικό στοιχείο για τον επαγγελματικό τους σχεδιασμό
ενώ η Gottfredson (1986) αναφέρει ότι η έλλειψη αυτογνωσίας του φοιτητή, μπορεί να
αποτελέσει εμπόδιο κατά την επαγγελματική του ανάπτυξη. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι νέοι
Βιοεπιστήμονες του ΤΜΒΓ στο πλαίσιο της αυτογνωσίας τους, έχουν κατανοήσει τη
σημασία που έχουν οι προσωπικές αρετές -τα άτυπα προσόντα τους- και τις αξιολογούν ως
το ‘συγκριτικό τους πλεονέκτημα’, το στοιχείο που θα τους κάνει δυνατούς και ξεχωριστούς,
ώστε να καταφέρουν να ‘χτίσουν’ -όπως αναφέρει ο Savickas (2002) - τη σταδιοδρομία τους.
Οι τελειόφοιτοι του ΤΜΒΓ δείχνουν να αισθάνονται αισιοδοξία και αυτεπάρκεια, ενώ
παράλληλα δεν αγνοούν την αντικειμενική εργασιακή πραγματικότητα που αφορά τον κλάδο
τους. Αντίθετα, μάλλον είναι καλά ενημερωμένοι για τις πιθανές προοπτικές απασχόλησης σε
επιμέρους χώρους που σχετίζονται με τις Βιοεπιστήμες και τις εφαρμογές τους, χωρίς να
αγνοούν τις απαιτήσεις και το ευρύτερο πλαίσιο αβεβαιότητας και αντικειμενικών
δυσκολιών. Ο Κασσωτάκης (2002β) έχει σημειώσει ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν τα
τελευταία χρόνια διαμορφώνουν μια νέα περίοδο στην ιστορία της ανθρωπότητας κατά την
οποία αναδύεται μια νέα πραγματικότητα αβεβαιότητας και αμφισβήτησης, συνοδευόμενη
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από αλλαγές, προκλήσεις, ανακατατάξεις, φόβους κι αβεβαιότητες για το μέλλον. Οι ταχείες
και πολύπλοκες αλλαγές του 21ου αιώνα απαιτούν ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Το
πλαίσιο θετικής αβεβαιότητας του Gelatt (1989) φαίνεται να ταιριάζει στις σύγχρονες
συνθήκες των Βιοεπιστημών. Με τον όρο αυτό ο Gelatt περιγράφει την αβεβαιότητα της
εποχής μας, το οποίο όμως μας «αναγκάζει» να ενεργοποιούμε όλες τις νοητικές μας
λειτουργίες και να εφαρμόζουμε στρατηγικές που αξιοποιούν το πλήρες φάσμα των
ικανοτήτων μας.

Συμπεράσματα
Οι θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης τονίζουν τον εξελικτικό, τον μη στατικό και δια βίου
χαρακτήρα της διαδικασίας αυτής, στην οποία το άτομο παρεμβαίνει και την καθορίζει,
σύμφωνα με την εκπαίδευσή του, τις επιδιώξεις, τις αξίες, τις επιλογές, τα ενδιαφέροντα, τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του (Muchinsky, 1997; Seligman, 1994). Όμως, οι
προσωπικές επιλογές χρειάζεται να γίνονται με γνώμονα το οικονομικό περιβάλλον και τις
δεδομένες κάθε φορά συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, και ειδικά στις
σύγχρονες συνθήκες οικονομικής κρίσης ο καθένας προσπαθεί να προσαρμόσει την
επαγγελματική του συμπεριφορά και να κάνει τις κατάλληλες κάθε φορά επιλογές, ώστε να
επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στο πεδίο της
Επαγγελματικής Συμβουλευτικής κάνουν αναφορές στις δυσκολίες που έχουν τα νέα κυρίωςάτομα να προσδιορίσουν τόσο τα χαρακτηριστικά του εαυτού τους όσο και της αγοράς
εργασίας, ειδικά στις τρέχουσες συνθήκες αβεβαιότητας και οικονομικών δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Ο κλάδος των Βιοεπιστημών δείχνει πολλά
υποσχόμενος επιστημονικά αλλά υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες επαγγελματικής
αποκατάστασης για τους νέους Βιοεπιστήμονες. Ωστόσο, οι ραγδαίες εξελίξεις στην
επιστήμη και την τεχνολογία δείχνουν ότι δημιουργούνται συνεχώς ευκαιρίες σε κλάδους και
εξειδικεύσεις που σχετίζονται με τις βιοϊατρικές και τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές, την
εκπαίδευση και γενικότερα, το αυξημένο ενδιαφέρον για έρευνα στο πεδίο αυτό. Συνεπώς, η
επαγγελματική ανάπτυξη των νέων Βιοεπιστημόνων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο
ενδιαφέρον, καθώς σχετίζεται με την αιχμή της έρευνας και της τεχνολογίας στο πλαίσιο της
επιστήμης αυτής.
Μέσα από την παρούσα μελέτη φαίνεται ότι οι νέοι Βιοεπιστήμονες αντιλαμβάνονται την
επαγγελματική τους ανάπτυξη σε πολλές διαστάσεις, επειδή προφανώς έχουν κατανοήσει ότι
πρόκειται για μια σύνθετη και πολυεπίπεδη δια βίου διαδικασία. Δείχνουν, επίσης, να
διαθέτουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο επαγγελματικής προσαρμοστικότητας, ώστε να κάνουν
μια επιτυχημένη είσοδο στην επαγγελματική ζωή του κλάδου τους, δηλαδή κατανοούν τις
απαιτήσεις του εργασιακού τους περιβάλλοντος και προσπαθούν να προσαρμόσουν τα
προσόντα και τελικά την αυτοαντίληψή τους στην εργασία τους (Savickas, 2005). Είναι
ενδιαφέρον ότι οι αναφορές τους χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό ως προς τις πιθανές θέσεις
εύρεσης εργασίας και τη δυσκολία της απορρόφησής τους στην Ελλάδα, και συγχρόνως,
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δείχνουν αισιόδοξοι, καθώς εκτιμούν ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές, η προσωπική θωράκιση,
η εξειδίκευση στον ερευνητικό τομέα και οι σύγχρονοι κλάδοι στο χώρο των Βιοεπιστημών
προσφέρουν αρκετές ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση σε έναν κλάδο όπου οι
εργαζόμενοι είναι βασικά επαγγελματικά ευτυχείς (Belikoff, 2004), στόχο που έχει θέσει κι ο
Holland (1985) για τους εργαζόμενους.
Κλείνοντας, αν θέλαμε να δώσουμε μία και μόνη απάντηση στο ερώτημα: Πώς
αντιλαμβάνονται οι νέοι Βιοεπιστήμονες την επαγγελματική τους ανάπτυξη; Θα επιλέγαμε τον
ορισμό που έδωσε ένας φοιτητής, επιβεβαιώνοντας τον Gelatt (1989) που σημειώνει ότι
περνάμε από τη συλλογιστική «είτε αυτό/είτε το άλλο» στη συλλογιστική «και αυτό/και το
άλλο»:
«Τελικά τι είναι η επαγγελματική ανάπτυξη; Είναι ΟΛΑ: σπουδές + δια βίου
μάθηση + βιοπορισμός + ποιότητα βιοτικού επιπέδου»
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Η επίδραση του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» στις στάσεις των μαθητών και στο
κλίμα στο σχολείο σε σχέση με το Ρατσισμό και την Ξενοφοβία
The impact of ‘Kallipatira’ program on students’ attitudes and on the school climate in
relation to racism and xenophobia

Ευανθία Αθανασιάδου, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Msc στην Παιδαγωγική &
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the effect of a sports program on
attitudes towards racism and xenophobia of primary education students of different
nationalities'. The program was used with 248 students of fifth and sixth grade from 6
elementary schools in Athens and Drama. The participants included a pool of students who
had the Greek nationality and a group of students who had nationalities other than Greek and
their average age was 10.4 (± .9). The Questionnaires that were used for the survey were
"Concept of National Identity", which consisted of 25 questions and "school climate", which
consisted of 17 questions. The same set of questionnaires was used to collect data before and
after the intervention. The results showed that the attitudes of students towards the
phenomenon of racism and xenophobia improved significantly after the application of
"Kallipateira." Additionally, it was shown that there was no statistically significant difference
between Greek and non-Greek students in their perception of how they were treated by others.
Moreover, non-Greek students showed improvement on the dimension of consolidation on the
national identity scale. In the control group there were no statistically significant differences.

Keywords: Interculturalism, intercultural education, racism, xenophobia, Physical Education
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Περίληψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν η μελέτη της επίδρασης ενός αθλητικού
προγράμματος, το οποίο είχε στόχο να διερευνήσει τη διαφορά στις απόψεις μεταξύ μαθητών
διαφορετικής εθνικότητας όσον αφορά το κλίμα ρατσισμού και ξενοφοβίας στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 6 δημοτικά σχολεία περιοχής
Αθηνών και Δράμας και συμμετείχαν
248 μαθητές Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού. Οι
μαθητές/μαθήτριες που έλαβαν μέρος, ήταν ελληνικής και μη ελληνικής εθνικότητας ενώ η
μέση ηλικία τους ήταν 10.4 (± .9). Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα
ερωτηματολόγια αξιολόγησης «Αντίληψη Εθνικής Ταυτότητας» το οποίο αποτελείται από 25
ερωτήσεις και «Κλίμα στο Σχολείο», το οποίο αποτελείται από 17 ερωτήσεις. Δόθηκε το ίδιο
πακέτο ερωτηματολογίων, για τη συλλογή δεδομένων, στην αρχή και στο τέλος του
παρεμβατικού προγράμματος. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι, οι στάσεις των μαθητών
αναφορικά με το φαινόμενο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας βελτιώθηκε σημαντικά μετά
την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλιπάτειρα». Επίσης, φάνηκε να αντιμετωπίζονται οι
μη ελληνικής εθνικότητας μαθητές ισότιμα με τους έλληνες μαθητές. Επιπλέον οι μη
ελληνικής εθνικότητας μαθητές παρουσίασαν βελτίωση στη διάσταση της ενοποίησης της
κλίμακας εθνικής ταυτότητας. Στην ομάδα ελέγχου δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές.
Λέξεις κλειδιά: Διαπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ρατσισμός, ξενοφοβία,
Φυσική Αγωγή

Εισαγωγή
Το φαινόμενο της υποδοχής μεταναστευτικού ρεύματος στην Ελλάδα, αύξησε με γρήγορους
ρυθμούς τη γλωσσική και θρησκευτική ανομοιογένεια της χώρας μας, δημιουργώντας
παράλληλα νέους κοινωνικοπολιτικούς προβληματισμούς (Κούλη & Παπαϊωάννου, 2006).
Πολλοί χρέωσαν στους μετανάστες πολλά δεινά της ελληνικής κοινωνίας, όπως
εγκληματικότητα και ανεργία (Taguieff, 1998). Αυτό το γεγονός οφείλεται στην ξενοφοβία, η
οποία αποτελεί ένα φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο κάθε ξένος, είτε μετανάστης είτε
πρόσφυγας είτε τσιγγάνος, θεωρείται εχθρός και προκαλεί το συναίσθημα του φόβου ή ακόμη
και του μίσους ή και τα δύο ταυτόχρονα (Taguieff, 1998). Η ξενοφοβία είναι σημαντικός
παράγοντας ο οποίος σταδιακά και σταθερά οδηγεί στο ρατσισμό, δηλαδή σε όλες τις
στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές, οι οποίες είναι αιτία να περιθωριοποιούμε άτομα τα
οποία θεωρούμε διαφορετικά από εμάς (Taguieff, 1998). Το πρόβλημα της
πολυπολιτισμικότητας και κατά συνέπεια του ρατσισμού και της ξενοφοβίας εκδηλώνεται
έντονα και στο χώρο της εκπαίδευσης, η οποία έχει άμεση σχέση με τον πολιτισμό αλλά και
την πολιτική (Parekh, 1986). Σύμφωνα με τον Des (1985) στη Μεγάλη Βρετανία έχουν
σημειωθεί σοβαρά προβλήματα
ανάμεσα στους μαθητές μέσα στις τάξεις λόγω
διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων. Έρευνα της Katz (1982) έχει δείξει πως, η
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διαπολιτισμική εκπαίδευση προετοιμάζει τα άτομα για τις κοινωνικές, πολιτικές και
οικονομικές πραγματικότητες, τις οποίες τα ίδια βιώνουν μέσα στην κοινωνία. Σκοπός,
λοιπόν, της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει κατά πόσο ένα αθλητικό-διαπολιτισμικό
πρόγραμμα όπως το «Καλλιπάτειρα» μπορεί να επηρεάσει θετικά τις στάσεις και τις
αντιλήψεις των Ελλήνων μαθητών Δημοτικού Σχολείου για το γενικό σχολικό κλίμα απέναντι
στους μη ελληνικής καταγωγής συμμαθητές τους. Επίσης, να εξετάσει κατά πόσο οι μη
ελληνικής καταγωγής μαθητές παρουσιάζουν βελτίωση στη διάσταση της ενοποίησης της
κλίμακας εθνικής ταυτότητας. Δηλαδή κατά πόσο αντιλαμβάνονται υψηλό βαθμό ταύτισης με
τη δική τους εθνική ταυτότητα και υψηλό βαθμό ταύτισης με την ευρύτερη κουλτούρα, μέσα
στην οποία ζουν. Η εκπαίδευση αποτελεί έναν χώρο μέσα στον οποίο καλλιεργούνται στάσεις
και αξίες οι οποίες διαμορφώνουν τη συνείδηση και τον πολιτισμό ενός λαού (Taylor,1993).
Προσδοκία των συγγραφέων είναι, μέσα από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας,
να αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητη η εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο
σχολείο, τα οποία, αποδεδειγμένα πια, αμβλύνουν τόσο σοβαρά κοινωνικά φαινόμενα όπως
ο ρατσισμός και η ξενοφοβία.

1.Ταυτότητα και Πολιτισμός
Με τον όρο ταυτότητα προσδιορίζεται ένα σύνολο στοιχείων τα οποία καθορίζουν
συγκεκριμένη υπόσταση σε ένα άτομο ή σε ομάδες ατόμων. Μέσα από τον όρο αυτό τα
άτομα αυτά ή οι ομάδες ατόμων αυτοπροσδιορίζονται μέσα από συγκεκριμένα ομοιογενή
στοιχεία δημιουργώντας κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία και διατηρούν, μειώνοντας τον
κίνδυνο εξαφάνισής τους. Οι ταυτότητες δεν είναι στοιχεία σταθερά και αμετάβλητα.
Αποτελούν νοητικές κατασκευές οι οποίες διαμορφώνονται σταδιακά σύμφωνα με τις
εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές συνθήκες (Μαράτου-Αλιφάντη & Γαληνού,
1999). Ο όρος πολιτισμός αποτελεί έναν όρο, ο οποίος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα από την
περίοδο της Αναγέννησης και μετά. Ο όρος αυτός ερμηνεύεται διαφορετικά και πάντα
ανάλογα με την χρονική περίοδο, τον τόπο, την χρήση και τους σκοπούς τους οποίους
εξυπηρετεί (Βούρτσης & Μανακίδου, 1999). Αρχικά ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να
περιγράψει τους κοινωνικούς τρόπους συμπεριφοράς που χαρακτήριζαν την αριστοκρατική
τάξη, έναντι της κοινωνικής συμπεριφοράς ανθρώπων που δεν ανήκαν σε αυτήν, τονίζοντας
την διάκριση των ανθρώπων σε «ευγενείς» και «βάρβαρους» (Βούρτσης & Μανακίδου,
1999). Κατά τον 19ο αιώνα με την έννοια του πολιτισμού, αναφερόμαστε στην εξελικτική
πορεία και την πρόοδο του ανθρώπου, μέσα από διαδοχικά στάδια πολιτισμού. Ο όρος
πολιτισμός όμως, συνδέεται στενά και με την έννοια της φυλής. Το ανώτερο στάδιο
πολιτισμού μέσα σε μία κοινωνία σχετίζεται με τα γενετικά και φυλετικά χαρακτηριστικά
κάποιας ομάδας ανθρώπων (όπως είναι το χρώμα του δέρματος καθώς και άλλα
σωματομορφικά χαρακτηριστικά), τα οποία χρησιμοποιούνται εν τέλει και ως πολιτισμικά
και γλωσσικά στοιχεία των εθνικών ομάδων (Βούρτσης & Μανακίδου, 1999; Rotheram &
Phinney, 1987).

Σελίδα 89 από 282

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

2. Πολυπολιτισμικότητα
Η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό των σύγχρονων, δημοκρατικών και
ανεκτικών κοινωνιών και ανταποκρίνεται στις πραγματικές εξελίξεις, γιατί είναι συμβατή με
τις αντιλήψεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου και αποτελεί επίσης
σημαντικό παράγοντα ανανέωσης και εμπλουτισμού των κοινωνιών και των πολιτισμών μας
(Παπαρρηγόπουλος, 1999). Η πολυπολιτισμικότητα είναι σύμφυτη με την ιδέα της
ανεκτικότητας, η οποία σημαίνει ότι τα μέλη μιας κοινωνίας, δέχονται να συνυπάρξουν και
να συμβιώσουν μεν, άλλα χωρίς αυτό να σημαίνει αναγκαστικά ότι υιοθετούν τις ιδέες τους ή
τις συνήθειές τους (Παπαρρηγόπουλος, 1999). Η χώρα μας, πριν από 20 περίπου χρόνια,
βρέθηκε για πρώτη φορά «αντιμέτωπη» με το φαινόμενο της μετανάστευσης (Κούλη &
Παπαϊωάννου, 2006). Αυτό το φαινόμενο οδήγησε στην ανάγκη συνύπαρξης διαφόρων
πολιτισμικών στοιχείων, σε μια κοινωνία, η οποία άρχισε να γίνεται πολυπολιτισμική, με
αποτέλεσμα τη συμβίωση του γηγενούς πληθυσμού με τις κοινότητες των μουσουλμάνων,
των τσιγγάνων, των παλιννοστούντων ομογενών και των προσφύγων (Κούλη &
Παπαϊωάννου, 2006).

3. Εκπαίδευση και πολυπολιτισμικότητα
Το πρόβλημα της πολυπολιτισμικότητας εκδηλώνεται έντονα και στο χώρο της εκπαίδευσης,
η οποία έχει άμεση σχέση με τον πολιτισμό αλλά και την πολιτική (Parekh, 1986). Μέσα
στην εκπαίδευση διαπαιδαγωγείται το παιδί και κατά κάποιο τρόπο διαμορφώνεται το
σύστημα αξιών μιας χώρας (Taylor, 1993). Η εκπαίδευση αποτελεί έναν χώρο μέσα στον
οποίο καλλιεργούνται στάσεις και αξίες, οι οποίες διαμορφώνουν τη συνείδηση και τον
πολιτισμό ενός λαού. Σύμφωνα με την Katz (1982) η διαπολιτισμική εκπαίδευση
προετοιμάζει τα άτομα για τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πραγματικότητες, τις
οποίες τα ίδια βιώνουν μέσα στην κοινωνία. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση θα πρέπει να
εμπεριέχει εμπειρίες, οι οποίες θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως ο
ρατσισμός, η ισότητα, ο σεξισμός και κάθε αντίληψη η οποία βρίσκεται έξω από τα πλαίσια
των δημοκρατικών αντιλήψεων. Επίσης, θα πρέπει μέσα από αυτήν να αναπτύσσονται
ικανότητες για διευκρίνιση, αλλά και μεταβίβαση αξιών καθώς και να εξετάζεται η δυναμική
των διαφόρων πολιτισμών και οι επιπτώσεις της για την ανάπτυξη διδακτικών στρατηγικών.
Τέλος θα πρέπει μέσα από την διαπολιτισμική εκπαίδευση να εξετάζονται οι διάφορες μορφές
μάθησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως βάση για την ανάπτυξη των κατάλληλων
διδακτικών στρατηγικών (Katz, 1982).

4. Η Φυσική Αγωγή ως μέσο καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας
Η Φυσική Αγωγή, είναι ένα μάθημα όπου υπάρχει έντονο το στοιχείο της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης και η διαπολιτισμική εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσει
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στην ενσωμάτωση όλων των μαθητών, διότι τόσο ο αθλητισμός, όσο και η Φυσική Αγωγή
θεωρούνται χώροι ίσης ευκαιρίας και αποδοχής της διαφορετικότητας (Bayliss, 1989). Είναι
σημαντικό ότι το μάθημα της Φυσικής Αγωγής βοηθά περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο
στην κοινωνική ένταξη των μειονοτικών μαθητών μέσα από το παιχνίδι και την άσκηση,
αφού εκεί το πρόβλημα της γλώσσας ή της θρησκείας δεν επηρεάζει την απόδοση των
συγκεκριμένων παιδιών, κάτι που δεν ισχύει με τα άλλα μαθήματα (Κωνσταντινάκος, 2000).
Οι στρατηγικές μάθησης αλλά και το εκπαιδευτικό υλικό που θα πρέπει να εφαρμόζονται στο
ημερήσιο μάθημα της Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να συμβάλλουν στην απαλοιφή όλων των
προκαταλήψεων πάνω σε θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας αλλά και στην κατανόηση της
διαπολιτισμικότητας (Sparks & Verner, 1995). Σύμφωνα με τους Swisher K. και Swisher C.
(1986), οι πολυπολιτισμικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στην διδασκαλία της Φ.Α., δεν
αποτελούν μια απλή παρουσίαση παιχνιδιών. Αντιθέτως συμβάλλουν μέσα από αυτές τις
γνώσεις, στην απόκτηση ενός κοινωνικού υπόβαθρου, το οποίο υποστηρίζει και ενισχύει την
αποδοχή της διαφορετικής κουλτούρας των μαθητών μέσα στο σχολείο και κατ’ επέκταση
στην κοινωνία (Swisher K. & Swisher C.,1986). Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής αποτελεί
ένα από τα γνωστικά αντικείμενα μέσα στο σχολείο το οποίο μπορεί να προσεγγίσει τους
μειονοτικούς μαθητές. Αυτό συμβαίνει διότι στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, μέσα από το
παιχνίδι και τα αθλήματα καλλιεργείται η ομαδικότητα, η συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός
και η υποστήριξη, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου και κοινωνικού επιπέδου (Clemments &
Kinzle, 2002). Η Φυσική Αγωγή επιτυγχάνει να συνδυάζει την κινητική συγχρόνως με τη
γνωστική, συναισθηματική και κοινωνικο-ηθική ανάπτυξη του παιδιού. Μέσα από τις
κοινωνικο-ηθικές της επιδιώξεις, καλλιεργείται στο παιδί ο αυτοέλεγχος, η υπευθυνότητα, ο
σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και η σωστή διαχείριση της νίκης και της
ήττας (Δέρρη, 2007).

5. Το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα»
Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε ως παρεμβατικό, ήταν το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα»,
ένα εκπαιδευτικό πακέτο δραστηριοτήτων στα πλαίσια της Ολυμπιακής Παιδείας της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
πραγματεύεται θέματα σχετικά με α) τα ανθρώπινα δικαιώματα, β) τη διαπολιτισμικότητα, γ)
το ρατσισμό και τη ξενοφοβία, δ) την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και την κοινωνία
και ε) τις κοινωνικές ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό (Θεοδωράκης, και συν.,
2008). Από τις πέντε αυτές θεματικές ενότητες μόνο η τρίτη (ρατσισμός - ξενοφοβία)
απασχόλησε την έρευνά μας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προάγει την ισότιμη
συμμετοχή όλων των μαθητών στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Το πρόγραμμα
«Καλλιπάτειρα» εφαρμόστηκε από καθηγητές Φυσικής Αγωγής οι οποίοι είχαν επιμορφωθεί
από το ΥΠΕΠΘ για αυτό το σκοπό. Οι μαθητές παρακολούθησαν μαθήματα τα οποία
σχετίζονταν με έναν από τους διδακτικούς στόχους του προγράμματος, και πιο συγκεκριμένα
με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Τα τμήματα της ομάδας ελέγχου δεν συμμετείχαν στο
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πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ». Αυτό είχε σαν στόχο να παρατηρηθεί εάν η εφαρμογή του
συγκεκριμένου διδακτικού στόχου του προγράμματος, θα επηρεάσει στην διαμόρφωση
αντιρατσιστικής στάσης των μαθητών που θα συμμετάσχουν σε αυτό, από ό,τι εκείνων που
δεν θα συμμετάσχουν.

6. Μεθοδολογία

6.1 Σκοπός
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις επιδράσεις του προγράμματος
«Καλλιπάτειρα» στις στάσεις και στις αντιλήψεις των Ελλήνων μαθητών Δημοτικού
Σχολείου για το γενικό σχολικό κλίμα απέναντι στους αλλοδαπούς συμμαθητές τους. Επίσης,
να εξετάσει κατά πόσο οι μη ελληνικής καταγωγής μαθητές παρουσιάζουν βελτίωση στη
διάσταση της ενοποίησης της κλίμακας εθνικής ταυτότητας.
6.2 Ερευνητική υπόθεση
Η εφαρμογή του προγράμματος «Καλλιπάτειρα» θα επιδράσει θετικά στις στάσεις και στις
αντιλήψεις των Ελλήνων μαθητών Δημοτικού σχολείου για το γενικό σχολικό κλίμα απέναντι
στους μη ελληνικής καταγωγής συμμαθητές τους. Επίσης οι μη ελληνικής καταγωγής
μαθητές αναμένεται να παρουσιάσουν βελτίωση στη διάσταση της ενοποίησης της κλίμακας
εθνικής ταυτότητας.
6.3 Δείγμα
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 248 μαθητές Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού από 6 δημοτικά σχολεία
αστικών και ημιαστικών περιοχών του Ν. Αττικής και του Ν. Δράμας. Οι 218 ήταν έλληνες
και οι 30 μη ελληνικής καταγωγής μαθητές, ενώ η μέση ηλικία τους ήταν 10.4 (± .9). Επίσης,
οι 135 μαθητές/τριες προέρχονταν από το Ν. Αττικής και οι 113 από το Ν. Δράμας. Το
σύνολο του πληθυσμού χωρίστηκε σε δύο ομάδες: μια πειραματική (Ν=139) και μια ελέγχου
(Ν=109). Τα παιδιά της πειραματικής ομάδας συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα»,
ενώ τα παιδιά της ομάδας ελέγχου δεν συμμετείχαν στο ανάλογο πρόγραμμα, αλλά
παρακολούθησαν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σύμφωνα με αυτά που προβλέπει το
Αναλυτικό Πρόγραμμα. Μέτρηση έγινε στους μαθητές/τριες και των δύο ομάδων πριν την
έναρξη της παρέμβασης και αμέσως μετά το τέλος της με τη χρήση των ίδιων
ερωτηματολογίων και στις δύο περιπτώσεις.
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6.4 Οριοθετήσεις της έρευνας
1. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία των νομών Αθήνας
και Δράμας.
2. Οι μαθητές προέρχονταν από αστικές, ημιαστικές περιοχές των νομών.
6.5 Εργαλεία Μέτρησης
Για τη διεξαγωγή της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος συλλογής ανώνυμων
ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι μαθητές/τριες ήταν:
i) Αντίληψη Εθνικής Ταυτότητας
Για τη μέτρηση της αντίληψης εθνικής ταυτότητας, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο μέτρησης
“Ethnic/Cultural Identity” των Ting-Tooney, Yee-Jung, Shapiro, Garcia, Wright, και Oetzel
(2000), το οποίο επεξεργάστηκε και προσάρμοσε στα ελληνικά η Κούλη (2004) και
αποτελείται από 25 ερωτήσεις που σχηματίζουν 4 παράγοντες:
Ενοποίηση (ethnic belonging): εμφανίζεται, όταν το άτομο αντιλαμβάνεται υψηλό
βαθμό ταύτισης με τη δική του εθνική ταυτότητα και υψηλό βαθμό ταύτισης με την ευρύτερη
κουλτούρα, μέσα στην οποία ζει
Περιθωριοποίηση (lack of interaction): παρουσιάζεται, όταν το άτομο αντιλαμβάνεται
χαμηλό βαθμό ταύτισης με τη δική του εθνική ταυτότητα και χαμηλό βαθμό ταύτισης με την
ευρύτερη κουλτούρα, μέσα στην οποία ζει.
Αποστροφή (fringe): εμφανίζεται, όταν το άτομο αντιλαμβάνεται υψηλό βαθμό
ταύτισης με τη δική του εθνική ταυτότητα και χαμηλό βαθμό ταύτισης με την ευρύτερη
κουλτούρα, μέσα στην οποία ζει,
Αφομοίωση (assimilation): εμφανίζεται, όταν το άτομο αντιλαμβάνεται χαμηλό βαθμό
ταύτισης με τη δική του εθνική ταυτότητα και υψηλό βαθμό ταύτισης με την ευρύτερη
κουλτούρα, μέσα στην οποία ζει.
Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο ενσωματώνει: 6 ερωτήσεις για τον παράγοντα
«ενοποίηση» (π.χ Οι αξίες της εθνικότητάς μου είναι σημαντικές για την κρίση μου για το τι
πρέπει να κάνω), 7 ερωτήσεις για τον παράγοντα «περιθωριοποίηση» (π.χ. Δεν ξοδεύω πολύ
χρόνο με μέλη από άλλες ομάδες εθνικοτήτων), 6 ερωτήσεις για τον παράγοντα «αποστροφή»
(π.χ. Συχνά νιώθω μπερδεμένος για το ποια είναι η εθνική μου ταυτότητα) και 6 ερωτήσεις
για τον παράγοντα «αφομοίωση» (π.χ. Είναι σημαντικό για εμένα να κάνω κτήμα μου τις
αρχές της ελληνικής κουλτούρας) (Πίνακας 1). Οι απαντήσεις δίνονταν με μια πενταβάθμια
κλίμακα απάντησης τύπου Likert, από 5= «συμφωνώ απόλυτα», έως 1= «διαφωνώ απόλυτα».
H εγκυρότητα του ερωτηματολογίου “Αντίληψη Εθνικής Ταυτότητας” δεν ελέγχθηκε, επειδή
το συγκεκριμένο εργαλείο μέτρησης έχει σταθμιστεί στον Ελληνικό πληθυσμό και έχει
επιβεβαιωθεί η δομική του εγκυρότητα η οποία κατέληξε στους 4 παραπάνω παράγοντες του
ερωτηματολογίου που είναι: η ενοποίηση, η αποστροφή, η περιθωριοποίηση και η
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αφομοίωση και η εσωτερική συνοχή των παραγόντων του r Pearson κυμάνθηκε από .61 έως
.82 (Κούλη, Παπαϊωάννου, 2010). Με βάση τα αποτελέσματα από την έρευνα των Κούλη &
Παπαϊωάννου (2010), το ερωτηματολόγιο της αντίληψης εθνικής ταυτότητας κρίθηκε έγκυρο
και αξιόπιστο για την παρούσα μελέτη.
ii) Κλίμα στο σχολείο
Για την αξιολόγηση του κλίματος στο σχολείο σχετικά με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία
επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο «Κλίμα στο σχολείο» (Κούλη, 2004), το οποίο αποτελείται
από 17 ερωτήσεις που σχηματίζουν 3 παράγοντες:
Θετική αντιμετώπιση των ελλήνων: Το κλίμα στο σχολείο είναι θετικό ως προς τους
έλληνες μαθητές με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται πιο θετικά από ότι οι αλλοδαποί.
Θετική αντιμετώπιση των αλλοδαπών: Το κλίμα στο σχολείο είναι θετικό ως προς τους
αλλοδαπούς μαθητές με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται πιο θετικά από ότι οι έλληνες.
‘Ίση μεταχείριση ανεξαρτήτου καταγωγής: Το κλίμα στο σχολείο είναι θετικό και ως
προς τους έλληνες και ως προς τους αλλοδαπούς μαθητές με αποτέλεσμα να υπάρχει ίση
μεταχείριση απέναντι σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτου εθνικότητας.
Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο ενσωματώνει: 6 ερωτήσεις για τον παράγοντα «θετική
αντιμετώπιση των ελλήνων» (π.χ. Οι μαθητές/μαθήτριες της Ελληνικής εθνικότητας έχουν
καλύτερη μεταχείριση), 6 ερωτήσεις για τον παράγοντα «θετική αντιμετώπιση των
αλλοδαπών» και 5 ερωτήσεις για τον παράγοντα «ίση μεταχείριση ανεξαρτήτου καταγωγής»
(Πίνακας 2). Οι απαντήσεις δίνονταν με μια πενταβάθμια κλίμακα απάντησης τύπου Likert,
από 5= «συμφωνώ απόλυτα», έως 1= «διαφωνώ απόλυτα». Τα συγκεκριμένα
ερωτηματολόγια κρίθηκαν έγκυρα και αξιόπιστα για να χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη
έρευνα, η οποία ασχολήθηκε με το ρόλο του κλίματος στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής σε
σχέση με το ρατσισμό και τη ξενοφοβία (Κούλη, 2004).
Από τους μαθητές ζητήθηκε να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια πριν και μετά το
παρεμβατικό πρόγραμμα.

7. Στατιστική ανάλυση
Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ανάλυση συχνοτήτων και
t-test.
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8. Αποτελέσματα

Πίνακας 1
Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και σύγκριση αρχικών και τελικών μετρήσεων της πειραματικής ομάδας στο
ερωτηματολόγιο της εθνικής ταυτότητας.

Mean

Std.
Deviation

Αρχικές –
Τελικές

Περιθωριοποίηση
αρχικές

2,2199

,78194

1 αρχικές

Περιθωριοποίηση
τελικές

1,4635

,50047

2 Αποστροφή αρχικές

2,1667

,73584

Αποστροφή τελικές

1,4125

,39232

2 τελικές

3 Αφομοίωση αρχικές

3,5468

,69245

3 αρχικές

Αφομοίωση τελικές

3,9820

,69554

3 τελικές

4 Ενοποίηση αρχικές

3,6388

,77455

4 αρχικές

Ενοποίηση τελικές

3,9971

,73936

4 τελικές

Ν = 139
1

t

df

Sig. (2tailed)

16,15

138

,000

17,69

138

,000

-9,88

138

,000

-10,121

138

,000

1 τελικές
2 αρχικές

Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των αρχικών και των
τελικών μετρήσεων της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου και στους τέσσερις παράγοντες
που σχετίζονται με την Εθνική Ταυτότητα. Παρατηρούμε ότι στους παράγοντες
«Περιθωριοποίηση» και «Αποστροφή» οι τιμές στις τελικές μετρήσεις είναι χαμηλότερες απ’
ότι στις αρχικές, που σημαίνει ότι βελτιώθηκαν οι απόψεις των αλλοδαπών μαθητών/τριών.
Το ίδιο σημαίνει και το αποτέλεσμα στους άλλους δύο παράγοντες της Εθνικής Ταυτότητας,
την «Αφομοίωση» και «Ενοποίηση». Εδώ παρατηρούμε υψηλότερες τιμές στις τελικές
μετρήσεις απ’ ότι στις αρχικές, που σημαίνει ισχυροποίηση των δύο αυτών παραγόντων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι μη ελληνικής καταγωγής μαθητές φαίνονται να
περιθωριοποιούνται λιγότερο (ΝΟ= 1.4635, ΤΑ=0,50047), μετά την εφαρμογή του
προγράμματος από ό,τι στην αρχή (ΝΟ=2,2199, ΤΑ=0,78194). Το ίδιο συμβαίνει και με τον
παράγοντα «αποστροφή» που νιώθουν οι έλληνες μαθητές προς τους αλλοδαπούς.
Συγκεκριμένα, μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρατηρήθηκε μείωση ως προς τον
παράγοντα «αποστροφή» (ΝΟ=1,4125, ΤΑ=0,39232), σε σχέση με το αίσθημα αποστροφής
των Ελλήνων μαθητών πριν την εφαρμογή του προγράμματος (ΝΟ=2,1667, ΤΑ=0,73584).
Στον παράγοντα «Αφομοίωση», παρατηρήθηκε επίσης βελτίωση στις τελικές μετρήσεις
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(ΝΟ=3,9820, ΤΑ=0,69554) σε σχέση με τις αρχικές (ΝΟ=3,5468, ΤΑ=0,69245). Τέλος, ο
παράγοντας «ενοποίηση» παρουσιάζει μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα σημαντική βελτίωση
(ΝΟ=3,9971, ΤΑ=0,73936) σε σχέση με την αρχική μέτρηση (ΝΟ=3,6388, ΤΑ=0,77455).
Στην ομάδα ελέγχου δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε καμία
μεταβλητή του ερωτηματολογίου της εθνικής ταυτότητας.
Πίνακας 2.
Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και σύγκριση αρχικών και τελικών μετρήσεων των δύο ομάδων στο
ερωτηματολόγιο της αντίληψης κλίματος στο σχολείο.

Mean

Std.
Deviation

Αρχικές –
Τελικές

Ελληνικής
εθνικότητας αρχικές

2,4341

,89272

1 αρχικές

Ελληνικής
εθνικότητας τελικές

1,7134

,74806

Όχι ελληνικής εθν.
Αρχικές

2,2338

,76973

Όχι ελληνικής εθν.
Τελικές

1,5396

,55769

2 τελικές

Ίσης μεταχείρισης
αρχικές

3,8187

,86137

3 αρχικές

Ίσης μεταχείρισης
τελικές

4,3309

Ν=248
1

2

3

,77598

t

df

Sig. (2tailed)

0

248

,000

16,284

248

,000

-9,446

248

,000

1 τελικές
2 αρχικές

3 τελικές

Στον Πίνακα 2 φαίνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των αρχικών και των
τελικών μετρήσεων της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου. Από τα αποτελέσματα
προκύπτει ότι, τόσο οι μαθητές ελληνικής εθνικότητας, όσο και οι μαθητές μη ελληνικής
εθνικότητας, βελτίωσαν τις απόψεις τους όσον αφορά το θέμα διάκρισης στο σχολικό
περιβάλλον. Φαίνεται, από τα αποτελέσματα ότι ισχυροποιούν τον παράγοντα «ίση
μεταχείριση», ανεξάρτητα από την εθνικότητα στην οποία ανήκουν. Η χρήση του t-test έδειξε
στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση στους παράγοντες «ελληνικής» και «όχι ελληνικής».
Οι χαμηλές τιμές στους παράγοντες αυτούς σημαίνει ότι, οι ήδη θετικές απόψεις των
μαθητών, ανεξαρτήτου εθνικότητας, βελτιώθηκαν ακόμη περισσότερο. Ο παράγοντας «ίση
μεταχείριση», αντιθέτως, παρουσίασε υψηλές τιμές, που σημαίνει ότι οι μαθητές υιοθετούν
την άποψη ότι υπάρχει ίση μεταχείριση ανεξαρτήτου εθνικότητας. Στην ομάδα ελέγχου δεν
παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε καμία μεταβλητή του ερωτηματολογίου
του κλίματος του σχολείου. Επίσης, μεταξύ των αλλοδαπών και ελλήνων μαθητών δεν

Σελίδα 96 από 282

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια
για την εθνική ταυτότητα και το κλίμα στο σχολείο (Πίνακας 2).

Συμπεράσματα
H Εθνική Ταυτότητα σύμφωνα με τον Berry (2002), αποτελεί ένα πολύπτυχο οικοδόμημα, το
οποίο απεικονίζει το βαθμό ταύτισης του ατόμου με τις αξίες και τις παραδόσεις της
εθνικότητάς του, αλλά και με τις αντίστοιχες αξίες και συνήθειες της κυρίαρχης κουλτούρας
μέσα στην οποία ζει. Με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ευρώπη και τα
μεταναστευτικά κύματα στην Ελλάδα, το φαινόμενο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας έχει
έρθει και πάλι στο προσκήνιο ως πρόβλημα τόσο στον ευρωπαϊκό, όσο και στον ελληνικό
χώρο. Το πρόβλημα, όμως, του ρατσισμού και τη ξενοφοβίας δεν μπορεί να βρει λύση μόνο
μέσα από ενέργειες μεμονωμένων ανθρώπων. Με μέσο την εκπαίδευση, θα πρέπει να
συνδράμουν και άλλοι κοινωνικοί φορείς (Donahoo, 2006). Σύμφωνα με τον Parekh (1986), η
εκπαίδευση δεν είναι πολιτισμικά ουδέτερη, αντιθέτως, είναι δομημένη και
προσανατολισμένη από χαρακτηριστικά της κυρίαρχης κουλτούρας. Επιπλέον, η εκπαίδευση
καλλιεργεί συγκεκριμένες στάσεις και αξίες (ελευθερία, ανεξάρτητη σκέψη,
αντικειμενικότητα, γνώση και άλλα) και κατ’ επέκταση, διδάσκει και μυεί τους μαθητές του
στην κυρίαρχη κουλτούρα (Parekh, 1986). Η εκπαίδευση και ειδικότερα η Φυσική Αγωγή,
έχουν στόχο να βοηθήσουν τους μειονοτικούς μαθητές να έρθουν σε επαφή με τις αξίες και
συνήθειες της ευρύτερης κουλτούρας και να τις ενσωματώσουν ως μέρος της δικής τους
εθνικής ταυτότητας.
Στην παρούσα έρευνα, λοιπόν, αμέσως μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα παρατηρήθηκε
διαφοροποίηση αναφορικά με το κλίμα ρατσισμού και ξενοφοβίας στα ελληνικά σχολεία.
Πιο συγκεκριμένα, οι αλλοδαποί φάνηκαν να περιθωριοποιούνται λιγότερο μετά την
εφαρμογή του προγράμματος από ότι στην αρχή. Το ίδιο συμβαίνει και με τον παράγοντα
«αποστροφή» που νιώθουν οι έλληνες μαθητές προς τους αλλοδαπούς. Συγκεκριμένα, μετά
την εφαρμογή του προγράμματος παρατηρήθηκε μείωση ως προς τον παράγοντα
«αποστροφή» σε σχέση με το αίσθημα αποστροφής των Ελλήνων μαθητών πριν την
εφαρμογή του προγράμματος. Στον παράγοντα «Αφομοίωση», παρατηρήθηκε επίσης
βελτίωση στις τελικές μετρήσεις σε σχέση με τις αρχικές, γεγονός αυτό δείχνει την τάση των
αλλοδαπών μαθητών να αφομοιωθούν στην ελληνική κουλτούρα. Τέλος, ο παράγοντας
«ενοποίηση» παρουσιάζει μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα σημαντική βελτίωση σε σχέση
με την αρχική μέτρηση. Από τα αποτελέσματα λοιπόν συμπεραίνεται ότι αλλοδαποί και
έλληνες μαθητές παρουσίασαν μια τάση πιο φιλική μεταξύ τους, αποδέχονται την
διαφορετικότητα και συνυπάρχουν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και ότι οι αλλοδαποί μαθητές
είναι πιο δεμένοι με το ελληνικό στοιχείο. Επιβεβαιώνεται λοιπόν η άποψη των Segall,
Dasen, Berry & Poortinga, (1990), πως οι άνθρωποι μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται
οτιδήποτε συμβαίνει στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο
έχουν μάθει να σκέφτονται στο συγκεκριμένο περιβάλλον, προκειμένου να ζήσουν πιο
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αποτελεσματικά μέσα σε αυτό. Από τα παραπάνω αποφαίνεται ότι το πρόγραμμα
«Καλλιπάτειρα», βοήθησε στην ένταξη των αλλοδαπών παιδιών στην τάξη, καλλιέργησε ένα
φιλικό κλίμα, όπου όλοι αποδέχονται όλους, χωρίς να γίνεται προσπάθεια να αφομοιωθούν
και χωρίς να απαιτείται να αποβάλλουν τη διαφορετικότητά τους (γλώσσα, χρώμα, καταγωγή
κλπ.). Παράλληλα αυτό θα βοηθήσει τους αλλοδαπούς μαθητές στην καλύτερη ενσωμάτωσή
τους στην ελληνική κοινωνία. Από έρευνα της ΚΑΠΑ Research το 2001 σε 2343 άτομα σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε πως υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ του βαθμού
γνωριμίας και της συναναστροφής όσον αφορά τις ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιλήψεις.
Η στατιστική ανάλυση της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της UNICEF
με τη μορφή συνεντεύξεων, έδειξε ότι, όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός προσέγγισης, τόσο
μειώνονται οι ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιλήψεις μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών
μαθητών (UNICEF, 2001).
Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο «Κλίμα στο σχολείο» παρατηρήθηκε σημαντική
αλληλεπίδραση στους παράγοντες «ελληνικής» και «όχι ελληνικής». Οι χαμηλές τιμές στους
παράγοντες αυτούς σημαίνει ότι, οι ήδη θετικές απόψεις των μαθητών, ανεξαρτήτου
εθνικότητας, βελτιώθηκαν ακόμη περισσότερο. Ο παράγοντας «ίση μεταχείριση», αντιθέτως,
παρουσίασε υψηλές τιμές, που σημαίνει ότι οι μαθητές υιοθέτησαν σε μεγάλο βαθμό την
άποψη ότι υπάρχει ίση μεταχείριση ανεξαρτήτου εθνικότητας. Το πρόγραμμα φάνηκε να
επηρεάζει θετικά ακόμη περισσότερο τη στάση τους και τις αντιλήψεις τους, χωρίς να παίζει
κανένα ρόλο η χώρα προέλευσής τους. Ο μέσος όρος απαντήσεών τους μετακινήθηκε στους
δύο πρώτους παράγοντες αρκετά χαμηλότερα. Αυτό δείχνει πως, αν και οι μαθητές
θεωρούσαν ότι δεν γίνονται διακρίσεις ανάμεσα σε Έλληνες και αλλοδαπούς, μετά το
πρόγραμμα η άποψη αυτή ισχυροποιήθηκε. Με τα αποτελέσματα του τρίτου παράγοντα
επιβεβαιώνεται το γεγονός αυτό, καθώς οι τιμές παρουσιάζουν μια σημαντική αύξηση, που
σημαίνει ότι το κλίμα στο σχολείο είναι θετικό σχετικά με τη συνύπαρξη ατόμων
διαφορετικών εθνικοτήτων. Γίνεται εμφανές πως η εκπαίδευση αλλά και η επανεκπαίδευση
κυρίως των ανθρώπων μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα ρατσισμού και
ξενοφοβίας και να επανακτήσουμε την χαμένη μας ανθρωπιά (Tarc, 2006). Αντίθετα, στην
ομάδα ελέγχου δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε καμία μεταβλητή
των ερωτηματολογίων εθνικής ταυτότητας και κλίματος στο σχολείο. Από τη στατιστική
ανάλυση δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά σε όλους τους παράγοντες των
ερωτηματολογίων όσον αφορά στην εθνικότητα των μαθητών. Αυτό σημαίνει ότι οι
απαντήσεις των μαθητών δεν επηρεάζονταν από την εθνικότητά τους αλλά και το ότι οι
απόψεις τους και οι στάσεις τους δεν παρουσίασαν καμία ιδιαίτερη μεταβολή.
Η επανεκπαίδευση μέσα από προγράμματα όπως το NCLB (No Child Left Behind) ή το
«Καλλιπάτειρα», όπου ο βασικός στόχος του εκπαιδευτικού είναι η μάθηση και όχι η
καλυτέρευση των επιδόσεων και της βαθμολογίας τους, συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας
κοινωνίας όπου τα μέλη της θα απολαμβάνουν ίση μεταχείριση (Selwyn,2007). Εν
κατακλείδι, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι φανερό πως συμβάλλει στην προαγωγή της
πολυπολιτισμικής ευαισθησίας και στην ανάπτυξη θετικών απόψεων των παιδιών, σε σχέση
με τη διαφοροποίηση στην κουλτούρα και την εθνότητα. Συγκεκριμένα, υπήρξε βελτίωση και
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στα τέσσερα πεδία του ερωτηματολογίου «Εθνικής Ταυτότητας», που σχετίζονται με την
εθνική ταυτότητα και την κοινωνική αποδοχή. Ταυτόχρονα η επίδρασή του παρεμβατικού
προγράμματος στην πειραματική ομάδα, φάνηκε και στο δεύτερο ερωτηματολόγιο, που ήταν
καίρια για τις απόψεις τους όσον αφορά τον τρόπο μεταχείρισης των ατόμων διαφορετικών
εθνικοτήτων. Δεν σημειώθηκαν όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο σκέψης και
στις απόψεις των παιδιών που δεν ακολούθησαν το πρόγραμμα. Είναι φανερό, πως
παράγοντες όπως, τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις που τροφοδοτεί το
κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον, αποτελούν τροχοπέδη στην εξάλειψη του ρατσισμού
και της ξενοφοβίας. Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με διαφορετικό παρελθόν, μέσα από το
οποίο αντικατοπτρίζονται διαφορές σε κοινωνικά, εθνικά και οικονομικά επίπεδα, καθώς και
σε διαφορετικές ατομικές και οικογενειακές αρχές και αξίες. (Greendorfer, 1983). Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα, τα προβλήματα της διαπολιτισμικότητας να εκδηλώνονται περισσότερο
στην εκπαίδευση, αφού αποτελεί τον χώρο μέσα στον οποίο διαπαιδαγωγούνται οι νέοι,
διαμορφώνονται σαν προσωπικότητες και κατά ένα μέρος διαμορφώνεται και το σύστημα
αξιών μιας χώρας (Taylor, 1993). Ειδικότερα το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, το οποίο
παρουσιάζει έντονο το στοιχείο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:
1.
Στην έρευνα δεν αντιπροσωπεύονται αναλογικά οι μαθητές των αγροτικών
περιοχών
2.
Τις διαφορές ανάμεσα στην κουλτούρα των δύο διαφορετικών πόλεων
τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας μπορεί να είναι γενικεύσιμα μόνο σε
πληθυσμούς που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά των συμμετεχόντων. Θα ήταν
χρήσιμο να πραγματοποιηθούν έρευνες και σε άλλες πόλεις με διαφορετικά πολιτισμικά
χαρακτηριστικά. Μελλοντικές έρευνες στο χώρο αυτό θα μπορούσαν, αξιοποιώντας τα
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, να εξετάσουν θέματα πάνω στο συγκεκριμένο
κοινωνικό φαινόμενο που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
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Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας του
Γυμνασίου
Developing critical thinking skills in the subject of Modern Greek in High School
Ιωάννα Βορβή, Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,Σχολική
Σύμβουλος ΠΕ02, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας ,
ioaborb@gmail.com
Ioanna Vorvi, Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Central Macedonia
School Counselor UE02,Phd in Philosophy,
ioaborb@gmail.com
Ευγενία Δανιηλίδου, Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02, Διδάκτωρ Παιδαγωγικών Επιστημών,
daniieugenia@gmail.com
Eugenia Daniilidou, Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Central Macedonia
School Counselor UE02, Phd in Pedagogics,
daniieugenia@gmail.com

Abstract: Developing critical thinking is one of the factors that contribute to the quality of
teaching in contemporary schools. To develop such skills, a variety of methods is required.
Considering the methods and techniques used in fostering critical thinking skills in teaching,
this study examines the use of a number of activities, both individual and co-operative, in a
chapter of the Modern Greek Handbook about comprehension and production of written
language. Furthermore, ways of self-improvement and improvement in a class level in terms
of written language are shown using specific criteria. The goal of the suggested
methodological approaches and activities is that students develop the appropriate abilities and
skills to avoid considering information and opinions as given, but to be able to question and
criticize them in order to form their own opinion and attitude.

Key words: critical thinking, quality of teaching, Modern Greek Language, High School
Περίληψη: Ένας από τους παράγοντες που προσδιορίζει την ποιοτική διδασκαλία στο
σύγχρονο σχολείο είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών. Η κριτική σκέψη
απαιτεί πολλούς και ποικίλους τρόπους ανάπτυξής της και αξιοποίηση ποικιλίας διδακτικών
προσεγγίσεων. Προκειμένου να καταδειχθούν στη σχολική πράξη οι μεθοδολογικές
προσεγγίσεις και τεχνικές που υιοθετούνται με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των
μαθητών, παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία εφαρμογή σε ενότητα από τη Νεοελληνική
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Γλώσσα της Γ΄ Γυμνασίου και συγκεκριμένα η διαδικασία πρόσληψης, κατανόησης και
παραγωγής γραπτού λόγου από τους μαθητές, με ενδεικτικές, ατομικές ή ομαδικές,
δραστηριότητες. Επίσης, παρουσιάζονται τρόποι αυτοβελτίωσης και ετεροβελτίωσης των
μαθητών στο γραπτό λόγο, με συγκεκριμένα κριτήρια. Με τις διδακτικές προσεγγίσεις και τις
δραστηριότητες που προτείνονται, επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν τις κατάλληλες
ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μη θεωρούν πληροφορίες και απόψεις ως δεδομένες,
αλλά να μπορούν να τις αμφισβητούν, να τις κρίνουν και να διαμορφώνουν τη δική τους θέση
και στάση.
Λέξεις κλειδιά: κριτική σκέψη, ποιοτική διδασκαλία, Νεοελληνική Γλώσσα, Γυμνάσιο

Εισαγωγή
Οι κοινωνίες του 21ου αιώνα στην Ευρώπη, κοινωνίες της γνώσης και της «δια βίου
εκπαίδευσης», χαρακτηρίζονται από διαρκή μεταβολή και εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό η
σχολική εκπαίδευση αναδεικνύεται ως ουσιαστικός κοινωνικός θεσμός που οφείλει να
συμβάλλει στην αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών
δυνάμεων των μαθητών και να τους προετοιμάζει για τη σύγχρονη πραγματικότητα,
παρέχοντας γνώσεις και καλλιεργώντας δεξιότητες μέσα από νέους σχεδιασμούς και
πρακτικές στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι
σημαντικό το σχολείο να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να συμμετέχει, να εφαρμόζει
σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και μορφές οργάνωσης της σχολικής τάξης, να
χρησιμοποιεί σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα, να είναι ένα σχολείο καινοτόμο, ευέλικτο,
δημιουργικό και στοχοκεντρικό, ανοιχτό στις ιδέες, στην κοινωνία, στη γνώση. Να είναι ένα
σχολείο που έχει κέντρο το μαθητή και δίνει ίσες ευκαιρίες για την καλλιέργεια της κριτικής
σκέψης, της δημιουργικής φαντασίας και της ενεργού συμμετοχής.
Οι 4 πυλώνες της εκπαίδευσης, όπως προσδιορίζονται στην έκθεση της UNESCO για την
εκπαίδευση στον 21ο αιώνα (Καλτσούνη, 2010), είναι οι μαθητές να γνωρίζουν, να
υπάρχουν, να συνυπάρχουν, να πράττουν και αποτελούν τις μορφές μάθησης, τις οποίες η
εκπαίδευση και το Νέο Σχολείο οφείλουν να προωθήσουν και να αναπτύξουν. Επομένως,
μιλούμε ουσιαστικά για μια ποιοτική διδασκαλία που επιδιώκει την ανάπτυξη δεξιοτήτων των
μαθητών όπως η κριτική και δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η
αυτοαξιολόγηση, οι μεταγνωστικές δεξιότητες.
Η ποιοτική διδασκαλία στηρίζεται στα πορίσματα σύγχρονων ερευνών (ΥΠΕΠΘ, Π.Ι.,
2008:28-31), ακολουθεί δομικές προσεγγίσεις στη μάθηση, έχει στόχο την εμβάθυνση της
μάθησης και προωθεί τόσο τη δηλωτική όσο και τη διαδικαστική γνώση. Στους βασικούς
στόχους μιας εκπαίδευσης που την χαρακτηρίζει η ποιότητα δεν μπορεί παρά να
περιλαμβάνεται η εξέλιξη του μαθητή σε γνωστικά, κοινωνικά, ηθικά και πολιτικά αυτόνομο
πολίτη, ο οποίος θα μπορεί να επιλύει προβλήματα, να κάνει τις επιλογές του με
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υπευθυνότητα και, λαμβάνοντας υπόψη πολλές παραμέτρους, να μπορεί να παρεμβαίνει
αποτελεσματικά στα κοινωνικά δρώμενα. Στους γενικότερους στόχους των Προγραμμάτων
Σπουδών συμπεριλαμβάνονται η μύηση των μαθητών σε ερευνητικές διαδικασίες, η
κατανόηση βασικών εννοιών και γεγονότων, η κατανόηση και αξιοποίηση διαδικασιών, η
επικοινωνία και συνεργασία, η σύνδεση με τις τοπικές κοινότητες, την τεχνολογία, το
περιβάλλον, τον πολιτισμό. Προαπαιτούμενο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
Η κριτική σκέψη αποτελεί ανώτερο είδος σκέψης που χαρακτηρίζεται από τη χρήση
αξιολογικών κριτηρίων για την επίλυση ποικίλων προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων,
από διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής, από δυνατότητες αμφισβήτησης, επανεξέτασης του
αξιολογικού συστήματος, αυτοδιόρθωσης και από την εφαρμογή των νόμων της λογικής. Δεν
πρόκειται για συγκεκριμένη γνωστική στρατηγική ούτε για μονοδιάστατη λειτουργία, αλλά
για σύνολο λογικών συλλογισμών, γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων και στάσεων
που ενεργοποιούνται επιλεκτικά και συνδυαστικά κατά περίπτωση, για την επεξεργασία
δεδομένων και την κατάληξη σε έγκυρα συμπεράσματα, κρίσεις και επιλογές δράσης
(Ματσαγγούρας, 2002).
Με την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης επιδιώκεται η ανάπτυξη αυτόνομης
προσωπικότητας, η απόκτηση έγκυρης γνώσης και η προετοιμασία του μαθητή για τη ζωή.
Επίσης, η κριτική σκέψη είναι απαραίτητη για να οικοδομηθεί η νέα γνώση και να
διαμορφωθεί δημοκρατική συνείδηση.
Οι μαθητές, υιοθετώντας κριτική στάση, αποκτούν επίγνωση για την οργάνωση του φυσικού
και κοινωνικού κόσμου και για τις αλληλεπιδράσεις των κόσμων αυτών μεταξύ τους.
Μπορούν να εντοπίζουν, να αμφισβητούν, να αξιολογούν, να επιλέγουν, να αναγνωρίζουν
υπόρρητες υποθέσεις, να τεκμηριώνουν, να αποφασίζουν, να επιλύουν προβλήματα,
ικανότητες σημαντικές για την ένταξή τους στην κοινωνική πραγματικότητα.
Η κριτική σκέψη, λόγω της πολυπλοκότητάς της, απαιτεί πολλούς και ποικίλους τρόπους
ανάπτυξής της και διαμόρφωση και αξιοποίηση ποικιλίας διδακτικών προσεγγίσεων
(Κυριακίδης, 2006).

1. Μέθοδοι – τεχνικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
Ο προγραμματισμός, η προετοιμασία, ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και η παροχή ευκαιριών
για πλούσιες εμπειρίες μάθησης, που συνδέονται με διδακτικές παρεμβάσεις πρακτικών,
βοηθούν τα παιδιά να συμμετέχουν στη διαχείριση της μάθησής τους και να προσεγγίζουν
κριτικά το γνωστικό αντικείμενο.
Από πολλούς παιδαγωγούς, ανάμεσα στους οποίους διακρίνονται ο Dewey στις αρχές του
20ου αι. και ο Bruner αργότερα, υποστηρίχθηκε ότι η μέθοδος διδασκαλίας που συμβάλλει
ιδιαίτερα στη νοητική ανάπτυξη των παιδιών και της ικανότητας επίλυσης κοινωνικών

Σελίδα 105 από 282

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

προβλημάτων είναι εκείνη που προάγει τον προβληματισμό και προωθεί τη διερευνητική
μελέτη των προβλημάτων (Ματσαγγούρας, 2009). Οι μαθητές εργάζονται ως μικροί
επιστήμονες και ερευνητές, παρατηρούν, συσχετίζουν, επαληθεύουν υποθέσεις και, με
επαγωγικούς συλλογισμούς, καταλήγουν σε τεκμηριωμένες προτάσεις. Ο ερευνητικός
χαρακτήρας του τρόπου διδασκαλίας εξασφαλίζει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Για τη
διερεύνηση καταστάσεων και τη λύση προβλημάτων προτείνονται οι στρατηγικές της
ελεύθερης και της κατευθυνόμενης διερεύνησης με φθίνουσα καθοδήγηση (Τριλιανός, 1997).
Βασικές διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη
της κριτικής σκέψης και την αυτονόμηση του μαθητή κατά τη διαδικασία της μάθησης και τη
μετάβαση από την αποστήθιση στην έρευνα και στο μαθαίνω «πώς να μαθαίνω» είναι η
ερευνητική-ανακαλυπτική μέθοδος, τα σχέδια εργασίας (project), η διαθεματική και η
βιωματική προσέγγιση, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η διδασκαλία με αξιοποίηση των
Νέων Τεχνολογιών (Παρασκευά, Παπαγιάννη, 2008, Χατζηδήμου, 2011).
Τεχνικές που θεωρούνται κατάλληλες για την ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης
είναι η συζήτηση/διάλογος, το παιχνίδι ρόλων-δραματοποίηση, η προσομοίωση, η μελέτη
περίπτωσης, η επίλυση προβλήματος, ο καταιγισμός ιδεών (brain storming), η διδακτική
αξιοποίηση εικόνας, η ενσωμάτωση στοιχείων της σύγχρονης ζωής, η χρήση των Νέων
Τεχνολογιών ως δυναμικών εργαλείων μάθησης, η εκπαιδευτική επίσκεψη, η συνέντευξη
(Μαυρίκης, 2007). Τέτοιου είδους τεχνικές οδηγούν τους μαθητές σε κριτική αντιμετώπιση
των πληροφοριών, ενώ αναπτύσσουν την ικανότητα των μαθητών να αναλαμβάνουν τον
έλεγχο της ζωής τους με τρόπο αυτόνομο και υπεύθυνο.
Ο συνδυασμός διαφόρων τεχνικών υπηρετεί τις εκάστοτε διδακτικές ανάγκες και ενθαρρύνει
τη δραστηριοποίηση των κινήτρων μάθησης, ενώ αποφεύγεται η μονοτονία κατά τη
διδακτική διαδικασία. Επιπλέον, ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας με ποικιλία ερωτήσεων,
τόσο με ερωτήσεις ανάκλησης, κατανόησης, εφαρμογής όσο και με ερωτήσεις υψηλού
επιπέδου όπως είναι οι ερωτήσεις ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης, είτε είναι κλειστού
τύπου είτε, κυρίως, ανοιχτού, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αποκλίνουσας
σκέψης, όταν είναι κατάλληλα διατυπωμένες, κινητοποιούν ευρύ φάσμα νοητικών
λειτουργιών.

2. Εφαρμογή στη σχολική τάξη
Έχοντας υπόψη ερευνητικές διαπιστώσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν καλλιεργείται
ικανοποιητικά η κριτική σκέψη κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (ΥΠΕΠΘ, Π.Ι., 2008, 532)
και με στόχο να καταδειχθούν στη σχολική πράξη οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις και οι
τεχνικές ανάπτυξης της κριτικής σκέψης μέσα από δραστηριότητες κατανόησης και
παραγωγής γραπτού λόγου στη Νεοελληνική Γλώσσα του Γυμνασίου, επιχειρήθηκε η
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης με δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού
λόγου μέσα από μια διδακτική πρόταση. Πλαίσιο εφαρμογής της πρότασης αποτελεί το
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μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και ειδικότερα η 3η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου
της Γ΄ Γυμνασίου, με εστίαση στη διδακτική φάση της κατανόησης και παραγωγής γραπτού
λόγου. Για τη διδακτική εφαρμογή αξιοποιήθηκαν κυρίως το κείμενο 3 της ενότητας, το
οποίο φέρει τον τίτλο «Διακρίσεις σε βάρος των γυναικών» και, επικουρικά, άλλα συναφή ως
προς το θέμα κείμενα.
Η 3η ενότητα «Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί», στην οποία εντάσσεται το
κείμενο, περιέχει κείμενα με στόχο να αντιληφθούν οι μαθητές το ρόλο των προκαταλήψεων
και των στερεοτύπων στις ανθρώπινες σχέσεις. Το κείμενο που επιλέχθηκε είναι απόσπασμα
ομιλίας αφροαμερικανίδας εκλεγμένης στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Η.Π.Α. και
αναφέρεται στο ρατσισμό και την ανισότητα των φύλων. Αναδεικνύει μια από τις οπτικές του
θέματος της ενότητας και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως κείμενο εκκίνησης και να
αποτελέσει πλαίσιο για την ανάπτυξη της ενότητας.
Σημείο έναρξης της διδασκαλίας είναι η εξοικείωση με το θέμα του κειμένου, ο τρόπος που
συνδέεται με την κοινωνία και τα κοινωνικά τεκταινόμενα, με αξιοποίηση των προηγούμενων
γνώσεων και των ενδιαφερόντων των μαθητών μέσα από συζήτηση. Η εικόνα που συνοδεύει
το κείμενο (εικόνα 1) αποτελεί έναυσμα για μια πρώτη κατάθεση απόψεων των μαθητών με
την τεχνική του καταιγισμού ιδεών.

Εικόνα 1. (Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου: 48).

Η εικόνα και η λεζάντα της προϊδεάζουν τους μαθητές για τη στάση της ομιλήτριας σχετικά
με τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. Το εισαγωγικό σημείωμα, η πηγή προέλευσης του
κειμένου καθώς και η εικόνα συντελούν στη διαμόρφωση κατάλληλης πλαισιακής στήριξης
για την καλύτερη κατανόηση του γραπτού κειμένου από τους μαθητές (Cummins, 2002).
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Οι μαθητές, έχοντας από το εισαγωγικό σημείωμα του συγκεκριμένου κειμένου την
πληροφορία ότι πρόκειται για ομιλία, μπορούν να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά του είδους
και το ύφος του κειμένου (π.χ. προσφώνηση, α΄ πρόσωπο ενικού, αμεσότητα), τα κοινωνικά
χαρακτηριστικά της ομιλήτριας, την επικοινωνιακή περίσταση καθώς και το ευρύτερο
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999).
Η κατανόηση ενός κειμένου πραγματοποιείται με στρατηγικές όπως η στρατηγική των
προβλέψεων (Κουλουμπαρίτση, χ.χ.: 11-16). Ο εκπαιδευτικός προκαλεί τους μαθητές να
προβλέψουν από την προηγούμενη γνώση τους και τις ενδείξεις του κειμένου τι ακολουθεί. Η
στρατηγική αυτή εφαρμόζεται πριν την ανάγνωση και κατά τη διάρκειά της. Τεχνικές για την
κατανόηση του κειμένου είναι, επίσης, η αξιοποίηση συμφραζομένων, τα κειμενικά
διαγράμματα, οι ερωτήσεις – απαντήσεις σε σχέση με το περιεχόμενο και την οργάνωση του
κειμένου, η διατύπωση ερωτημάτων από τον ίδιο τον αναγνώστη, περιλήψεις, αναδιηγήσεις
και η συνεργατική μάθηση (Πύλη για την ελληνική Γλώσσα, χ.χ.: χ.σ.)
Βασικός στόχος μετά την πρώτη ανάγνωση είναι η αναζήτηση ρητών και υπόρρητων
νοημάτων (κριτικός γραμματισμός) (Baynham, 2002, Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών:
199). Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει μία μόνο αποδεκτή ανάγνωση των κειμένων, αλλά κάθε
κείμενο επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις και ερμηνείες και με αφορμή τις απορίες και τις
πιθανές παρανοήσεις των μαθητών σχετικά με το θέμα ή με τα γλωσσικά φαινόμενα γίνεται η
μετάβαση από το αρχικό επίπεδο κατανόησης σε ένα επόμενο επίπεδο κριτικής προσέγγισης
του κειμένου, που απαιτεί την ενεργοποίηση ανώτερων νοητικών λειτουργιών με
διερευνητικές διαδικασίες και διάλογο δημοκρατικό. Τα γλωσσικά φαινόμενα εξετάζονται ως
τρόποι παραγωγής νοήματος που βοηθούν το μαθητή να σκέφτεται σχετικά με τη γλώσσα και
να τη χρησιμοποιεί αποτελεσματικά. Οι άγνωστες λέξεις δεν επεξηγούνται από την αρχή,
αλλά καταβάλλεται προσπάθεια να βρουν οι μαθητές κατά την εξέλιξη της διδασκαλίας τη
σημασία τους με τη βοήθεια των συμφραζομένων ή να κάνουν υποθέσεις, που θα
επαληθεύουν στη συνέχεια με αναζήτηση στα λεξικά (Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών:
201).
Το κείμενο είναι επιχειρηματολογικό και περιέχει επιχειρήματα, τεκμήρια και γλωσσικά
στοιχεία με τα οποία η ομιλήτρια επιχειρεί να επηρεάσει τους αποδέκτες του κειμένου, με
σκοπό να αλλάξει τις απόψεις και τις στάσεις τους. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να
εντοπιστούν από τους μαθητές με αναγνωστική οδηγία στο πλαίσιο επιλεκτικής ανάγνωσης.
Στο κείμενο χρησιμοποιούνται σχήματα λόγου, τα οποία καλούνται οι μαθητές να
εντοπίσουν, όπως ρητορικές ερωτήσεις (Γιατί είναι…Κογκρέσου;) και επαναλήψεις (η λέξη
«προκατάληψη» απαντάται τέσσερις φορές σε μια παράγραφο, οι λέξεις «γυναίκες / γυναίκα»
τέσσερις φορές, η λέξη «μόνο» τρεις φορές στην ίδια παράγραφο) (Χατζησαββίδης &
Χατζησαββίδου, 2012).
Πρακτικά, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης κατά την πρόσληψη του κειμένου μπορεί να
υλοποιηθεί με τις παρακάτω ενδεικτικές, ατομικές ή ομαδικές, δραστηριότητες:
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2.1. Δραστηριότητες κατανόησης κειμένου
•

Υποθέσεις - προβλέψεις για το περιεχόμενο του κειμένου που πρόκειται να αναγνωστεί
(Φουντοπούλου, 2011)

-Μελετώντας προσεκτικά τον τίτλο και την εικόνα που συνοδεύει το κείμενο, ποιο
φαντάζεστε ότι είναι το θέμα του κειμένου που θα διαβάσουμε;
•

Συστηματική επεξεργασία του κειμένου μέσω ερωτήσεων διαφορετικού τύπου
(ερωτήσεις συνολικής κατανόησης, αναζήτησης συγκεκριμένης πληροφορίας, ερμηνείας)
που καλλιεργούν διαφορετικές όψεις της κατανόησης ενός κειμένου:

-Η βουλευτής του κειμένου αναφέρεται στις εμπειρίες της από την επαγγελματική και
κοινωνική της ζωή. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετώπισε και πού τα αποδίδει η ίδια;
(Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου: 48)
-Ποια άλλα στοιχεία παραθέτει που επιβεβαιώνουν τις απόψεις της; (Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄
Γυμνασίου: 48)
-Ποια επαγγέλματα θεωρούνται αποδεκτά για τις γυναίκες σύμφωνα με την ομιλήτρια;
-Ποια χαρακτηριστικά έχει η ομιλήτρια, σύμφωνα με το κείμενο, τα οποία οδήγησαν σε
μεροληπτικές συμπεριφορές απέναντί της; Ποιο θεωρεί η ίδια πιο βασικό και γιατί;
•

Σύνδεση με τα περιβάλλοντα ζωής και τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα:

-Γνωρίζετε άλλες μορφές διακρίσεων σε βάρος των γυναικών; Να τις αναφέρετε.
-Υπάρχουν άτομα στο περιβάλλον σας που έχουν παρόμοιες αντιλήψεις για τις γυναίκες;
-Γνωρίζετε άλλα αρνητικά στοιχεία που αποδίδονται στις γυναίκες;
-Πιστεύετε ότι οι παρατηρήσεις της ομιλήτριας για την ανισότητα των γυναικών ισχύουν και
για την ελληνική κοινωνική πραγματικότητα;
•

Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών με χρήση ηλεκτρονικών λεξικών. Aνάσυρση
πληροφοριών από ηλεκτρονικά σώματα κειμένων σχετικά με τις χρήσεις και τα
συγκείμενα λέξεων:

-Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα: http://www.greeklanguage.gr/greekLang/index.html
-Από τα Ηλεκτρονικά Λεξικά της Νέας Ελληνικής επιλέξτε Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής.
-Γράψτε στη θέση αναζήτησης το μόρφημα *προκαταλ*. Στα αποτελέσματα της αναζήτησης
θα πρέπει να έχετε 3 εγγραφές.
-Αντιγράψτε τις σημασίες των λέξεων.
-Για τη λέξη προκατάληψη υπάρχει ορισμός και στη σελίδα 56 του βιβλίου σας. Να
συγκρίνετε τους ορισμούς.
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-Αναζητήστε στα σώματα κειμένων της ιστοσελίδας της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα τη
χρήση της λέξης «προκατάληψη» ανάλογα με τα συμφραζόμενα (Ψυχογυιού κ.ά., 2009).
Εξοικείωση των μαθητών με τα γλωσσικά φαινόμενα και τις συντακτικές δομές του κειμένου
και κατανόηση της λειτουργίας τους. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι η επιλογή γραμματικών
και συντακτικών φαινόμενων και λεξιλογίου συντελούν στην κατανόηση του νοήματος
(κριτικός γραμματισμός) (Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών: 195-196).
-Φανταστείτε ότι η κάθε παράγραφος του κειμένου αποτελεί απάντηση σε υποθετικές
ερωτήσεις. Μπορείτε να διατυπώσετε αυτές τις ερωτήσεις. Εργαστείτε σε ομάδες για το
σκοπό αυτό (Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου: 50).
-Να εντοπίσετε τα υποκείμενα και το είδος της σύνταξης (ενεργητική – παθητική) στις δύο
τελευταίες παραγράφους του κειμένου. Η επιλογή των συγκεκριμένων υποκειμένων και της
σύνταξης σάς βοηθούν να αντιληφθείτε τη θέση της ομιλήτριας;
•

Αναγνώριση του κειμενικού τύπου και είδους (Κατσαρού, κ.ά., Βιβλίο Εκπαιδευτικού,
2006: 9):

-Από ποιον και για ποιο λόγο γράφτηκε το κείμενο;
-Αφού εντοπίσετε τα γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο, να χαρακτηρίσετε
το είδος και το ύφος του κειμένου. Συμβουλευτείτε και τη Γραμματική σας (Κεφάλαιο 5ο –
Κειμενογλωσσολογία - Κειμενικά είδη).
•

Σχεδιασμός διαγράμματος του κειμένου.

•

Συνδυασμός γλωσσικών και εικονιστικών επιλογών. Παρατήρηση και σχολιασμός
εικόνας και αφίσας. Στο πλαίσιο των σύγχρονων κειμενοκεντρικών και
κοινωνικοσημειωτικών θεωριών, η διδασκαλία της πολυτροπικότητας, κρίνεται ιδιαίτερα
χρήσιμη στη σημερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας (Kress, 2000):

-Προσπαθήστε να συμπληρώσετε την εικονογραφημένη ιστορία στη σελίδα 55 (εικόνα 2),
βάζοντας τα λόγια των προσώπων στα αντίστοιχα «μπαλόνια». Τις απαιτούμενες
πληροφορίες θα τις βρείτε στα επεξηγηματικά κείμενα που υπάρχουν δίπλα στα σκίτσα
(Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου: 55). Τα επεξηγηματικά κείμενα αναφέρονται στη
συζήτηση δύο υπαλλήλων γραφείου με θέμα που αφορά τα στερεότυπα για τη γυναίκα και
τους μετανάστες στην εργασία.
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Εικόνα 2. Εγώ ρατσιστής!, ενημερωτικό φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του ρατσισμού, 1998
(Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου: 55).

-Να παρατηρήσετε την εικόνα στη σελίδα 52 του βιβλίου σας (εικόνα 3) και να αναφέρετε
ποια είναι η αντίδραση της δασκάλας, όταν αντικρίζει τους μαθητές της. Για ποιο λόγο
θεωρείτε ότι αντιδρά με αυτόν τον τρόπο; Ποια είναι η δική σας γνώμη για την αντίδραση
αυτή;

Εικόνα 3. (Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου: 52).

-Παρατηρήστε τα σχήματα, τα χρώματα και τις διαφορετικές γραμματοσειρές της αφίσας στη
σελίδα 58 (εικόνα 4). Ποιες πληροφορίες προσλαμβάνετε;
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Εικόνα 4. Αφίσα του 1ου ΤΕΕ Βόλου (Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου: 58).

Οι μαθητές προσλαμβάνουν υπόρρητα νοήματα και εντοπίζουν μεταφορικό λόγο στη γραπτή
απόδοση του μηνύματος της αφίσας. Η εικόνα αποδίδει μεταφορικά το νόημα του λεκτικού
μηνύματος. Το σχήμα καρδιάς, το οποίο περικλείει σημαίες και πρόσωπα παιδιών από
διαφορετικές χώρες, υποδηλώνει αποδοχή και ενδιαφέρον για όλους τους ανθρώπους,
ανεξάρτητα από εθνικότητα, χρώμα, φύλο κ.τ.λ.. Τα έντονα χαρούμενα χρώματα
αναδεικνύουν και ενισχύουν το θετικό μήνυμα. Η γραμματοσειρά της φράσης με το
αισιόδοξο μήνυμα «όλοι χωρούν στην καρδιά μας» είναι μεγάλη και έγχρωμη. Αντίθετα η
φράση η σχετική με το φόβο και τις προκαταλήψεις είναι μικρότερη, με σκοτεινά χρώματα.
Στην επόμενη φάση της διδασκαλίας οι μαθητές, έχοντας κατανοήσει το κείμενο,
ασχολούνται με δραστηριότητες παραγωγής λόγου. Έτσι, με την ολοκλήρωση της πρόσληψης
του κειμένου και της γλωσσικής διδασκαλίας περνούμε από τα κείμενα του βιβλίου στα
κείμενα του μαθητή με παραγωγή λόγου, ανάλογου περιεχομένου με αυτόν που μελετήθηκε
κατά τη διδασκαλία της ενότητας.
2.2. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
•

Πύκνωση με τη βοήθεια σημειώσεων, σχεδιαγράμματος, νοητικού χάρτη (π.χ. των
εννοιών «διάκριση» και «προκατάληψη»).

Μετασχηματισμός, παραφράσεις κειμένου. Aφήγηση με προσαρμογή σε διαφορετικό
επικοινωνιακό πλαίσιο και οπτικές γωνίες (π.χ. αλλαγή πομπού, δέκτη, περίστασης κτλ.).
Mετασχηματισμός μονοτροπικού κειμένου σε πολυτροπικό και επισήμανση των αλλαγών και
των διαφορών μεταξύ των δύο ειδών κειμένων. Μετασχηματισμός του κειμένου σε κείμενο
με διαφορετικό ύφος. Επαναδιατύπωση κειμένου σε νέο επικοινωνιακό πλαίσιο με τις

Σελίδα 112 από 282

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

αντίστοιχες μορφοσυντακτικές και λεξιλογικές επιλογές (Νέα Πιλοτικά Προγράμματα
Σπουδών: 196):
-Να παρουσιάσετε σύντομα το περιεχόμενο του κειμένου στους γονείς σας, χρησιμοποιώντας
πλάγιο λόγο.
-Υποθέστε ότι σας δίνεται η ευκαιρία να πάρετε συνέντευξη από τη βουλευτή του κειμένου.
Γράψτε κάποιες ερωτήσεις που θα της κάνατε.
-Σε μια εκδήλωση του Δήμου για τα ανθρώπινα δικαιώματα συμμετέχετε ως άντρας
ομιλητής. Να παρουσιάσετε τις απόψεις σας για τη θέση της γυναίκας στο χώρο εργασίας.
•

Συμπλήρωση ημιτελούς κειμένου για το οποίο δίνεται η πρώτη παράγραφος ή
πλαγιότιτλοι, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής:

-Έχετε την αρχή μια παραγράφου «Ως μαύρο άτομο, η φυλετική προκατάληψη δε μου είναι
άγνωστη». Συνεχίστε.
-«Η φυλετική προκατάληψη δεν είναι άγνωστη στα μαύρα άτομα». Υποστηρίξτε την άποψη
αυτή παραθέτοντας τα επιχειρήματά σας.
•

Δημιουργία πολυτροπικών κειμένων με άλλους αποδέκτες, π.χ. αφίσα, πόστερ,
συνθηματική φράση, μήνυμα.

•

Παραγωγή γραπτού λόγου ατομικά ή ομαδικά, μετά τη μελέτη συναφών κειμένων με τις
κατάλληλες λεξιλογικές και γραμματικοσυντακτικές επιλογές, σύμφωνα με το είδος του
κειμένου και το επικοινωνιακό πλαίσιο:

-Ενδεικτικό θέμα: «Γράψτε ένα κείμενο στην εφημερίδα του σχολείου σας, στο οποίο θα
επιχειρηματολογήσετε, για να μεταπείσετε κάποιους συμμαθητές σας που πιστεύουν ότι οι
γυναίκες είναι κατώτερες από τους άντρες».
•

Σύγκριση του παραγόμενου κειμένου με άλλα του ίδιου κειμενικού τύπου, προκειμένου
να αποσαφηνιστούν και να εμπεδωθούν τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου
κειμενικού τύπου:

-Διαβάστε τα κείμενα του βιβλίου σας 3 «Διακρίσεις σε βάρος των γυναικών» και 8 «Η
γενετική είναι… αντιρατσίστρια» και καταγράψτε τα επιχειρήματα που προβάλλουν οι
δημιουργοί τους για να σας πείσουν.
•

Eξάσκηση των μαθητών στην αυτοαξιολόγηση των δικών τους κειμένων και εμπλοκή
τους σε συλλογικές ή εταιρικές βελτιώσεις και αποτιμήσεις. Οι μορφές αυτοβελτίωσης
και ετεροβελτίωσης θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και με τη
βοήθεια λεξικών και γραμματικής (Κατσαρού, κ.ά., Βιβλίο Εκπαιδευτικού, 2006: 15-18).
Οι μαθητές, μετά από προσεκτική ανάγνωση του γραπτού, σημειώνουν:

-Μια κεντρική ιδέα ή θέση που το κείμενο διατυπώνει με σαφήνεια και πληρότητα.
-Δύο σημεία που χρειάζονται ανάπτυξη και προτείνουν πιθανούς τρόπους.

Σελίδα 113 από 282

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

-Δύο σημεία που χρειάζονται διασάφηση, ανάπτυξη ή συμπλήρωση.
-Αλλαγές και προσθήκες που κρίνουν αναγκαίες, τις οποίες και αιτιολογούν.
-Ένα ή δύο σημεία που τους άρεσαν ιδιαίτερα και γιατί.
-Αν οι παράγραφοι συνδέονται λογικά και αν οι συνδετικοί κρίκοι δείχνουν τη σχέση της
νέας παραγράφου με την προηγούμενη.
-Αν γίνεται άστοχη και άσκοπη χρήση λέξεων.
-Κάποια ορθογραφικά λάθη με τη διόρθωσή τους (Ματσαγγούρας, 2001).
•

Σχολιασμός λαθών και βελτιωμένη επαναδιατύπωση του αρχικού τους γραπτού.

•

Eτεροαξιολόγηση και σχολιασμός των μαθητικών γραπτών στην τάξη. Κρίνεται
σημαντικό για κάθε επισήμανση λάθους, αστοχίας ή αδυναμίας των μαθητών να
διατυπώνουν ταυτόχρονα οι ίδιοι και προτάσεις βελτίωσης. Οι ανατροφοδοτήσεις
μπορούν να γίνουν προφορικά ή γραπτά. Για παράδειγμα, οι μαθητές ανταλλάσσουν τα
γραπτά τους και μετά από προσεκτική ανάγνωση σημειώνουν τις παρατηρήσεις τους με
κριτήρια παρόμοιου τύπου με της αυτοαξιολόγησης.

•

Σύνταξη ομαδικών συνθετικών εργασιών με χρήση των Νέων Τεχνολογιών (διαδίκτυο,
κατάλληλα λογισμικά κτλ.). Σχέδια δράσης με ομαδική εργασία των μαθητών και στόχο
την ανακάλυψη της γνώσης (διερευνητική μάθηση) και την ολιστική της προσέγγιση με
διαθεματικές δραστηριότητες. Συσχετισμός γνώσεων από διαφορετικά διδακτικά
αντικείμενα μεταξύ τους αλλά και με εμπειρίες από την καθημερινή ζωή:

-Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
(http://www.kethi.gr/)

του

Κέντρου

Ερευνών

για

Θέματα

Ισότητας

Επιλέξτε «Γυναίκες στα κέντρα αποφάσεων», 1. Η ψήφος των γυναικών (δικαίωμα εκλέγειν
και εκλέγεσθαι): ιστορικά στοιχεία.
Πότε για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγινε λόγος για δικαίωμα ψήφου των γυναικών;
Πότε για πρώτη φορά ψήφισαν οι γυναίκες στην Ελλάδα; Σε ποιες εκλογές; (Ψυχογυιού κ.α,
2009).
-Με

βάση το ερωτηματολόγιο στη σελίδα 54 του βιβλίου σας, δημιουργήστε ένα δικό σας
ερωτηματολόγιο για να διερευνήσετε τις απόψεις προσώπων του περιβάλλοντός σας σχετικά
με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή ελληνική κοινωνία.
-Παρατηρήστε την εικόνα στη σελίδα 61 καθώς και διαφημίσεις για παιδικά παιχνίδια στην
τηλεόραση, σε περιοδικά, εφημερίδες και εντοπίστε τις διαφορές στο είδος των παιχνιδιών
για τα αγόρια και τα κορίτσια. Δημοσιεύστε στην ιστοσελίδα του σχολείου σας τα
συμπεράσματά σας που μπορούν να συνοδεύονται από αφίσες που θα κατασκευάσετε εσείς,
συνθήματα, διαγράμματα κ.τ.λ. (Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου: 61, διασκευή
δραστηριοτήτων β, γ διαθεματικής εργασίας).
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-Ερευνήστε κατά ομάδες μια διαφορετική περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Ποια αντίληψη
υπήρχε για το ρόλο των φύλων κατά την περίοδο αυτή; Παρουσιάστε την εργασία σας στην
τάξη και, σε συζήτηση που θα ακολουθήσει στην ολομέλεια, συγκρίνετε τις εποχές που
ερεύνησε η κάθε ομάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και παραδείγματα από τα κείμενα
που έχετε διδαχτεί στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας και της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας (Βιβλίο Εκπαιδευτικού: 54, διασκευή διαθεματικής δραστηριότητας 3).
-Aναζητήστε κείμενα με θέμα τις διακρίσεις κατά των γυναικών σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις
(ενδεικτικές: http://tovima.dolnet.gr/, http://www.isotita-epeaek.gr).

Συμπέρασμα
Επισημαίνεται ότι αφετηρία της διδακτικής διαδικασίας σε κάθε ενότητα του γλωσσικού
μαθήματος είναι η πρόσληψη και κατανόηση του λόγου και τελική επιδίωξη η παραγωγή
λόγου από τους μαθητές. Η ανάγνωση και η κατανόηση ενός κειμένου δεν αποσκοπεί μόνο
στην κατανόηση των πληροφοριών που παρέχονται στο κείμενο αλλά και στη διαμόρφωση
κριτικής στάσης απέναντί τους. Οι μορφές αυτοβελτίωσης και ετεροβελτίωσης αυξάνουν το
ενδιαφέρον των μαθητών, αναπτύσσουν τις μεταγλωσσικές και μεταγνωστικές ικανότητές
τους και συμβάλλουν στην αυτόνομη ανάπτυξή τους.
Ολοκληρώνοντας, εκτιμάται ότι η διδακτική εφαρμογή που παρουσιάζεται στην παρούσα
εργασία συντελεί στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, με στόχο ο αναγνώστης και, στη συνέχεια,
δημιουργός μαθητής να μη θεωρεί πληροφορίες και απόψεις ως δεδομένες, αλλά να μπορεί
να τις θέτει υπό αμφισβήτηση και να διαμορφώνει τη δική του θέση και στάση, πολύτιμο
εφόδιο για τη μελλοντική του ζωή.
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Μελέτη περίπτωσης παιδιού με σύνδρομο Asperger
Case study of child with Asperger syndrome
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Abstract:The latest years, the Asperger syndrome preoccupies more and more the educational
community. According to the Diagnostic and Statistic Manual of American Psychiatry
Company DSM-IV- TR, it constitutes one of five disorder subcategories related to the Diffuse
Developmental Disturbances. The purpose of this present study was the effectiveness
identification of a physiological-educational intervention program, which was focused on the
obliteration of an undesirable social behavior, in the case of a teenage girl aged 16, with
Aspenger syndrome.
Περίληψη:Το σύνδρομο Asperger, τα τελευταία χρόνια, απασχολεί όλο και περισσότερο την
εκπαιδευτική κοινότητα. Με βάση το Εγχειρίδιο Διαγνωστικής και Στατιστικής της
Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας DSM-IV-TR, αποτελεί μία από τις πέντε
υποκατηγορίες διαταραχών αναφορικά με τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.
Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός
ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος παρέμβασης, το οποίο επικεντρώθηκε στην απόσβεση μιας
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ανεπιθύμητης κοινωνικής συμπεριφοράς, σε μια περίπτωση έφηβης με σύνδρομο Asperger,
χρονολογικής ηλικίας 16 ετών.
Λέξεις κλειδιά: σύνδρομο Asperger, ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα παρέμβασης.

Εισαγωγή
Ο αυτισμός σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία αναγνωρίζεται ως διάχυτη
διαταραχή της ανάπτυξης και αποτελεί μία διαταραχή της ανάπτυξης του νευρικού
συστήματος, που χαρακτηρίζεται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία,
καθώς και από περιορισμένη και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά (American Psychiatric
Association, 2000, 1994).
Οι Διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης χαρακτηρίζονται από χρονιότητα και συνοδεύουν το
άτομο σε όλη του τη ζωή (Στεργίου, 2008), επηρεάζοντας την αντίληψη, τη σκέψη και τη
συμπεριφορά του (Ρισβάς, 2005).
Το σύνδρομο Asperger ανήκει στο ευρύ φάσμα των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών,
όπου με βάση το DSM-IV-TRTM, συμπεριλαμβάνονται επίσης η Αυτιστική Διαταραχή, η
Διαταραχή Rett, η Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή και η Διάχυτη Αναπτυξιακή
Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς. Όλοι οι προαναφερόμενοι τύποι των Διάχυτων
Αναπτυξιακών Διαταραχών είναι νευρολογικής φύσεως και συνήθως γίνονται αντιληπτοί
περίπου στη χρονολογική ηλικία των 3 ετών.
Το σύνδρομο Asperger αποτελεί μία από τις συχνότερες διαταραχές του φάσματος του
αυτισμού στην ηπιότερή του μορφή (Frith, 2004), με συχνότητα εμφάνισης της τάξης του
1/250 παιδιά (Gillberg et al., 2001). Ο πληθυσμός των ατόμων με σύνδρομο Asperger
παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια.
Στην Ευρώπη και την Αμερική τα άτομα που διαγιγνώσκονται με το συγκεκριμένο σύνδρομο
καθώς και οι οικογένειές τους δέχονται ειδική υποστήριξη. Τα παιδιά με Σύνδρομο Asperger
συνήθως φοιτούν στα σχολεία γενικής αγωγής, με την παρουσία κάποιου συνοδού -ο οποίος
βοηθά το παιδί να αντιμετωπίσει τις καθημερινές δυσκολίες- με μακροπρόθεσμο στόχο την
ομαλότερη ένταξή του στη σχολική κοινότητα, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό ιστό.
Το γεγονός του επιπέδου της υψηλής λειτουργικότητας του ατόμου το οποίο κατά κανόνα
συνδέεται με το σύνδρομο Asperger, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταφράζεται σε
μειωμένες ανάγκες για παρέμβαση. Γιατί αυτά τα άτομα έχουν περισσότερη συνείδηση της
ιδιαιτερότητάς τους και ως εκ τούτου παρουσιάζουν ιδιαίτερα περίπλοκα προβλήματα στην
εκπαίδευση και την καθημερινή τους ζωή (Παπαγεωργίου, 2003). Και στις περιπτώσεις των
συγκεκριμένων ατόμων, εντοπίζονται δυσκολίες και ελλείμματα αναφορικά με τις περιοχές
της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της λεκτικής επικοινωνίας, της έκφρασης και της
αναγνώρισης συναισθημάτων.
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Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης ενός
ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος παρέμβασης, το οποίο βασίστηκε στην Εφαρμοσμένη
Ανάλυση Συμπεριφοράς. Το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης ήταν διάρκειας δύο
μηνών και αποσκοπούσε στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων μιας περίπτωσης εφήβου
με σύνδρομο Asperger.

1. Σκιαγράφηση του προφίλ των παιδιών με σύνδρομο Asperger
Το άτομο με σύνδρομο Asperger παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως
είναι η κατάθλιψη, η ανησυχία, η ψυχαναγκαστική διαταραχή, το σύνδρομο
υπερκινητικότητας-ελλειμματικής προσοχής (ADHD), ο αλκοολισμός, και οι δυσκολίες
σχέσης (Tantam, 2003).
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Gillberg et al. (2001) τα χαρακτηριστικά που
σκιαγραφούν το προφίλ των παιδιών με σύνδρομο Asperger, συνοψίζονται ως ακολούθως:
i. Περιορισμένες κοινωνικές σχέσεις-κοινωνική απομόνωση.
• Λίγες ή ανύπαρκτες κοινωνικές σχέσεις.
• Αδέξια αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους του.
• Ασυνήθιστη εγωκεντρικότητα και μειωμένη ενσυναίσθηση ή ευαισθησία, γιατί
δυσκολεύεται να δει τα πράγματα από την οπτική γωνία των άλλων.
• Έλλειψη συνειδητοποίησης των κοινωνικών κανόνων και διάπραξη «κοινωνικών
σφαλμάτων».
ii. Προβλήματα στην επικοινωνία.
• Περίεργη φωνή, μονότονη και ίσως ασυνήθιστης έντασης.
• Μιλάει στους άλλους με μικρή ανησυχία αναφορικά με την απάντησή τους.
• Επιφανειακά καλή γλώσσα, αλλά στην πραγματικότητα πολύ επίσημη, στομφώδης,
σχολαστική.
• Δυσκολία στη σύλληψη οποιασδήποτε έννοιας εκτός από την κυριολεκτική σημασία
των λέξεων.
• Απουσία μη λεκτικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς: «ξύλινη», απαθής εμφάνιση με
λίγες χειρονομίες, ένα κακά συντονισμένο βλέμμα που μπορεί να αποφύγει να
κοιτάξει τον άλλο στα μάτια.
• Αδέξια ή παράξενη στάση και γλώσσα του σώματος.
iii. Περιορισμένα ενδιαφέροντα.
• Ασυνήθιστες ρουτίνες ή τελετουργικές στερεοτυπίες και εμμονές.
• Αναστάτωση μετά από αλλαγές.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω μία από τις κυριότερες δυσκολίες που εντοπίζονται στις
περιπτώσεις των παιδιών και των εφήβων με σύνδρομο Asperger, είναι η αδυναμία τους να
ενσωματωθούν κοινωνικά στην ομάδα των συνομηλίκων τους και να αλληλεπιδράσουν
ενεργητικά (Attwood, 2000).
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Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των ελλειμμάτων χρησιμοποιούνται ορισμένες
τεχνικές και στρατηγικές κοινωνικής ενσωμάτωσης, όπως είναι η παροχή ευκαιριών
αλληλεπίδρασης με παιδιά τυπικής ανάπτυξης -με βασική προϋπόθεση οι συνομήλικοι να
επιδεικνύουν κατάλληλες κοινωνικές και συναισθηματικές συμπεριφορές (Attwood, 2000)
και να αποδέχονται το παιδί-, η γνώση αναφορικά με τη φύση του συνδρόμου (Faherty,
2000), η διδασκαλία δεξιοτήτων που αφορούν τη Θεωρία του Νου, η χρήση της
Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς, η χρήση των κοινωνικών ιστοριών, έτσι ώστε τα
συγκεκριμένα άτομα να κατανοούν τις διάφορες κοινωνικές καταστάσεις (Gray, 2010) κ. ά.

2. Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς
Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) είναι η επιστήμη η οποία εφαρμόζει με
συστηματικό τρόπο, μεθόδους που προέρχονται από τις αρχές του Συμπεριφορισμού και που
έχει στόχο να βελτιώσει σε ικανοποιητικό βαθμό κοινωνικά σημαντικές συμπεριφορές και να
αποδείξει πειραματικά πως οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν, είναι υπεύθυνες για τη βελτίωση
των συγκεκριμένων συμπεριφορών-στόχων (Τσεινέ, 2003, Cooper, Heron & Heward, 1987).
Πρόκειται για την εφαρμογή δομημένων προγραμμάτων παρέμβασης που στηρίζονται στην
καταγραφή, την ανάλυση και την αξιολόγηση των δεδομένων.
Η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς είναι ότι όλες
οι συμπεριφορές, ακόμα και οι διαταραχές της συμπεριφοράς, καθορίζονται από τις συνέπειές
τους (Konarski, Favell & Favell, 1992). Οι συμπεριφορές διαμορφώνονται και συντηρούνται
από την ενδεχόμενη σχέση εξάρτησης μεταξύ των γεγονότων που προηγούνται και έπονται
της συμπεριφοράς. Αν εντοπιστεί αυτή τη σχέση-κλειδί, υπάρχει η δυνατότητα
αποτελεσματικής παρέμβασης και τροποποίησης της συμπεριφοράς-στόχου.
H Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς χρησιμοποιεί την ενίσχυση-επιβράβευση της
επιθυμητής συμπεριφοράς και την αγνόηση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, τόσο για την
τροποποίηση μιας «προκλητικής» συμπεριφοράς όσο και για την εγκαθίδρυση νέων
δεξιοτήτων.
Ο πρωταρχικός στόχος των προγραμμάτων που στηρίζονται στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση
Συμπεριφοράς είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς του
παιδιού. Η προβληματική/ανεπιθύμητη συμπεριφορά δε διαφέρει από αυτή που θεωρείται
«φυσιολογική», ούτε ως προς την ανάπτυξή της, ούτε ως προς τη διατήρηση, τη συνέχιση και
την τροποποίησή της (Τσεινέ, 2003).
Με βάση τις αρχές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς όλοι οι εμπλεκόμενοι στη
αγωγή και την εκπαίδευση του παιδιού με αυτισμό προσπαθούν να εντοπίσουν τις αιτίες που
προκαλούν την ανεπιθύμητη συμπεριφορά, το τι την ενισχύει, το σκοπό που εξυπηρετεί για
το συγκεκριμένο παιδί, το χώρο εκδήλωσης, την ώρα της ημέρας, τη συχνότητα και τα
πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν σχέση και πιθανόν συντελούν ή επηρεάζουν την εμφάνισή
της (Τσεινέ, 2003).
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Τα βήματα που ακολουθούνται προκειμένου να γίνει μια ολοκληρωμένη εκτίμηση της
συμπεριφοράς-στόχου, καθώς και της παρέμβασης που θα ακολουθηθεί στην κάθε περίπτωση
παιδιού είναι τα παρακάτω:
• Η αξιολόγηση των συνολικών αναγκών του ατόμου και η εκτίμηση της συμπεριφοράς
στόχου.
• Η προσεκτική επιλογή της μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς
στόχου τόσο πριν, όσο και μετά το πέρας της παρέμβασης.
• Ο ορισμός και η ποσοτικοποίηση της συμπεριφοράς στόχου.
• Η αξιολόγηση της προόδου του ατόμου.
• Και τέλος η επαναξιολόγηση μετά το πέρας της εφαρμογής του εξατομικευμένου
προγράμματος παρέμβασης (Γενά & Γαλάνης, 2007).
Ειδικότερα, όσον αφορά το σχεδιασμό του προγράμματος παρέμβασης η συμπεριφορά του
ατόμου παρατηρείται, εντοπίζεται η αιτία που την προκαλεί και ανάλογα ενισχύεται ή
εξαλείφεται. Η διαδικασία της διδασκαλίας βασίζεται σε μια λογική σειρά με βάση τις ήδη
κεκτημένες δεξιότητες του ατόμου. Προσδιορίζονται με σαφήνεια οι στόχοι του
εξατομικευμένου παρεμβατικού προγράμματος και στη συνέχεια επιμερίζονται προκειμένου
τα παιδιά να κατακτούν το στόχο βήμα προς βήμα. Όλα τα βήματα συνδέονται αντίστοιχα
μεταξύ τους και το καθένα αποτελεί έναν κρίκο μιας αλυσίδας που οδηγεί στην επιτυχή
κατάκτηση του κάθε στόχου.
Η διαδικασία της διδασκαλίας οργανώνεται σε επαναλαμβανόμενες προσπάθειες-δοκιμές.
Κάθε προσπάθεια-δοκιμή αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα βήματα:
• Δίνεται η εντολή-οδηγία.
• Έπεται η ανταπόκριση του παιδιού.
• Συνέπεια, θετική ενίσχυση.
• Παύση.
Κάθε κύκλος που περιλαμβάνει έναν προηγούμενο, μια απόκριση και μια συνέπεια αποτελεί
μια διδακτική προσπάθεια-δοκιμή. Ακολουθούν πολλές επαναλήψεις του ίδιου κύκλου μέχρι
την κατάκτηση του στόχου. Γίνεται συστηματική καταγραφή της δεδομένης συμπεριφοράς
του παιδιού και στη συνέχεια διαμορφώνεται ανάλογα με τον επιθυμητό προς κατάκτηση
στόχο. Σταδιακά αυξάνονται οι απαιτήσεις πριν την επιβράβευση της συμπεριφοράς στόχου.
Ορίζονται νέοι στόχοι με βάση τις ήδη υπάρχουσες κεκτημένες δεξιότητες του ατόμου.
Υποβοηθείται το άτομο, προκειμένου να αυξήσει τις σωστές αποκρίσεις από την πλευρά του
και να ελαχιστοποιήσει τις λανθασμένες αποκρίσεις. Το άτομο που εφαρμόζει το πρόγραμμα
παρέμβασης ή τη στρατηγική παρέχει ορισμένες κατευθύνσεις στο παιδί προκειμένου να
κατακτήσει το στόχο π.χ. φυσική καθοδήγηση, λεκτική καθοδήγηση ή συνδυασμό και των
δύο τύπων καθοδήγησης. Στη συνέχεια σταδιακά μειώνεται η παρεχόμενη βοήθεια, έτσι ώστε
να μην υπάρχει εξάρτηση από τη συστηματική βοήθεια του ενηλίκου και το παιδί να μαθαίνει
να ακολουθεί μόνο του το μονοπάτι που έχει διδαχθεί για την κατάκτηση του στόχου χωρίς
καμία βοήθεια.
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Σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης που στηρίζεται στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς
σημαντικό ρόλο παίζει η εφαρμογή της μεθόδου μείωσης των λαθών κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το πρόγραμμα παρέμβασης να
ξεκινάει από τη σωστή βάση και οι στόχοι που τίθενται να είναι ρεαλιστικοί και να
αντιστοιχούν στις δυνατότητες του παιδιού. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η σημασία της
επιβράβευσης του παιδιού. Πρέπει προηγουμένως να εντοπίζουμε τον πιο δυνατό ενισχυτή
για το συγκεκριμένο παιδί.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η άμεση επιτυχία του
παιδιού. Κατά συνέπεια λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε να προλαμβάνονται οι λανθασμένες
επιλογές, πριν την εκδήλωσή τους. Παρέχεται άμεση βοήθεια, που αποτελεί άμεση διόρθωση,
προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση με λανθασμένες επιλογές. Επιβραβεύεται άμεσα το
παιδί και του δίνεται η δυνατότητα να καταλάβει τί του ζητείται να κάνει κάθε φορά,
προκειμένου να λάβει ξανά τη θετική ενίσχυση.

3. Μελέτη περίπτωσης
Η Μαρία είναι ένα πολύ συμπαθητικό κορίτσι, χρονολογικής ηλικίας 16 ετών με σύνδρομο
Asperger. Είναι το μοναδικό παιδί μιας οικογένειας με υψηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο
(Βάμβουκας, 1988).
Φοιτά για δεύτερη συνεχή χρονιά σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Όλα τα προηγούμενα χρόνια φοιτούσε σε
κανονικό δημοτικό σχολείο με την παρουσία συνοδού που είχαν προσλάβει για αυτό το
σκοπό οι γονείς της
Με βάση τις γνωματεύσεις του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και του ιατροπαιδαγωγικού κέντρου έχει υψηλό
νοητικό επίπεδο. Όσον αφορά την περιοχή των κοινωνικών δεξιοτήτων το κατά
προτεραιότητα πρόβλημα εντοπίζεται στη δυσκολία και την αδυναμία της να κατανοήσει και
να χρησιμοποιήσει τους κοινωνικούς κανόνες με επιτυχία. Η κοινωνική της συμπεριφορά
είναι αφελής και ιδιόρρυθμη και συχνά χαρακτηρίζεται εκκεντρική. Έχει περιορισμένο εύρος
ενδιαφερόντων. Δυσκολεύεται να αναπτύξει και να διατηρήσει διαπροσωπικές σχέσεις με
τους συνομηλίκους της, παρόλο που το επιθυμεί. Περισσότερο αναπτύσσει διαπροσωπικές
σχέσεις με τους ενήλικους, πιθανόν λόγω του επαγγέλματος και του χώρου εργασίας του
πατέρα της, όπου η ίδια παρευρίσκεται αρκετές ώρες την ημέρα.
Η Μαρία εμφάνισε προφορικό λόγο στη χρονολογική ηλικία του μέσου παιδιού, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι δεν έχει σημαντικές δυσκολίες στην επικοινωνία. Το λεξιλόγιό της είναι
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο, αλλά δύσκολα κατανοεί τα λογοπαίγνια και τις μεταφορές. Ο λόγος
της είναι υπερβολικά ακριβής και σχολαστικός, ο τόνος της φωνής της συχνά είναι
ασυνήθιστος. Συνήθως μιλάει δυνατά και πολλές φορές επινοεί λέξεις ή προσθέτει σύμφωνα
ή άλλες καταλήξεις στις ήδη γνωστές.
Στη διάρκεια μιας συζήτησης δε γνωρίζει πότε μπορεί να σταματήσει το συνομιλητή της,
αλλά ούτε και πότε εκείνος έχει χάσει το ενδιαφέρον του, με αποτέλεσμα συχνά να
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μακρηγορεί, ή να μονολογεί ή και να επαναλαμβάνει τις ίδιες ερωτήσεις απευθυνόμενη στο
συνομιλητή της.
Η έκφραση του προσώπου της είναι «επίπεδη». Έχει δυσκολίες με τις μεταβατικές
καταστάσεις και τις αλλαγές και προτιμά την ομοιομορφία. Συχνά προσκολλάται σε
συμπεριφορές ρουτίνας προκειμένου να διαχειριστεί το άγχος της.
Όσον αφορά τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά της, τα οποία αφορούν στη συλλογή αντικειμένων, η
Μαρία έχει εμμονή στο να συλλέγει συγκεκριμένες καραμέλες ζελεδάκια με γεύσεις
φρούτων και συγκριμένου είδους γλειφιτζούρια.
Η Μαρία δε δυσκολεύεται ιδιαίτερα να συντονίσει τις κινήσεις της και να ακολουθήσει ένα
ρυθμό. Όμως ακόμη δεν έχει κατακτήσει τη δεξιότητα να δένει τα κορδόνια των παπουτσιών
της. Έχει σχετικά δυσανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα, αλλά μπορεί να γράφει καλύτερα με τη
βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, υπό μικρή λεκτική καθοδήγηση.
Όσον αφορά τις γνωστικές της δεξιότητες έχει πολύ καλή βραχυπρόθεσμη, αλλά και
μακροπρόθεσμη μνήμη ιδιαίτερα σε θέματα που συνδέονται με τα ενδιαφέροντά της. Η
σκέψη της δεν είναι ευέλικτη και παράλληλα παρουσιάζει μία δυσπροσαρμοστικότητα σε
αλλαγές, νέα δεδομένα και καταστάσεις.
Παρουσιάζει υπερβολική αισθητηριακή ευαισθησία αναφορικά με το να ανέχεται την απτική
επαφή με ορισμένα υλικά, όπως για παράδειγμα το ζυμάρι. Η Μαρία βρίσκεται στην περίοδο
της εφηβείας και έχει απόλυτη ανάγκη από τη στήριξη τόσο των γονέων της, όσο και των
εκπαιδευτικών που θα την υποβοηθήσουν να αναπτύξει τα ταλέντα και τις ικανότητές της.

4. Πρόγραμμα παρέμβασης
Όπως προαναφέρθηκε, στην περίπτωση της Μαρίας εφαρμόστηκε ένα ψυχοπαιδαγωγικό
πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο επικεντρώθηκε στην κατάκτηση κοινωνικά αποδεκτών
συμπεριφορών. Το πρόγραμμα παρέμβασης στηρίχτηκε κυρίως στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση
Συμπεριφοράς (ΑΒΑ).
Μακροπρόθεσμος στόχος της παρέμβασης ήταν η εξάλειψη μιας κοινωνικά ανεπιθύμητης«προβληματικής» συμπεριφοράς.
Το κατά προτεραιότητα πρόβλημα στην περίπτωση της Μαρίας ήταν η αποτελεσματική
αντιμετώπιση και διαχείριση μιας συμπεριφοράς, η οποία αφορούσε τα ψώνια στο σούπερ
μάρκετ.
Συγκριμένα, η Μαρία όταν πήγαινε με τους γονείς της ή μόνη της στο σούπερ μάρκετ άνοιγε
τις συσκευασίες των προϊόντων, τις άφηνε εκτεθειμένες και ανοιχτές κάτω, έπαιρνε ό,τι ήθελε
και έφευγε χωρίς να πληρώνει. Πρέπει να σημειωθεί ότι το κορίτσι είχε άμεση πρόσβαση στο
σούπερ μάρκετ σε καθημερινή βάση, καθώς έβγαινε μόνο του έξω από το χώρο εργασίας του
πατέρα του. Το αποτέλεσμα ήταν οι υπεύθυνοι του σούπερ μάρκετ και οι ιδιοκτήτες των
άλλων πλησιέστερων καταστημάτων με είδη διατροφής να διαμαρτύρονται έντονα στους
γονείς και αυτοί να είναι πολύ προβληματισμένοι και αγχωμένοι. Επίσης όταν πήγαιναν για
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ψώνια μαζί με τη Μαρία στο σούπερ μάρκετ, στην κυριολεξία, αναγκάζονταν να φύγουν
χωρίς να ψωνίσουν τίποτα.
Σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα παρέμβασης με χρονική διάρκεια εφαρμογής δύο μήνες και
συχνότητα εφαρμογής δύο φορές την εβδομάδα.
Αφού είχε οικοδομηθεί μία σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στη Μαρία και την εκπαιδεύτρια,
αποφασίστηκε να ασκηθεί αρχικά μαζί της στη δεξιότητα «ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ».
Η εκπαιδεύτρια κρατούσε χαλαρά τη Μαρία από το μπράτσο και έμπαιναν μαζί στο
κατάστημα. Στο αρχικό στάδιο εφαρμογής του προγράμματος, είχαν συμφωνήσει εκ των
προτέρων ότι θα ψωνίσουν μόνο ένα πράγμα, το οποίο ήταν γραμμένο σε καρτελάκι το οποίο
το κρατούσε στο χέρι της η Μαρία. Στη συνέχεια πλήρωνε η Μαρία και έβγαιναν από το
σούπερ μάρκετ. Η Μαρία επιβραβευόταν λεκτικά και αμέσως στη συνέχεια λάμβανε και
υλική θετική ενίσχυση, η οποία ήταν μία από τις αγαπημένες της καραμέλες ζελέ, με γεύση
φρούτου.
Αυτή η πρακτική επαναλήφθηκε αρκετές φορές και αφού κατακτήθηκε αυτό το βήμα, με την
πάροδο του χρόνου ο αριθμός των προϊόντων που αγόραζε κάθε φορά η Μαρία από το
σούπερ μάρκετ, με τη συνοδεία της εκπαιδεύτριας αυξάνονταν σταδιακά.
Στο σημείο αυτό πρέπει να καταστεί σαφές, ότι στην αρχή επιλέχθηκε ένα συγκεκριμένο
σούπερ μάρκετ, το οποίο είχε ευρύχωρους διαδρόμους, αφενός έτσι ούτως ώστε το παιδί να
μην έχει πολλά ερεθίσματα ταυτόχρονα από δεξιά και από αριστερά και αφετέρου, να κινείται
άνετα με το συνοδό του και το καρότσι τους.
Αφότου σταθεροποιήθηκε η κατάσταση και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα όταν η Μαρία
ψώνιζε με τη συνοδό της, αποφασίστηκε να γίνει δοκιμή και να ψωνίσει το κορίτσι με τον
ένα γονέα του, στο ίδιο σούπερ μάρκετ.
Ακολουθήθηκαν ξανά τα ίδια βήματα και προτάθηκε στο γονιό όταν μπαίνουν στο σούπερ
μάρκετ να παίρνουν πάντα ένα μεγάλο καρότσι το οποίο θα κρατάνε μαζί με τη Μαρία. Το
καρότσι, όπως είναι αυτονόητο, αποτελεί ένα φυσικό εμπόδιο και έτσι το παιδί δε θα
μπορούσε να «ξεφύγει» της προσοχής του συνοδού του.
Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ικανοποιητικά και με τη συνοδεία του γονέα. Η Μαρία
σήμερα ψωνίζει μαζί με τους γονείς της σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ (επήλθε η γενίκευση)
όσα πράγματα χρειάζεται κάθε φορά η οικογένεια, χωρίς κανένα πρόβλημα. Επίσης ψωνίζει
και μόνη της στα καταστήματα χωρίς να προξενεί καμία αναστάτωση και καμία φθορά στα
προϊόντα. Παράλληλα έμαθε και να πληρώνει ό,τι αγοράζει από τα καταστήματα. Γιατί, όπως
προαναφέρθηκε, πριν από την εφαρμογή του προαναφερόμενου προγράμματος παρέμβασης
έφευγε από το σημείο εργασίας του πατέρα της, το οποίο βρισκόταν σε κεντρικό σημείο της
πόλης και πήγαινε στα πλησιέστερα καταστήματα (σούπερ μάρκετ, περίπτερα,
ζαχαροπλαστεία κ. ά) άνοιγε τις συσκευασίες των προϊόντων, τις άφηνε, έπαιρνε όποιο
προϊόν ήθελε και έφευγε χωρίς να πληρώνει. Τώρα πριν βγει έξω ζητάει χρήματα από τον
πατέρα της, ψωνίζει ότι χρειάζεται η ίδια ή ό,τι χρειάζονται για το σπίτι και επιστρέφει
χαρούμενη.
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Συμπεράσματα
Κάθε πρόγραμμα παρέμβασης το οποίο στηρίζεται στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση
Συμπεριφοράς χαρακτηρίζεται από τη συστηματική εφαρμογή της μεθοδολογίας και των
αρχών, που αυτή προτείνει.
Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στους τομείς της
θεραπείας και της εκπαίδευσης και μάλιστα έχει καταδειχθεί ερευνητικά ότι αποτελεί μια
ολοκληρωμένη και ιδιαίτερα αποτελεσματική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του
αυτισμού. Από τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών προέκυψε ότι τα οφέλη από την
εφαρμογής της είναι πολύ σημαντικά, τόσο για παιδιά με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας,
όσο και για παιδιά χαμηλότερης λειτουργικότητας (Eldevik et al., 2006). Ειδικότερα,
σύγχρονες έρευνες κατέδειξαν ότι το 90% των παιδιών που εκπαιδεύονται βάση του
προγράμματος της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς, παρουσιάζουν σημαντική
βελτίωση στη γενική τους εικόνα.
Στις περιπτώσεις των παιδιών και των εφήβων με Σύνδρομο Asperger προκειμένου τα
αποτελέσματα της εφαρμογής των προγραμμάτων παρέμβασης να είναι θετικά, απαιτείται
σωστός σχεδιασμός του εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης, αρμονική συνεργασία
με τους γονείς και όλους τους εμπλεκόμενους στην αγωγή και την εκπαίδευση των
συγκεκριμένων παιδιών, χρόνος, μεθοδική προσπάθεια, υπομονή και επιμονή.
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Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Θεωρία και Πράξη.
Διαφοροποιώντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τους διδακτικούς στόχους του
μαθήματος των κοινωνικών δεξιοτήτων, για τη διδασκαλία μαθητών με ήπιες
εκπαιδευτικές ανάγκες.

Differentiated Teaching: Theory and Practice.
Differentiating the curriculum and teaching objectives of the course of social skills for
teaching students with mild educational needs.
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Abstract: Teaching social skills to be under the daily instruction in the classroom, regardless
of age or class. Many children with a deficit in this area benefit from differentiated teaching
social skills. In inclusive backgrounds, pupils with special educational needs benefit from
their peers in learning social skills through imitation model and interaction. In this study, a
student with Down syndrome and a deficit in social skills involved in activities to improve
learning - appropriate social skills, namely at the beginning of interaction with peers to
establish friendly relations.

Keywords: social skills, differentiated instruction, mental retardation
Περίληψη: Η διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων πρέπει να πραγματοποιείται στο
πλαίσιο της καθημερινής διδασκαλίας μέσα στην τάξη, ανεξάρτητα από ηλικία ή μάθημα.
Πολλά παιδιά με έλλειμμα σε αυτήν την περιοχή επωφελούνται από τη διαφοροποιημένη
διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων. Σε ενταξιακά περιβάλλοντα, μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες επωφελούνται από τους συμμαθητές τους στην εκμάθηση κοινωνικών
δεξιοτήτων, μέσα από τη μίμηση προτύπου και την αλληλεπίδραση. Στο παρόν άρθρο ένας
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μαθητής με σύνδρομο Down και έλλειμμα στις κοινωνικές δεξιότητες συμμετέχει σε
δραστηριότητες με σκοπό την εκμάθηση-βελτίωση κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων και
συγκεκριμένα στην έναρξη της αλληλεπίδρασης με συνομήλικους με σκοπό τη δημιουργία
φιλικής σχέσης.
Λέξεις κλειδιά: κοινωνικές δεξιότητες, διαφοροποιημένη διδασκαλία, νοητική καθυστέρηση

Εισαγωγή
Μαθητές με νοητική καθυστέρηση και προβλήματα συμπεριφοράς συχνά έχουν επίσης και
ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες. Αποτελέσματα ερευνών σε βάθος χρόνου σχετικά με
μαθητές των οποίων τα προβλήματα στις κοινωνικές δεξιότητες δεν έχουν δεχτεί παρέμβαση
καταδεικνύουν ότι αυτοί οι μαθητές βιώνουν συνεχείς κύκλους αποτυχίας, απόρριψη από
τους συμμαθητές τους, φτωχή ακαδημαϊκή επίδοση και προβλήματα προσαρμογής ως
ενήλικες (Elksnin & Elksnin, 2011). Η εκπαίδευση αυτών των μαθητών στις κοινωνικές
δεξιότητες μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα στην πρόληψη των παραπάνω. Η
διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα στην τάξη μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της
ακαδημαϊκής επίδοσης, μείωση της εμφάνισης προβλημάτων συμπεριφοράς και βελτίωση
των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών αυτών με συμμαθητές και ενήλικες (Kavale &
Forness,1996).
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ένας δάσκαλος μπορεί να διδάξει κοινωνικές
δεξιότητες μέσα στην τάξη σε μια σχολική μέρα. Η διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων
μπορεί να λάβει χώρα ως ξεχωριστό αντικείμενο με τη χρήση της άμεσης διδασκαλίας ή μέσα
από συνεργατική μάθηση ή να ενσωματωθεί στο ακαδημαϊκό αναλυτικό πρόγραμμα.. Επίσης,
οι δεξιότητες μπορεί να διδαχτούν ατομικά ή σε μικρές ομάδες ή με τη μορφή παρέμβασης σε
ολόκληρη την τάξη ή ακόμα σε ολόκληρο το σχολείο (Garvey & Kroese, 1991).
Μια πολύ διαδεδομένη τακτική είναι η ενσωμάτωση της διδασκαλίας των κοινωνικών
δεξιοτήτων στα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Στο πλαίσιο του καθημερινού
προγράμματος οι δάσκαλοι μπορούν να αναπτύξουν τα δικά τους προγράμματα διδασκαλίας
κοινωνικών δεξιοτήτων βασιζόμενοι σε διαφοροποιήσεις του περιεχομένου ή της διαδικασίας
διδασκαλίας των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος. Αυτές οι διαφοροποιήσεις
πρέπει να περικλείουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Διδασκαλία στρατηγικών οι οποίες θα προσδιορίζουν και θα περιγράφουν επακριβώς τις
δεξιότητες
• Να είναι προσεγγίσεις οι οποίες θα παίρνουν υπόψη τους τις ανάγκες των μαθητών
στους οποίους απευθύνεται η διδασκαλία

Σελίδα 130 από 282

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

• Να παρέχουν ευκαιρίες στο δάσκαλο ή σε συμμαθητές για μοντελοποίηση των
δεξιοτήτων αυτών
• Να παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές να δοκιμάζουν τις νέες δεξιότητες, με το δάσκαλο
να παρέχει ανατροφοδότηση και ευκαιρίες για γενίκευση της νέας δεξιότητας, και τέλος
• Ύπαρξη συνεχούς, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αξιολόγησης της διδασκαλίας και
της εκμάθησης των δεξιοτήτων.
Η επιτυχής διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων εξαρτάται από εκείνες τις μεθόδους που
θα ακολουθηθούν έτσι, ώστε οι μαθητές να έχουν στο τέλος τη δυνατότητα να εφαρμόζουν
τις δεξιότητες σε καθημερινές καταστάσεις και να τις διατηρήσουν σαν μέρος της συνολικής
τους συμπεριφοράς.

1. Οι κοινωνικές δεξιότητες
Οι κοινωνικές δεξιότητες ορίζονται ως οι κοινωνικές και ατομικές ικανότητες που επιτρέπουν
στο άτομο να επιλύει προβλήματα, να ανιχνεύει κοινωνικά μηνύματα και να αλληλεπιδρά
λειτουργικά με το κοινωνικό του περιβάλλον (Cumming, 2010). Οι ορισμοί βέβαια
διαφέρουν. Κατ’ άλλους είναι οι εξωτερικές συμπεριφορές όπως η οπτική επαφή, οι
χειρονομίες και οι προφορικές απαντήσεις σε προφορικά ερεθίσματα. Άλλοι ερευνητές
προσδιορίζουν τις κοινωνικές δεξιότητες ως κάθε μαθημένη εξωτερική ή εσωτερική
συμπεριφορά που χρησιμοποιείται σε μια διαδικασία ενδοπροσωπικής αλληλεπίδρασης για
την επίτευξη ή τη διατήρηση της ενίσχυσης από το περιβάλλον μας. Αυτές οι συμπεριφορές
περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτές, εξωτερικές και παρατηρήσιμες
συμπεριφορές, αναφέρονται σε ορισμένες καταστάσεις κάθε φορά, έχουν στόχο και
υπακούουν σε κανόνες. Ο χαρακτηρισμός κάποιου ατόμου ως κοινωνικά ικανού αντανακλά
τη γνώμη του περιβάλλοντός του που αναφέρεται στην ικανότητα των εξωτερικών
συμπεριφορών του σε μια ορισμένη κατάσταση. Με την εκδήλωση αυτών των
συγκεκριμένων συμπεριφορών, αυξάνει τη δυνατότητα πρόσληψης θετικής ενίσχυσης από το
περιβάλλον.
Κατά την παιδική ηλικία, οι δεξιότητες που μας επιτρέπουν να παίρνουμε μέρος με τους
συνομηλίκους μας σε κοινωνικές σχέσεις με νόημα, θεωρούνται βασική ικανότητα, κεντρικής
σημασίας σε σχέση με άλλα μέσα μέτρησης της ποιότητας ζωής. Τα αναμενόμενα θετικά
αποτελέσματα από την κατάλληλη χρήση αυτών των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι η αποδοχή
από τους συνομηλίκους και η συνεπακόλουθη ενίσχυση του κοινωνικού κύρους.
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, οι μαθητές με νοητική καθυστέρηση έχουν συχνά
ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές μπορεί βέβαια να αποτελέσουν
αντικείμενο διδασκαλίας, όμως δεν πρέπει να θεωρηθούν απλώς σαν μια ομάδα ικανοτήτων
προς διδαχή, αποκομμένες από άλλες δεξιότητες. Αντιθέτως, πρέπει να συνδέονται με την
κατοχή και κατάλληλη χρήση και άλλων δεξιοτήτων, όπως οι δεξιότητες για επικοινωνία και
παιχνίδι.
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Στην Ελλάδα δεν υπάρχει η δυνατότητα στη γενική αγωγή να ακολουθηθεί κάποιο curriculum
στο οποίο να είναι ενσωματωμένο και το αντικείμενο των κοινωνικών δεξιοτήτων έτσι, ώστε
να μπορεί να πραγματοποιηθεί μια οργανωμένη και συστηματική διδασκαλία. Τα υφιστάμενα
νέα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, όπως για παράδειγμα στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής
της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, μόνο επιδερμικά κάνουν λόγο για κοινωνικές δεξιότητες, όπως
φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα, το οποίο είναι το μόνο σχετικό με τις κοινωνικές
δεξιότητες: «Οι μαθητές…να αναπτύξουν στάσεις και δεξιότητες αποτελεσματικής
επικοινωνίας και συνεργασίας, για την κατά το δυνατόν αυτόνομη διερεύνηση υποθέσεων και
καταστάσεων μέσα από την κριτική ανάλυση των δεδομένων και για την εξαγωγή
συμπερασμάτων που είναι χρήσιμα για την προσωπική και κοινωνική τους ανέλιξη».
Αντιθέτως, στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ για μαθητές με Ελαφρά και Μέτρια Νοητική Καθυστέρηση
(2004), στο Β΄ μέρος και στην ενότητα 2.3., προβλέπεται η οργανωμένη διδασκαλία
κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές ειδικών σχολείων με μέτρια και ελαφριά νοητική
καθυστέρηση, η οποία περιλαμβάνει το εποπτικό υλικό, τους διδακτικούς στόχους και
ενδεικτικές δραστηριότητες. Η μελέτη του και από εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής είναι πολύ
χρήσιμη, γιατί παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο ένας εκπαιδευτικός μπορεί να προσπαθήσει
να διδάξει στην τάξη του κοινωνικές δεξιότητες σε μαθητές με ή χωρίς εκπαιδευτικές
ανάγκες.

2. Φιλία – Μαθησιακές Δυσκολίες – Αναπηρία
Για να είναι επιτυχημένη μια διδασκαλία πάνω στις κοινωνικές δεξιότητες με σκοπό τη φιλία,
η οποία είναι και το αντικείμενο της διδασκαλίας που θα ακολουθήσει, καλό είναι να γίνουν
κάποιες διευκρινίσεις όσον αφορά τους όρους που συνδέονται με το θέμα αυτό.
2.1 Συστατικά της φιλίας
Μολονότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη θεώρηση της φιλίας ανάμεσα στους ανθρώπους,
είναι γενικά αποδεκτό πως ο καθένας μας θεωρεί τουλάχιστον ένα άλλο άτομο ως φίλο. Από
τη στιγμή που όλοι διαφέρουν αρκετά ως προς την προσωπικότητά τους και τις κοινωνικές
δεξιότητες, βγαίνει το συμπέρασμα ότι υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να σχηματιστεί μια
φιλία. Επίσης φαίνεται πως υπάρχουν κάποια ατομικά χαρακτηριστικά που ευνοούν το
σχηματισμό μιας φιλίας και άλλα που θέτουν εμπόδια σε αυτόν.
Κάποια από αυτά είναι τα παρακάτω:
Η κοινωνικότητα (sociability): Οι θεωρητικοί της προσκόλλησης συνδέουν το ενδιαφέρον για
κοινωνικές σχέσεις με το συναισθηματικό δέσιμο με τους γονείς κατά την παιδική ηλικία. Τα
άτομα που ως παιδιά σχημάτισαν ασφαλείς και κατάλληλους δεσμούς με τους γονείς τους
είναι περισσότερο πιθανόν να εξελιχθούν σε ενήλικες με αυξημένη αυτοπεποίθηση οι οποίοι

Σελίδα 132 από 282

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

μπορούν αποτελεσματικά να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους στις κοινωνικές
καταστάσεις (Genuis, 1995).
Η χρησιμότητα (helpfulness): Η συμπεριφορά αυτή προς φίλους, που συστατικά της είναι η
διάθεση να μοιράζεσαι και ο αλτρουισμός, αρχίζει να αναπτύσσεται κατά την παιδική ηλικία.
Κατά τον Mulderij (1997), αυτό το χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς περιγράφει μια από τις
ιδιότητες ενός φίλου. Σε έρευνα των Knox & Hickson (2001), προκύπτει/αναφέρεται πως ένα
χαρακτηριστικό του καλού φίλου είναι να βασίζεται κανείς στην υποστήριξή του (π.χ. σε μια
διαφωνία ή σε έναν καβγά με τρίτο πρόσωπο).
Οι κοινωνικές δεξιότητες: Σε έρευνα των Greco & Morris (2005), καταδείχτηκε ο ρόλος που
παίζει η κατοχή ή όχι των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών στην αποδοχή τους από τους
συνομήλικούς τους (peer acceptance) και στο κοινωνικό άγχος (social anxiety) που μπορεί να
τα διακατέχει.
Η αμοιβαιότητα: Αποτελέσματα έρευνας (Hallinan, 1978) κατέδειξαν πως φιλίες που κάνουν
παιδιά χωρίς το χαρακτηριστικό της αμοιβαιότητας είναι λιγότερο σταθερές από φιλίες που
έχουν το χαρακτηριστικό αυτό και διαρκούν λιγότερο στο χρόνο.
Από την άλλη μεριά η επιθετικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς που
διαστρέφει την έννοια της φιλίας, με την έννοια ότι τα επιθετικά παιδιά παρουσιάζουν
χαμηλά επίπεδα οικειότητας μέσα στη φιλία, εννοούν τη φιλία περισσότερο σαν μια ασχολία
για να περνούν την ώρα τους (π.χ. να παίζουν μπάλα με τους φίλους) και, το σημαντικότερο,
παρασύρουν τους φίλους, είτε αυτοί είναι επιθετικά παιδιά είτε όχι, σε πράξεις επιθετικότητας
έναντι τρίτων, ή για να τους χρησιμοποιήσουν ώστε να πετύχουν άλλους σκοπούς από αυτούς
που υπονοεί μια τέτοια κοινωνική αλληλεπίδραση (Grotpeter & Crick, 1996).
2.2 Τα παιδιά με αναπηρίες και Μαθησιακές Δυσκολίες
Είναι διαδεδομένη η αντίληψη μεταξύ των γονέων ότι το δημόσιο σχολείο εκτός από το ρόλο
της εκπαίδευσης των παιδιών, έχει επίσης και το ρόλο της κοινωνικοποίησής τους. Ιδιαίτερα
οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Μ.Δ.) θεωρείται πιθανότερο να αναπτύξουν
αισθήματα μοναξιάς και δυσκολίες στις σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους (Gregg,
1996). Έρευνες δείχνουν πως οι μαθητές με Μ.Δ. σε σχέση με τους συμμαθητές τους χωρίς
Μ.Δ. βιώνουν περισσότερο αισθήματα μοναξιάς, θυματοποιούνται ευκολότερα και δεν
μπορούν να ενσωματωθούν και να συμμετάσχουν σε παρέες ή κοινωνικές ομάδες (Sarbonie,
1987; Gresham & MacMillan, 1997).
Ο Valås (1999) αναφέρει πως η ετικετοποίηση ενός μαθητή ως «μαθητή με Μ.Δ.» έχει
αρνητικό αποτέλεσμα πρωταρχικά στην αποδοχή του από τους συνομηλίκους του και ευθέως
και εμμέσως στα αισθήματα μοναξιάς που βιώνει, ιδίως στο δημοτικό σχολείο. Συνεπώς,
αυτό που πρέπει να γίνει είναι να βελτιωθεί το κοινωνικό κύρος αυτών των μαθητών,
εστιάζοντας τόσο στους ίδιους τους μαθητές όσο και τους συνομήλικούς τους.
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Σύμφωνα με τους Coster & Haltiwanger (2004), μαθητές με αναπηρίες παρουσιάζουν
δυσκολίες στις κοινωνικές επαφές, στην έναρξη αυτών και στην κοινωνική αλληλεπίδραση,
ευρήματα που κατά τους συγγραφείς συμφωνούν και με προηγούμενες έρευνες.
Συνεχίζοντας, προτείνουν στο πλαίσιο του «παραπρογράμματος» (“hidden curriculum”) να
αναπτυχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών αυτών. Χωρίς αυτές, οι μαθητές είναι
λιγότερο ικανοί να δουλεύουν συνεργατικά σε εργασίες, να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε
συζητήσεις στην τάξη ή να χειρίζονται κατάλληλα φιλικές σχέσεις στο μάθημα ή στο
διάλειμμα. Καταλήγοντας, εφιστούν την προσοχή στην προσεκτική αξιολόγηση των
κοινωνικών αναγκών και δεξιοτήτων των μαθητών αυτών και συνιστούν την εστίαση σε
κοινωνικούς στόχους όταν εφαρμόζονται Εξατομικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα ή
παρεμβάσεις σε επίπεδο τάξης ή σχολείου.

3. Η διαφοροποίηση
Η ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης διέπει πλέον το
πνεύμα της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Αποστολή του σημερινού σχολείου πρέπει να είναι η συμμετοχή όλων των παιδιών σε
δραστηριότητες που τις χαρακτηρίζουν η κοινή δράση και οι κοινές εμπειρίες στην πορεία
της κατάκτησης της μάθησης. Όμως, η πρακτική της ένταξης σε τάξεις του γενικού σχολείου
μαθητών που έχουν εμφανή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία είναι πιθανό να
παρεμποδίζουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό την επιτυχή συμμετοχή στη συνήθη μαθησιακή
διαδικασία φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της διαφοράς και της διαφοροποίησης στις
σχολικές τάξεις.
Οι διαφορές των ατόμων επιβάλλουν την εφαρμογή της διαφοροποιημένης οργάνωσης της
μαθησιακής διαδικασίας. Αυτή η αντίληψη οδήγησε στις τάξεις μικτής ικανότητας (mixed
ability classes), στις οποίες οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε μικρές συνεργατικές ομάδες
των 2-6 μαθητών, μικτές ως προς το φύλο, τη σχολική επίδοση και τις δεξιότητες που
κατέχουν, και εργάζονται με αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση για την επίτευξη κοινών
στόχων (Χαραλάμπους, 1999, σελ. 4-5). Η διαφοροποιημένη κατ’ αυτόν τον τρόπο
διδασκαλία δεν ήταν υπόθεση πλέον μόνο των μαθητών με ειδικές ανάγκες, αλλά η
φιλοσοφία της ήταν να μπορέσουν να επωφεληθούν το μέγιστο όλοι οι μαθητές της τάξης
αξιοποιώντας με κάθε τρόπο όλο το μαθησιακό δυναμικό τους.
Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στη διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι το μέτρο της
επίδοσης, με σκοπό να αποκομίζει ο κάθε μαθητής το μεγαλύτερο δυνατό όφελος στο
γνωστικό τομέα. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι ο ρυθμός μάθησης του κάθε μαθητή με τον
οποίο καταφέρνει να αφομοιώσει καινούριες γνώσεις και δεξιότητες. Ένα τρίτο κριτήριο
σχετίζεται με τη θεωρία των διάφορων τρόπων με τους οποίους μαθαίνει ο κάθε μαθητής
(των μαθησιακών στιλ) και αφορά τους διάφορους τρόπους παρουσίασης της διδακτέας ύλης:
με οπτικό τρόπο, γραπτά κείμενα, εικόνες, σχεδιαγράμματα, ακουστικό τρόπο, συζήτηση,
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λεκτική ανατροφοδότηση, ήσυχο περιβάλλον μάθησης, αισθησιοκινητικό τρόπο ή
πολυαισθητηριακό τρόπο. Άλλο κριτήριο μπορεί να είναι ο τρόπος σκέψης των μαθητών,
επαγωγικός ή απαγωγικός. Η θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών προσφέρει έναν ακόμα
τρόπο διαφοροποίησης της διδασκαλίας (Anderson, 2007).
Προτεραιότητα των εκπαιδευτικών είναι να εφαρμόζουν έναν τέτοιο τρόπο διαφοροποίησης
της διδασκαλίας τους, ώστε να βοηθούν τους μαθητές τους να προσδιορίζουν το δικό τους
στιλ μάθησης, για να μπορούν να αξιοποιούν όσο το δυνατόν αυτόνομα τις δυνατότητές τους.
Επίσης, να δείχνουν προσοχή, ώστε η διδασκαλία τους να μη χαρακτηρίζεται από το
προσωπικό τους στιλ μάθησης και έτσι να ευνοούνται λίγοι μαθητές στην τάξη, αλλά να
προσφέρουν το διδακτικό υλικό μέσα από πλούσια ερεθίσματα.
Τέλος, μια από τις σημαντικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας είναι και η δημιουργία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού (ιεραρχημένων
φύλλων δραστηριοτήτων, εργασιών ανατροφοδότησης κ.ά.) που να ενισχύει και να
διευκολύνει τον προγραμματισμό της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η οποία, κατά γενική
ομολογία, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Ο Resnik (1996, στο Βαλιαντή, 2008), σε μια
έρευνά του με εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς που εφάρμοσαν τη διαφοροποιημένη
διδασκαλία, διαπίστωσε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ως σημαντικότερα προβλήματα
την έλλειψη υλικών (δραστηριοτήτων, βιβλίων, εργασιών, μέσων), την έλλειψη χρόνου για
τον αναγκαίο προγραμματισμό της εργασίας και, τέλος, τη μη ικανοποιητική στήριξη της
προσπάθειάς τους από τους εκπαιδευτικούς φορείς και τις εκπαιδευτικές δομές. Αν και η
έρευνα αφορούσε παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα ίδια περίπου προβλήματα αναφέρονται και σε
πληθώρα μελετών περίπτωσης που έγιναν σε κανονικές τάξεις. Η διδασκαλία με βάση τα
ενδιαφέροντα και το επίπεδο ετοιμότητας των μαθητών μιας τάξης είναι μια απαιτητική και
χρονοβόρα διαδικασία, κατά την οποία αναμένεται από τους εκπαιδευτικούς που
διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους να δημιουργήσουν επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό. Οι
εκπαιδευτικοί που αναπτύσσουν υλικό για νέες μαθησιακές δραστηριότητες αναλώνουν
σημαντικό χρόνο, ενώ στερούνται ευκαιριών για επικοινωνία με άλλους συναδέλφους για
συζήτηση και προβληματισμό. Επιπλέον, η δοκιμή του νέου υλικού είναι κάτι πολύ δύσκολο
στο στενό χρονικό πλαίσιο του σχολικού χρόνου.
Σε κάθε περίπτωση, επιδίωξη όσων εμπλέκονται με την εκπαίδευση των μαθητών πρέπει να
είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στη μάθηση για όλους. Το καταλληλότερο πλαίσιο για
αυτόν το σκοπό το προσφέρει η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, δίνοντας χώρο και
ευκαιρίες σε κάθε μαθητή να κατακτήσει τους διδακτικούς στόχους, όχι κατ’ ανάγκη με τον
ίδιο τρόπο και από τον ίδιο δρόμο με τους υπόλοιπους συμμαθητές του.

4. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και κοινωνικές δεξιότητες
Η ικανότητα ενός παιδιού για κοινωνική αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους του είναι μια
βασική δεξιότητα, καθοριστική για την ποιότητα της ζωής του. Ερευνητές έχουν καθορίσει
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συμπεριφορές στενά συναρτώμενες από το πλαίσιο και τους κανόνες, οι οποίες
περιλαμβάνουν φανερές και μη φανερές δεξιότητες οι οποίες όταν εκτελούνται με το σωστό
τρόπο οδηγούν σε θετικές ή ουδέτερες επιπτώσεις από το περιβάλλον. Η κατάλληλη χρήση
των κοινωνικών δεξιοτήτων από ένα παιδί οδηγεί στην αποδοχή του από τους συνομήλικους
και το συνακόλουθο κοινωνικό κύρος που αποκομίζει (Gumpel & Golan, 2000).
4.1. Ο μαθητής
Ο Αρίωνας είναι ένα παιδί με σύνδρομο Down και ελαφρά νοητική καθυστέρηση. Φοιτά στην
Γ΄ τάξη σε δημοτικό σχολείο γενικής εκπαίδευσης. Ενώ είναι κοινωνικός και αγαπητός στους
συμμαθητές και τις συμμαθήτριες του, στα διαλείμματα παίζει μόνος του στην αυλή ή
παρακολουθεί τα άλλα παιδιά που παίζουν. Υπάρχουν φορές που προσεγγίζει άλλα παιδιά,
στο σκάμμα με την άμμο κυρίως, αλλά δεν προχωρεί συνήθως σε κάποιο είδος
αλληλεπίδρασης. Δεν κάνει παρέα με κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα παιδιά, ούτε σε μόνιμη
ούτε σε περιστασιακή βάση.
4.2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, δεν προβλέπεται στα Αναλυτικά Προγράμματα των
τάξεων του Δημοτικού Σχολείου κάποιο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να γίνει
συστηματική διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές. Αντιθέτως, το ΔΕΠΠΣΑΠΣ της Ειδικής Αγωγής για μαθητές με ελαφρά-μέτρια νοητική καθυστέρηση προβλέπει
τέτοιου είδους διδασκαλία και περιγράφει λεπτομερώς το πλαίσιο της διαφοροποίησης της
διδασκαλίας μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί.
Σύμφωνα με το παραπάνω ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, οι κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες θεωρούνται
δομικά στοιχεία της κοινωνικής ικανότητας, εμπεριέχουν τα ακόλουθα (σελ. 51-52):
α) Διαπροσωπικές σχέσεις: η συνδιαλλαγή με άλλους ανθρώπους και η δημιουργία και
διατήρηση φιλικών σχέσεων είναι παράγοντες σημαντικοί στην πορεία ενσωμάτωσης των
νοητικά καθυστερημένων ατόμων στο κοινωνικό πλαίσιο.
β) Αυτοαντίληψη – αυτοεκτίμηση: η κατανόηση από τον κάθε άνθρωπο της μοναδικότητάς του
και η αποδοχή των προσωπικών του δυνατοτήτων βοηθούν στον προσδιορισμό της πορείας
της ζωής του και προσδίδουν σε αυτή ουσιαστικό νόημα. Ο προσδιορισμός του κοινωνικού
ρόλου του κάθε ατόμου, της αξίας του και η υπέρβαση των αρνητικών συναισθημάτων,
κινητοποιούν τη διάθεση εμπλοκής στα κοινωνικά δρώμενα και την κατάκτηση θετικών
κοινωνικών εμπειριών.
γ) Υπευθυνότητα: η κοινωνική συμπεριφορά, η κατάκτηση των κατάλληλων αντιδράσεων σε
ποικίλες συνθήκες, η διατήρηση κοινωνικών σχέσεων, η αποφυγή θυματοποίησης, η
ανεξαρτησία και η λήψη αποφάσεων, η αναγνώριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων,
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η αναγνώριση της προσωπικής ευθύνης στις ενέργειες αποτελούν κρίσιμης σημασίας στοιχεία
στην κατάκτηση της ανεξάρτητης και ασφαλούς διαβίωσης.
δ) Επικοινωνία: η αποτελεσματική λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, η δυνατότητα
προσωπικής έκφρασης και κατανόησης του άλλου συνιστούν ουσιαστικά συστατικά των
ποιοτικών σχέσεων σε ποικίλες κοινωνικές συνθήκες.
Ειδικότερα για τον τομέα των διαπροσωπικών σχέσεων, προβλέπεται η διδασκαλία των
παρακάτω δεξιοτήτων:
•

Δεξιότητες ακρόασης και ανταπόκρισης

•

Το παιδί μαθαίνει να ακούει προσεκτικά το συνομιλητή του, χωρίς να τον διακόπτει,
αναγνωρίζει κατάλληλους-ακατάλληλους τρόπους ακρόασης

•

Το παιδί μαθαίνει να απαντά κατάλληλα σε συνθήκες συνομιλίας, να αναγνωρίζει
κατάλληλους-ακατάλληλους τρόπους ανταπόκρισης. Κατανοεί το ρόλο και τη σημασία
των ερωτήσεων και εξασκείται στη συνθήκη: ερώτηση-απάντηση

•

Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων

•

Αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων

•

Έκφραση των προσωπικών συναισθημάτων

•

Δημιουργία και διατήρηση στενών σχέσεων

•

Χαρακτηριστικά των ανθρώπων που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε-οικογένεια

•

Συνύπαρξη ανθρώπων – ομοιότητες και διαφορές στους ανθρώπους

•

Δημιουργία και διατήρηση φιλικών σχέσεων

•

Συστήνομαι-θέτω τις βάσεις για τη δημιουργία μιας φιλικής σχέσης

•

Διατήρηση της φιλίας: μοιράζομαι πράγματα, καταστάσεις, συναισθήματα

•

Κατανόηση της σημασίας και εφαρμογή αρχών της συνεργασίας

•

Μοιράζομαι πράγματα και βοηθώ

•

Περιμένω τη σειρά μου και σέβομαι ό,τι ανήκει σε άλλον

•

Κατάλληλη συμπεριφορά σε διάφορες κοινωνικές συνθήκες:

•

Χαιρετισμός γνωστών ενηλίκων και συνομηλίκων

•

Χρήση κατάλληλου λεξιλογίου: «ευχαριστώ»-«παρακαλώ»
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4.3. Η διδασκαλία
Μετά από συστηματική παρακολούθηση της συμπεριφοράς του Αρίωνα και
συμπεριλαμβάνοντας περιπτώσεις και άλλων μαθητών της τάξης οι οποίοι πολλές φορές δεν
συμμετείχαν σε παιχνίδια στην αυλή αλλά κάθονταν άπραγοι σε κάποιο πεζούλι ή παγκάκι, η
Ευέλικτη Ζώνη φαίνεται το σωστό πλαίσιο μιας συστηματικής διδασκαλίας κοινωνικών
δεξιοτήτων τόσο στον Αρίωνα όσο και στους υπόλοιπους μαθητές.
Σε μια τάξη βέβαια υπάρχουν μαθητές με πολύ καλές και άλλοι με αρκετά καλές ή και κάτω
του μετρίου επιδόσεις στον ακαδημαϊκό και τον κοινωνικό τομέα, οπότε σίγουρα θα έπρεπε
να υπάρχει διαφοροποίηση στα μέσα, τους στόχους, τις δραστηριότητες και την αξιολόγηση
ανάμεσα στους μαθητές, σύμφωνα με το σχήμα:
1. Εκτίμηση και ανάλυση μαθησιακών αναγκών

2. Διδακτικοί στόχοι

3. Διδακτική προσέγγιση

4. Οργάνωση τάξης

5. Μαθησιακές δραστηριότητες

6. Αξιολόγηση μαθητή και επανεκτίμηση προγράμματος

Σχήμα 1.

Πορεία διαφοροποίησης διδασκαλίας

4.4. Εκτίμηση και ανάλυση μαθησιακών αναγκών – Διδακτικοί στόχοι
Πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των κοινωνικών δεξιοτήτων πρέπει να
συγκεκριμενοποιηθούν τα ελλείμματα των μαθητών στις δεξιότητες αυτές. Η επιλογή των
δεξιοτήτων πρέπει να γίνει στη βάση των πιθανοτήτων που έχουν να εκδηλωθούν και να
ενισχυθούν στο φυσικό περιβάλλον. Έτσι, αρχικά θα χρησιμοποιηθεί ένα αυτοσχέδιο
πρωτόκολλο καταγραφής της συμπεριφοράς του Αρίωνα («παιδί στόχος») και δύο ακόμα
συμμαθητών του (1ος & 2ος μαθητής με δυσκολίες), με το οποίο θα καταγραφούν
συμπεριφορές και αντιδράσεις των παιδιών που συνδέονται με τη γενική ενότητα:
Διαπροσωπικές σχέσεις – 1ος στόχος: Δημιουργία και διατήρηση φιλικών σχέσεων –
Συστήνομαι-θέτω τις βάσεις για τη δημιουργία μιας φιλικής σχέσης.
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4.5.Διδακτική προσέγγιση – Οργάνωση της τάξης
Μετά από μια εβδομάδα παρατηρήσεων και αφού έχουν συλλεχθεί επαρκή στοιχεία για τη
συμπεριφορά των μαθητών και έχει διαπιστωθεί αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και στους
εννέα τομείς καταγραφής, μπορεί να ξεκινήσει το πρώτο δίωρο της Γλώσσας με αντικείμενο
διδασκαλίας τα σημεία στίξης, όχι μέσα από το βιβλίο του μαθητή, αλλά από φωτοτυπημένα
φυλλάδια από το παραμύθι «Οι φίλοι είναι για πάντα» των Sally Grindley & Penny Dann
(εκδόσεις Παπαδόπουλος), με τη βοήθεια και του προβολέα διαφανειών από τον Η/Υ. Σε
αυτό το δίωρο έχει γίνει συζήτηση στην τάξη για τα κύρια χαρακτηριστικά των φίλων, να
παίζουν μαζί, να αφήνουν καμιά φορά τους φίλους να νικάνε, να μοιράζονται πράγματα, να
βοηθά ο ένας τον άλλον και, όταν μαλώνουν καμιά φορά, να ξαναγίνονται γρήγορα φίλοι.
Οι μαθητές έχουν χωριστεί στην τάξη σε τρεις ομάδες μικτής ικανότητας και φύλου και
καθεμιά ομάδα περιλαμβάνει τον Αρίωνα και έναν από τους δύο υπόλοιπους μαθητές με
δυσκολίες, με το σκεπτικό να υπάρχουν σε κάθε ομάδα μαθητές ικανοί να ξεκινήσουν και να
διατηρήσουν μια αλληλεπίδραση με τους συγκεκριμένους μαθητές και να λειτουργήσουν οι
περισσότερο ικανοί ως πρότυπα για τους υπόλοιπους.
4.6. Μαθησιακές δραστηριότητες
Την ώρα της Ευέλικτης Ζώνης γίνεται μια σύντομη συζήτηση με τους μαθητές για το μάθημα
της Γλώσσας και όσα ειπώθηκαν σε αυτό, για να πάρουν όλοι μια ανατροφοδότηση, και
ερωτούνται τα παιδιά αν θέλουν να πουν και να κάνουν περισσότερα πράγματα σχετικά με
τους φίλους, τη φιλία, τις παρέες.
Αφού δοθεί ένα όνομα για την ώρα αυτή και τις υπόλοιπες ώρες της εβδομάδας της Ε.Ζ. με
κάποιο σχετικό όνομα (π.χ: «Η ώρα της φιλίας»), τα παιδιά συμπληρώνουν ένα φυλλάδιο με
τέσσερις ερωτήσεις (Παράρτημα, Φυλ. Α & Β), με σκοπό να συμπληρώσουν κι ένα παρόμοιο
στο τέλος της ώρας, για να αξιολογηθεί σε πρώτη φάση ο βαθμός που κατάκτησαν οι μαθητές
τη δεξιότητα που διδάχθηκε. Με τον Αρίωνα και τα παιδιά που δεν έχουν ευχέρεια στο
γράψιμο χρησιμοποιείται εναλλακτικά δημοσιογραφικό κασετόφωνο και καταγράφονται οι
σκέψεις και οι απαντήσεις τους σε κάθε ερώτηση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται στα παιδιά
οι εικόνες 1. και 2. και αναρωτιόμαστε ποιο συναίσθημα να νιώθουν αυτά τα παιδιά.
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Εικόνες 1 & 2: Λυπημένα παιδιά (Πηγή: Google)

Αφού θα καταλήξουμε στο συναίσθημα της λύπης, ζητείται από τις ομάδες να συζητήσουν
μεταξύ τους πιθανούς λόγους που αισθάνονται έτσι τα παιδιά και μετά διανέμεται φυλλάδιο
στους μαθητές όπου ζητείται να γράψουν γιατί να αισθάνονται έτσι αυτά τα παιδιά και πώς
θα μπορούσε ο καθένας να το αλλάξει. Από τον Αρίωνα και από άλλα παιδιά που δεν έχουν
ακόμα ευχέρεια στο γράψιμο ζητείται να διαβάσουν και να χρωματίσουν τις σωστές
απαντήσεις (Παράρτημα, Φυλ. 1 & 2).
Μιλώντας για τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά αισθάνονται λυπημένα, συζητούνται οι
απαντήσεις τους σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ο καθένας για να μην αισθάνονται πια έτσι.
Η κατάληξη μετά από τη συζήτηση είναι ότι μπορούν να τους κάνουν παρέα, να παίξουν μαζί
τους. Στη συνέχεια αναφέρουν τον πιο εύκολο τρόπο για να γίνει αυτό. Να τους το
ζητήσουμε. Μετά τα παιδιά «το παίζουν θέατρο» και κάθε ομάδα γράφει ένα σενάριο με
διαλόγους, συμπληρώνοντας το φυλλάδιο και κάνοντάς το πρόβα με ένα μέλος της ομάδας
του ο καθένας. Ο Αρίωνας και τα παιδιά που δεν έχουν ακόμα ευχέρεια στο γραπτό λόγο,
συμπληρώνουν ένα φυλλάδιο με λιγότερες λέξεις για γράψιμο, με τον ίδιο όμως διάλογο
(Παράρτημα, Φυλ. 3 & 4).
Στη συνέχεια, κάθε ομάδα πηγαίνει με τη σειρά στην ειδικά διαμορφωμένη γωνία της τάξης
με τη μοκέτα και τα καρεκλάκια, δυο-δυο τα παιδιά παίζουν το σενάριο, εναλλάσσοντας τους
ρόλους, ενώ οι μαθητές της υπόλοιπης ομάδας παρατηρούν και, όταν τελειώνει κάθε ζευγάρι,
σχολιάζουν τι τους άρεσε, σχολιάζοντας θετικά ό,τι έχουν παρατηρήσει (π.χ. αν χαμογελούν,
αν κοιτούν στα μάτια, αν μιλούν με ωραίο χρωματισμό στη φωνή τους κ.ά.). Κάποιος
μαθητής με ευχέρεια στο γράψιμο σημειώνει μια λίστα με όλα τα θετικά σχόλια με
μαρκαδόρο σε ένα μεγάλο χαρτόνι.
Την ίδια ώρα, οι μαθητές των δύο άλλων ομάδων συμπληρώνουν ένα φυλλάδιο με εικόνες
από το μάθημα, όπου τους ζητείται να γράψουν τι κάνουν οι καλοί φίλοι μεταξύ τους. Ο
Αρίωνας και όσα παιδιά δεν έχουν ευχέρεια στο γραπτό λόγο συμπληρώνουν ένα παρόμοιο
φυλλάδιο στο οποίο κολλούν κάτω από κάθε εικόνα τη σωστή ετικέτα, ανάμεσα από σχετικές
ετικέτες που τους δίνονται (Παράρτημα, Φυλ. 5 & 6).
Όταν τελειώσουν και οι τρεις ομάδες με τη δραματοποίηση του σεναρίου, συγκεντρώνονται
οι λίστες από τις τρεις ομάδες με τις θετικές παρατηρήσεις και αναρτώνται στον πίνακα
ανακοινώσεων. Αφού γίνει μια ανατροφοδότηση στην τάξη, μοιράζεται το φυλλάδιο με τις
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τέσσερις ερωτήσεις που είχαν δοθεί στην αρχή, χρησιμοποιώντας πάλι δημοσιογραφικό
κασετόφωνο για τον Αρίωνα και τα άλλα παιδιά, με σκοπό την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, αν θα χρειαστεί να επαναληφθεί και αν θα χρειαστεί
να προστεθούν ή να αφαιρεθούν κάποια στοιχεία.
Στο τέλος της διδασκαλίας της ενότητας «Διαπροσωπικές Σχέσεις» θα καταγραφούν πάλι με
το αυτοσχέδιο πρωτόκολλο καταγραφής της συμπεριφοράς για μια συνεχόμενη εβδομάδα η
συμπεριφορά του Αρίωνα και των δύο συμμαθητών του, για να αξιολογηθεί η πρόοδος που
έκαναν και η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.
Σε όλη τη διάρκεια της παρέμβασης, οι γονείς των παιδιών κρατούνται ενήμεροι, έχοντας
συμπληρώσει σε προαιρετική βάση ένα αρχικό ερωτηματολόγιο, σχετικό με τη συμπεριφορά
των παιδιών τους σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων, ενώ μετά το τέλος της παρέμβασης θα
συμπληρώσουν το ίδιο, για να καταγραφούν οι όποιες αλλαγές υπάρχουν εκτός σχολικού
περιβάλλοντος.

5. Συμπεράσματα
Η κατάκτηση των κοινωνικών δεξιοτήτων από τα νοητικά καθυστερημένα παιδιά είναι μία
αναγκαιότητα, καθώς αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στη βελτίωση και ανάπτυξη
πολλαπλών τομέων της προσωπικής και κοινωνικής τους ζωής που αφορούν σε
δραστηριότητες στην κοινότητα, στον προσωπικό χώρο, στο χώρο εργασίας, στη διαφύλαξη
της υγείας και ασφάλειας και στην ποιοτική προσωπική ανάπτυξη.
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, στην προσπάθεια της να ανταποκριθεί και να ικανοποιήσει
τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε μαθητή, και ιδίως ενός μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, διαχειρίζεται ταυτόχρονα πολλές παραμέτρους της προσωπικότητας του κάθε
μαθητή, δημιουργώντας την ανάγκη ανάπτυξης από τους εκπαιδευτικούς πολλαπλών
επιλογών μετάδοσης της γνώσης, με γνώμονα τον όσο δυνατόν καλύτερο τρόπο διαχείρισης
της διαφορετικότητας.
Σκοπός είναι η εξάλειψη της σχολικής αποτυχίας, η αποφυγή της καταδίκης αρκετών
μαθητών στην αμάθεια και την ανικανότητα, αλλά και η ανάπτυξη των μαθητών αυτών σε
τέτοια επίπεδα, που να αντιστοιχούν στις δυνατότητες ανάπτυξής τους.
Στον Αρίωνα, αλλά και στα υπόλοιπα παιδιά που συμμετείχαν δόθηκε η δυνατότητα να
καλλιεργήσουν τις αισθήσεις τους και να αναπτύξουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες, να
επικοινωνήσουν μέσα από αυτά που βλέπουν, αγγίζουν, ακούνε και αισθάνονται, να
συνεργάζονται μέσα από συλλογικές δραστηριότητες, να εκφραστούν με λεκτικούς και μη
λεκτικούς τρόπους, να δημιουργούν ευκαιρίες για βιωματική μάθηση μέσα από συμμετοχή σε
ομάδες, να ενθαρρύνουν την κοινωνικοποίηση και τη φιλία.
Συμπερασματικά, η διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, σύμφωνα με την παραπάνω
παρέμβαση, φαίνεται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από μία διαθεματική προοπτική
στο σχολικό πλαίσιο επιδιώκοντας ταυτόχρονα την ενεργητική προσέγγιση της μαθησιακής
διαδικασίας και του μαθησιακού υλικού από τους μαθητές σε ατομικό ή και ομαδικό επίπεδο,
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υπό το πρίσμα ενός συνεργατικού διδακτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος. Στην όλη αυτή
προσπάθεια κρίνεται σημαντική η συνεργασία του σχολείου με τους γονείς, τα άλλα μέλη της
οικογένειας, την κοινότητα και τα απαραίτητα υποστηρικτικά συστήματα εντός και εκτός του
σχολικού περιβάλλοντος.
Τέλος, ένα ακόμα συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα κατά την πραγματοποίηση της
παραπάνω παρέμβασης είναι η πραγματική διαφοροποίηση του ρόλου του δασκάλου. Ο
δάσκαλος απεκδύεται τον παραδοσιακό του ρόλο και καλείται να γίνει περισσότερο
οργανωτικός και παιδαγωγικός παρά διδακτικός. Βασικές αρχές που ακολουθεί στη διάρκεια
της παρέμβασης είναι ο προγραμματισμός της μάθησης, η οργάνωση του μαθησιακού
περιβάλλοντος, η παρακολούθηση και στήριξη της μάθησης και η εμψύχωση κάθε μαθητή
για συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Με την εφαρμογή της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας, ο δάσκαλος εφαρμόζει στην πράξη τις γενικές αρχές της ισότητας των
ευκαιριών στην εκπαίδευση, του σεβασμού των ατομικών διαφορών, της συνεργασίας και της
ενεργητικής μάθησης
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H παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε συνάφεια με τη μετα- προοδευτική αγωγή και
τη βιοπαιδαγωγική.
Pedagogical use of ICT in relation with post-progressive treatment and Biopedagogy
Ρήγας Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ν.
Αιτωλ/νίας,
krigas@sch.gr
Rigas Konstantinos, Director of Industry Teachers of School Education 5th District county
Aetoloakarnania,
krigas@sch.gr

Abstract: In accordance with the principles of theory of biology of learning, “Biopedagogy”,
learning has evolutionary, developmental and social dimensions. To achieve the organized
human intervention it is limited to the agent environment, but it affects brain function. The
holistic development of the brain and set up an integrated personality can be achieved by
multifactorial, interdisciplinary and original data provided by the pedagogical use of ICT.
Their intervention in education is important in the processes of collection of learning material,
negotiating and processing the subject and an end to the sharing of learning outcomes.
Περίληψη: Σύμφωνα με τις αρχές της θεωρίας της βιολογίας της μάθησης, το
«βιοπαιδαγωγισμό», η μάθηση έχει εξελικτική, οντογενετική και κοινωνική διάσταση. Για
την επίτευξή της η οργανωμένη ανθρώπινη παρέμβαση περιορίζεται στον παράγοντα
περιβάλλον, επηρεάζει όμως και την εγκεφαλική λειτουργία. Η ολιστική ανάπτυξη του
εγκεφάλου και η διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας μπορεί να επιτευχθεί με
πολυπαραγοντικά, διαθεματικά και αυθεντικά στοιχεία που προσφέρει η παιδαγωγική
αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η παρέμβασή τους στην εκπαίδευση είναι σημαντική στις διαδικασίες
συλλογής του μαθησιακού υλικού, στη διαπραγμάτευση και στην επεξεργασία του γνωστικού
αντικειμένου και τέλος στον διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων της μάθησης.
Λέξεις κλειδιά: Βιοπαιδαγωγισμός, συλλογή, επεξεργασία, διαμοιρασμός, αυτορρύθμιση
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Εισαγωγή
Οι θεωρητικές παραδοχές που αναδύονται από τη βιβλιογραφική αναδίφηση και τα
ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η κατανόηση του φαινομένου της μάθησης δεν είναι
μια τελειωμένη υπόθεση (Δήμου, 1991). Αυτό είναι λογικό μιας και ο λόγος είναι για χώρο
των κοινωνικών επιστημών. Άλλωστε στα περί μάθησης και γνώσης οι εκτιμήσεις και οι
υπολογισμοί γίνονται από το περιβάλλον και στο περιβάλλον, αφού τα ακριβή της
διαδικασίας δεν είναι άμεσα ορατά ή άμεσα υπολογίσιμα. Δηλαδή δεν έχει επιτευχθεί ακόμα
επιστημονική γνώση τέτοια και τόση ώστε να είναι δυνατό να παρατηρούνται άμεσα οι
διεργασίες που συμβαίνουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο και γενικότερα στον ανθρώπινο
οργανισμό τη χρονική στιγμή της μάθησης και της δημιουργίας της γνώσης (Αλαχιώτης &
Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009).

1. Βιοπαιδαγωγισμός
Μεγάλη συμβολή στην παιδαγωγική αλήθεια και στην εξήγηση του φαινομένου της μάθησης
προτίθεται να προσθέσει ο βιοπαιδαγωγισμός. Είναι μια εκπαιδευτική ερμηνεία που
προσανατολίζει το μελετητή των παιδαγωγικών φαινομένων στο επίκεντρο της εξελικτικής,
οντογενετικής και κοινωνικής διάστασής της (Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009).
Οι δύο πρώτες αποτελούν το βιολογικό παράγοντα και ο τρίτος τον κοινωνικό παράγοντα.
Η εξελικτική διάσταση μελετά τις αλλαγές που μορφοποίησαν το ανθρώπινο είδος και πώς
αλλάζει αναπτυσσόμενο ηλικιακά. Η οντολογική ερευνά τους γονιδιακούς μηχανισμούς και
τις ορμόνες που συμβάλλουν και ελέγχουν: συγκεκριμένες συμπεριφορές, τη διαμόρφωση της
προσωπικότητας, την ευπλαστότητα του εγκεφάλου (ο οποίος δημιουργεί συνάψεις δια βίου,
με αυξανόμενη επιβράδυνση βέβαια κατά την ενηλικίωση του ατόμου, συνεπώς
αυταπόδεικτη ανάγκη συνεχόμενης μάθησης) και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που
επηρεάζουν την εγκεφαλική λειτουργία (Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009).
Διευκρινίζεται ότι για κάθε μορφή συμπεριφοράς δεν ενυπάρχει στον ανθρώπινο εγκέφαλο
και το αντίστοιχο γονίδιο. Αντίθετα σημειώνεται πολυπλοκότητα λειτουργίας και
συντονισμού των νευρώνων (νευρωτικών κυττάρων) και συνδυασμός γονιδιακών
παραλλαγών με αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών ερεθισμάτων (Αλαχιώτης & Καρατζιά –
Σταυλιώτη, 2009; Kandel, Schwartz & Jessell, 2005). Έτσι αναδεικνύονται αντιστοιχίες
πολυπλοκότητας περιβαλλοντικής διάστασης και δομοανατομικών λειτουργιών με
συνακόλουθη εξέλιξη σε θέματα δόμησης συμπεριφοράς, νοημοσύνης και
συναισθηματικότητας. Απόληξη αυτών και της ολιστικής λειτουργίας του εγκεφάλου είναι η
αναγκαιότητα του πολυπαραγοντικού θέματος της διδασκαλίας που διαχρονικά εκφράζεται
με την Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία και σύγχρονα με τη Διαθεματικότητα και την
Ευέλικτη Ζώνη.
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Ο περιβαλλοντικός παράγοντας εκπληρώνοντας την κοινωνική διάσταση της
βιοπαιδαγωγικής, άρα και της μάθησης, εξηγείται από τη δυναμική της λειτουργίας του
εγκεφάλου και της εξάρτησής του από την εμπειρία. Αυτό ερμηνεύεται από την οργάνωση
και την ανάπτυξη εστιασμένων μερών του εγκεφάλου, δηλαδή την ενεργοποίηση και την
ανάπτυξη κυττάρων συγκεκριμένου φλοιού, συνεπεία αντίστοιχων περιβαλλοντικών
ερεθισμάτων. Αν και αυτό δεν παραπέμπει σε «μονομερή λειτουργία» του εγκεφάλου
(Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009, ή όπως αλλιώς αποδίδεται στην επιστημονική
ορολογία ως «εντοπισμένης λειτουργίας», Καρπάθιος, 1998), αφού και σε εξειδικευμένα
ερεθίσματα για την επεξεργασία τους ενεργοποιούνται και άλλες αισθητηριακές περιοχές του,
εν τούτοις παρατηρείται αύξηση του συγκεκριμένου φλοιού και ανάπτυξη ικανότητας ή
δεξιότητας σχετιζόμενη μ’ αυτά τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Παράδειγμα, ο ακουστικός
φλοιός, όπου από την εμπειρία αυξάνεται κατά 25% και κατ’ αυτήν την αιτία να
παρουσιάζονται τα λεγόμενα προικισμένα μουσικώς άτομα. Συμπερασματικά, μπορεί μεν
κάποια άτομα για λόγους οντολογικούς να έχουν ανεπτυγμένους συγκεκριμένους τομείς του
εγκεφαλικού φλοιού, μπορεί όμως αυτό να ενισχυθεί ή επίκτητα να δημιουργηθεί με τα
ανάλογα ερεθίσματα. Άρα για ολιστική ανάπτυξη του εγκεφάλου και πλούσια έκφραση του
ατόμου απαιτείται διαθεματική και πολυπαραγοντική περιβαλλοντική παρέμβαση, αφού ο
εγκέφαλος λειτουργεί ολιστικά (Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009).

2. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ
Οι νέες τεχνολογίες με κατάλληλα ερεθίσματα, σ’ ένα δυναμικό οπτικά και ακουστικά κόσμο,
συμβάλλουν στη δημιουργία καινοτόμου και εμπλουτισμένου μαθησιακού περιβάλλοντος,
συνεπώς και στην «ολιστική λειτουργία» του εγκεφάλου (Αλαχιώτης & Καρατζιά –
Σταυλιώτη, 2009, ή όπως αλλιώς αποδίδεται στην επιστημονική ορολογία: «του ενιαίου
πεδίου», Καρπάθιος, 1998). Απεμπολούν τη μονομέρεια της παραδοσιακής καθεστηκυίας
τάξης πραγμάτων μαθησιακού υλικού ή μέσου διδασκαλίας του μαυροπίνακα, των βιβλίων
και του εκπαιδευτικού βερμπαλισμού. Τα αντικαθιστούν ή τα συμπληρώνουν με δυνατότητες
διαδραστικές, συνεργατικές και εποικοδομιστικές (Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη,
2009). Απαιτεί, όμως, κατάλληλο εκπαιδευτικό σχεδιασμό στη βάση σύγχρονων
τεκμηριωμένων, ολοκληρωμένων και επιστημονικά οργανωμένων
παιδαγωγικών
παρεμβάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με το εκπαιδευτικό σενάριο, στο οποίο ο σχεδιασμός και
η υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης και των μαθησιακών δραστηριοτήτων αποτυπώνει
έναν ορθό παιδαγωγικό τρόπο αξιοποίησης των ΤΠΕ (Depover et. al., 2007; Μικρόπουλος &
Μπέλου, 2010; Κόμης, 2012).
Με θεωρητικό υπόβαθρο τον κοινωνικό εποικοδομισμό (Vygotcky) και τον
πολυεγγραμματισμό (Κουτσιγιάννης, 2010) με τη διαθεματικότητα (Αλαχιώτης & Καρατζιά
– Σταυλιώτη, 2009), η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στηρίζεται στην ολοκληρωμένη
προσέγγιση (Κόμης, 2004). Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν περιλαμβάνει τις ΤΠΕ στο
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αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ως διακριτό μάθημα, όπως η έτερη τεχνοκεντρική.
Απεναντίας εντάσσονται και ενσωματώνονται στις δραστηριότητες των διακριτών
μαθημάτων και προσεγγίζονται μέσα από τις απαιτήσεις του κάθε γνωστικού αντικειμένου.
Ενδιάμεση «εφικτή λύση» αυτών των δύο είναι η Πραγματολογική (Κόμης, 2004).
Πάντως, παρά την έντονες αμφιβολίες για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Depover
et. al., 2007, σελ. 216), οι σύγχρονες επιστημονικές παραδοχές αποδέχονται την ύπαρξη ενός
«υπολογιστικού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία και τη μάθηση» (Κόμης, 2012), που να
δημιουργεί διαφορετικές απαιτήσεις από τον εκπαιδευτικό. Αυτός καλείται να έχει θέση
συντονιστή, εμψυχωτή και διευκολυντή, ενίοτε και καθοδηγητή. Αλλά και νέες κοινωνικές
συνθήκες για το μαθητή, ο οποίος πρέπει να είναι ικανός να ανταπεξέρχεται σ’ ένα
περιβάλλον με συνεχώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Επιτακτική ανάγκη
είναι στο διδακτικο–μαθησιακό πλάνο να περιλαμβάνονται διαδικασίες που προηγούνται και
που έπονται της επεξεργασίας του γνωστικού αντικειμένου. Σ’ ένα νοητικό, εξηγητικό και
προσανατολιστικό σχεδιασμό είναι της αναζήτησης και συλλογής της πληροφορίας, της
δόμησης της γνώσης και του διαμοιρασμού της παραχθείσας γνώσης. Στοχεύουν στην
επίτευξη και «εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης των γνώσεων»
αναδεικνύοντας για τη μάθηση την καινοτομία, τη δυναμική και την παραγωγικότητα (Depover et. al., 2007).
Εξετάζοντάς τες εντός πλαισίου ερμηνείας και για λόγους συγκέντρωσης και χαρτογράφησης
των προσπαθειών κατανόησης του συνόλου της διδακτικής πράξης τις αντιστοιχούμε στα
τρία επίπεδα της στοχαστικο- κριτικής ανάλυσης της διδασκαλίας που προτείνεται στο
Ματσαγγούρας (2011, α΄ μέρος): α) τεχνοκεντρική ανάλυση δραστηριοτήτων της β)
ερμηνευτική ανάλυση των παραδοχών της και γ) αξιολογική ανάλυση των συνεπαγωγών της.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται πιο αναλυτικά.
2.1. Αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών και δεδομένων
Στο πολυσύνθετο πάζλ προϋποθέσεων της μάθησης αναδεικνύονται θέματα διάκρισης και
διαχείρισης των πηγών μάθησης και κατεύθυνσης της προσοχής του ενδιαφερόμενου
αναφορικά με το είδος της γνώσης ή των πληροφοριών που εξυπηρετούν τους στόχους του
(Depover et. al., 2007). Ακολούθως τίθεται προβληματισμός σχετικά με την οικονομία των
πληροφοριών που θα συλλεχθούν για επεξεργασία και παραγωγή της επιδιωκόμενης γνώσης,
αφού για την εξυπηρέτηση του ίδιου στόχου σημειώνεται πληθώρα πηγών και οι πληροφορίες
είναι πολυδιάστατες. Επιγραμματικά, σ΄ αυτή τη φάση δύο κατηγορίες θεμάτων κυριαρχούν:
των γνωστικών διαδικασιών και της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ. Για την πρώτη οι
βασικότερες είναι η παρατήρηση, η αναγνώριση των κατάλληλων για τους στόχους
δεδομένων και η ανάκληση στη μνήμη των απαιτούμενων γνωστικών στοιχείων για την
επεξεργασία τους (Ματσαγγούρας, 2011). Τέλος, η αξιοποίηση των ΤΠΕ ως εργαλεία με
γνωστικό δυναμικό συμβάλλουν αποφασιστικά στους τομείς αυτούς και δίνουν τη
δυνατότητα σε άμεση πρόσβαση και διαχείριση των πηγών μάθησης (Κόμης, 2004).
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2.2. Φάση επεξεργασίας, οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας: Δόμηση
γνώσης
Είναι η σημαντικότερη φάση. Εδώ θα γίνει η διαχείριση - διαπραγμάτευση και η παραγωγή
της γνώσης. Αυτό θα επιτευχθεί με τα ανάλογα νοητικά εργαλεία που διαθέτει ο ανθρώπινος
οργανισμός, τη δυναμική του περιβάλλοντος και του τρόπου επεξεργασίας των δεδομένων. Η
φάση αυτή είναι πολυπαραγοντική και γι’ αυτό περιλαμβάνει διαφορετικά θέματα από
διαφορετικές οπτικές γωνιές, που υπαγορεύουν την ανάλογη διδακτική παρέμβαση και το
είδος της μαθησιακής οργάνωσης. Παρακάμπτοντας τη διεπιστημονική συζήτηση για την
κατάκτηση ή τη δημιουργία της μάθησης και το σύνολο των παιδαγωγικών θεωριών, αλλά
και το θέμα διαχείρισης πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων (Depover et. al., 2007, σελ. 93101), στη συνέχεια αξιοποιούμε τις αρχές της μετα-προοδευτικής παιδαγωγικής
(Ματσαγγούρας, 2011; Κουλουμπαρίτση, 2003) σε σχέση με τις ΤΠΕ. Θεωρούμε ότι στόχο
έχουν την πραγματική παροχή άμεσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους μαθητές και αυτό
προσπαθούν να το επιτύχουν με έμμεσες μορφές διδασκαλίας έτσι ώστε οι μαθητές να
αναπτύξουν πλαίσιο αυτονομίας και ικανότητες δόμησης δραστηριοτήτων διεύρυνσης της
μάθησης. Αυτές είναι ως ακολούθως:
α. Η γνωστική μαθητεία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των λογισμικών. Εξοικονομεί χρόνο
και δημιουργεί πλαίσιο γνωστικών επιτυχιών, αυτοεκτίμησης και αυτοπραγμάτωσης στους
μαθητές. Στηρίζεται και επιτυγχάνεται μέσα από έξι δομικά στοιχεία. Αυτά συνδράμουν στην
αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και στη στοχαστικοκριτική ανάλυση των εννοιών και στον τρόπο
αξιοποίησης των λογισμικών (Ματσαγγούρας, 2011; Depover et. al., 2007; Κόμμης, 2004;
Κουλουμπαρίτση 2003).
Πρώτο είναι η προτυποποίηση. Οι μαθητές κυρίως με μικροδιδασκαλίες ανακαλύπτουν τη
λειτουργία των λογισμικών, διακριβώνουν το γνωστικό δυναμικό τους και κατανοούν το
γνωστικό αντικείμενο ή την έννοια.
Δεύτερο είναι η εξάσκηση στο πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης (fading scaffolding). Στο
στάδιο της άμεσης διδασκαλίας ή των δραστηριοτήτων με τα Φύλλα Εργασίας και κατά το
στάδιο των ομαδικών εργασιών, ο δάσκαλος με εξειδικευμένη και εξατομικευμένη
παρέμβαση προσφέρει βοήθεια στους μαθητές εκεί που χρειάζεται και όταν χρειάζεται, σε
πορεία φθίνουσας παρέμβασης.
Το τρίτο δομικό στοιχείο της γνωστικής μαθητείας είναι η συλλογική εξάσκηση των μαθητών
μέσω των ομάδων που δημιουργήθηκαν για την παιδαγωγική αξιοποίηση των λογισμικών.
Αναγνωρίζοντας το ότι η μάθηση επιτυγχάνεται σε κοινωνικά πλαίσια αλληλεπίδρασης, η
οποία δημιουργεί τη «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» (Vygotsky), και με τη δυναμική της
εγκαθιδρυμένης μάθησης (Vygotsky) η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας εκτός από
τη γνωστική σύγκρουση (Piaget) προκαλεί και συνεργατική επικοινωνία (Vygotsky).
Συνεπώς οι μαθητές γίνονται ομάδα και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω του λογισμικού για
την επίλυση του κοινού στόχου τους και της κοινής ανάγκης τους (Μικρόπουλος και Μπέλου,
2010; Depover et. al., 2007; Κόμμης, 2004).
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Τέταρτο στοιχείο είναι η διαφοροποιημένη μάθηση. Έχει τις βάσεις της στις θεωρίες
εποικοδόμησης της γνώσης και της αλληλεπίδρασης. Γίνεται από τον εμψυχωτή ή συντονιστή
της ομάδας, αλλά και μεταξύ συνομηλίκων που έχουν διαφορετικό γνωστικό φορτίο
(προϋπάρχουσα γνώση). Στο πρακτικό φαινόμενο του να διδάσκονται το ίδιο γνωστικό
αντικείμενο διαφορετικοί μαθητές εφαρμόζεται διαφοροποιημένη διδασκαλία και
διαφοροποιημένη ανάλυση της γνώσης.
Πέμπτο στοιχείο είναι η ατομική εξάσκηση στη χρήση του λογισμικού και στην κατανόηση
των εννοιών. Κριτήριο για κάθε μαθητή αποτελεί η στοχαστικοκριτική ανάλυση των
διαδικασιών που ακολούθησε και η αυτοαξιολόγησή του για τον τρόπο αξιοποίησης του
λογισμικού.
Τέλος, στη φάση της ανάλυσης της ατομικής εξάσκησης, με μεταγνωστική (Flavell)
δυναμική θα δημιουργήσει ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και γνωστικό φορτίο για την
αξιοποίηση των λογισμικών.
β. Οι αυτορρυθμιστικοί μηχανισμοί που αναπτύσσει το άτομο, όπως: σχεδιασμός, έλεγχος,
αξιολόγηση και επιθεώρηση συμβάλλουν στη διαμόρφωση ατομικών προγραμματικών
διαδικασιών (Scardamalia & Bereiter, 1985, όπ. αναφ. στο Graham & Harris, 2000) ή και
διαμορφώνουν τις συνθήκες που οδηγούν σε στρατηγικές ρύθμισης της προσπάθειας και της
αποτελεσματικότητάς της (Scardamalia & Bereiter, 1985; Zimmerman & Riesemberg, 1997,
όπ. αναφ. στο Graham et. al., 2000). Στην αυτορρυθμιζόμενη λειτουργία λαμβάνουν χώρα
τρεις διαδικασίες (Zimmerman & Riesemberg, 1997, όπ. αναφ. στο Graham & Harris, 2000).
Αυτές προσαρμοζόμενες στις ΤΠΕ, από εμάς, αναφέρονται: 1) Στο περιβάλλον, δηλαδή στο
κοινωνικό πλαίσιο που πρεσβεύει το λογισμικό και στις ευκαιρίες που δίνει για
διαδραστικότητα και αυθεντική μάθηση. 2) Στους κανονισμούς για το λογισμικό και τον
ασκούμενο, στα πλαίσια των στόχων που τέθηκαν. 3) Στο γνωστικό φορτίο του λογισμικού
και συγκεκριμένα στην προστιθέμενη γνωστική αξία του, την οποία, όμως, ο μαθητής
διακρίνει, επιλέγει τους τομείς που κρίνει ότι εξυπηρετούν τους στόχους του, το
επεξεργάζεται και παράγει μάθηση σύμφωνα με τις ανάγκες του, μέσα από διαδικασία τριών
φάσεων επίτευξης της αυτορρύθμισης (Schunk & Zimmerman, 1998): Προηγείται η φάση
των προ- μαθησιακών διαδικασιών προετοιμασίας, ρύθμισης και ανάπτυξης ατομικών
μαθησιακών στρατηγικών. Δεύτερον τίθεται σε εφαρμογή η γνωστική τακτική που
σχεδιάστηκε. Ο κύκλος συμπληρώνεται με τη φάση της μεταγνωστικής διαδικασίας
αποτίμησης της τακτικής που προηγήθηκε και εφαρμογής των εμπειριών και γνώσεων που
αποκομίσθηκαν.
γ. Η Καταστασιακή μάθηση επιτυγχάνεται από τη συσχέτιση «των στόχων και των μορφών
γνωστικής δράσης με τα στοιχεία του μαθησιακού αντικειμένου και του πλαισίου μάθησης,
κατά τους γνωστικούς ψυχολόγους» (Ματσαγγούρας, 2005, σελ. 505). Πιο διευκρινιστικά
στην καταστασιακή μάθηση τοποθετούνται η ομαδικότητα, ο διάλογος και οι εταιρικές
μεθοδολογικές διεργασίες επεξεργασίας της γνωστικής έννοιας και των σχεδίων μαθησιακής
εργασίας. Ενισχύει τα μοντέλα της γνωστικής μαθητείας και της αμοιβαίας διδασκαλίας με
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στοιχεία της επικοινωνιακής μορφής μάθησης, του πολυεγγραμματισμού και της
εκμετάλλευσης της επικοινωνιακής περίστασης σε χώρους αυθεντικής μάθησης και σε
πραγματικά κοινωνικά και φυσικά πλαίσια. Ώθηση και νέο κλίμα ενδιαφέροντος σ’ αυτό
δίνουν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και τα συνεργατικά υπολογιστικά περιβάλλοντα, όπου
οι μαθητές στα πλαίσια της ομάδας, της εκμετάλλευσης της επικοινωνιακής περίστασης και
της εξυπηρέτησης των αμοιβαίων αναγκών αλληλο-επικοινωνούν, συνδιαλέγονται, συνκοινοποιούν και συν – παράγουν μάθηση ως κοινό δυναμικό κτήμα (Ματσαγγούρας, 2011;
Κουτσογιάννης, 2009; Depover et. al., 2007; Κόμμης, 2004; Κουλουμπαρίτση, 2003; Ιορδανίδου,
1994).
δ. Η Αμοιβαία διδασκαλία επιτυγχάνεται με αυθεντικές και καταστασιακές μαθησιακές
διαδικασίες σε ομαδική οργάνωση της σχολικής εργασίας. Τα μέλη θεωρούνται συνυπεύθυνα
στην επιλογή των στόχων, στη διάκριση του γνωστικού αντικειμένου, στην αξιοποίηση των
τεχνουργημάτων, στην επιλογή των γνωστικών δραστηριοτήτων και στην αξιοποίηση της
παραχθείσας γνώσης, εξυπηρετώντας κοινές ανάγκες (Κουλουμπαρίτση, 2003).
ε. Η Αυθεντική μάθηση αναφέρεται σε καταστάσεις που αναδύονται και δημιουργούνται
μέσα σε πραγματικά κοινωνικά πλαίσια με γνωστικούς στόχους πραγματικούς και όχι τους
επίπλαστους της προοδευτικής και της δασκαλοκεντρικής παιδαγωγικής (Ματσαγγούρας,
2001). Στα λογισμικά ανοιχτού τύπου διακρίνονται διαδικασίες διερεύνησης, ανακάλυψης
και οικοδόμησης της γνώσης, ενώ τα λογισμικά μοντελοποίησης ή προσομοίωσης, όπως και
τα εννοιολογικής χαρτογράφησης και τα δημιουργικότητας αποτελούν δυναμικά
περιβάλλοντα αυθεντικής μάθησης αφού ο εκπαιδευόμενος «διαθέτει έναν ορισμένο βαθμό
αυτονομίας καθώς και πλήρη έλεγχο του υπολογιστή» (Depover et. al., 2007).
2.3. Διαμοιρασμός: επεξεργασία, ερμηνεία και παρουσίαση της πληροφορίας
Το υπολογιστικό περιβάλλον με τις δυνατότητες διαμοιρασμού της γνώσης που το διακρίνει
(Depover et. al., 2007, σελ. 102-112), ως το πλέον σύγχρονο δυναμικό ψηφιακό τεχνολογικό
επίτευγμα, με διαδικασίες σε ευρείες διαστάσεις και σε ταχύτατο χρόνο ενισχύει την ίδια τη
μάθηση, διευρύνει τους γνωστικούς ορίζοντες τους ατόμου, ενισχύει τις ικανότητές του,
αναπτύσσει τις δεξιότητές του και εν τοιαύτη περιπτώσει δίνει ουσία και νόημα σε κάθε
ανθρώπινη πράξη. Πέραν αυτών είναι και ισχυρή μεταγνωστική και αυτορρυθμιστική
διαδικασία. Το ίδιο το άτομο ή η ομάδα, ως μέλη της κοινωνίας των πολιτών, που θα παράγει
γνωστικό υλικό και θα το διαμοιράσει, πρώτον στο κύριο στάδιο των δραστηριοτήτων θα
αναθεωρεί και θα ελέγχει τα παραγόμενα, γνωρίζοντας την μελλοντική κοινή θέα της
εργασίας του. Αλλά ακόμα γνωρίζοντας ότι αυτή η κρίση δε θα γίνεται ως αυτοματοποιημένη
αυτορρύθμιση δράσεων ρουτίνας, τουναντίον ως κοινό κτήμα, ενισχύεται το κοινό
συναίσθημα, η προσφορά της δημιουργίας και το ομαδικό στοιχείο, συνεπώς και το
συναίσθημα της ατομικής και συλλογικής υπευθυνότητας. Δηλαδή, πρώτον θα λειτουργήσει
η μετασυγγραφική δραστηριότητα επανεξέτασης και βελτίωσης της δημιουργίας (Graves,
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1983; Ματσαγγούρας, 2004; Χατζηγιάννη, 1999). Δεύτερον θα εισπράξει την ίδια την κριτική
που θα επιφέρει ο διαμοιρασμός και η κοινή αξιοποίησή του. Αυτό θα ενισχύσει το στοιχείο
της διαδραστικότητας, της συνδιαλλαγής και της κοινωνικοποίησης. Τρίτον, είναι το στοιχείο
το οποίο από τη στιγμή που κάποιο έργο «ξεφύγει» από το δημιουργό του πλέον εκτίθεται σε
κοινή θέα, κριτική και αποδοχή αυτόματα αποστασιοποιείται από την αρχική πηγή
παραγωγής του. Τέλος θα αναπτύξει αναδραστική τεχνική (Benincasa) με μεταγνωστικά
(Flavell), αναστοχαστικά (Benincasa), ανατροφοδοτικά (feedback) και αυτορρυθμιστικά
στοιχεία (Zimmerman). Συνεπώς ως κάποιον βαθμό ή από κάποιο σημείο και μετά θα είναι
ένα τρίτο στοιχείο για το άτομο ή την ομάδα που το δημιούργησε. Έτσι και οι ίδιοι με
νοηματοδοτούμενες διεργασίες αυτοέκφρασης μετεξελίσσονται σε δεύτερους κριτές του
έργου τους. Με ό,τι αυτό σημαίνει σχετικά με την αυτοπραγμάτωση, την αυτοδιόρθωση, την
αυτοπεποίθηση και την αυτορρύθμιση. Τελικά για την ίδια την ουσία της μάθησης.

Συμπεράσματα
Η γνώση ως απόλυτη αξία και δυναμική απαιτεί διεύρυνσή της, διάχυση και διαμοιρασμό,
δια-κοινωνική επικοινωνία και στοιχεία αναγνώρισης της κοινοκτημοσύνης. Τα θετικά αυτής
της θέσης δεν προσμετρούνται σε μια αθροιστική γραμμική παράσταση, αλλά
παρουσιάζονται σε πλεγματική αλληλεξαρτώμενη μορφή διαδραστικών, κοινωνικών και
ατομικών σχέσεων. Στο σχολείο αυτό επιτυγχάνεται από τις μορφές και τις αρχές μάθησης
που προτάσσει η μετα-προοδευτική παιδαγωγική με την αντίστοιχη αξιοποίηση των ΤΠΕ. Τα
υπολογιστικά περιβάλλοντα προσφέρουν αυθεντικές ευκαιρίες μάθησης στη βάση της
κοινωνικής διάστασης που εξηγεί και ερμηνεύει η βιοπαιδαγωγική, όπου η λειτουργία της
αυτορρύθμισης για παραγωγική μάθηση αναδεικνύει την ολική επίτευξη των παιδαγωγικών
και των εκπαιδευτικών στόχων.
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Η γωνιά του υπολογιστή στο Νηπιαγωγείο, ένα στενό παρακάτω από… την υπ-αίθρια,
μα σκιερή στάση των Νηπιαγωγών
The status of computer corner in Preschool Education, as an impact of teachers’
attitudes
Αλέξιος Μαστρογιάννης, Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας,
alexmastr@yahoo.gr
Alexios Mastrogiannis, School Advisor in Primary Education, Aitoloakarnania, Western Greece,
alexmastr@yahoo.gr

Abstract: Computers and ICT, as valuable educational tools, have already earned a prominent
place on the shelves of schools of all levels. However, until their final acceptance, there were
previous periods, when the value of the computer, especially in Preschool Education, had
been called into question. This paper advocates the value of computers and presents a wide
range of computing gifts, which can be offered, especially in kindergartens, in order to be
acquired educational benefits. Certainly, the usefulness of computers in Preschool Education
is a function of multiple variables, since a number of factors affects it, such as the social and
institutional environment, the curriculum, the quality of educational software, the
developmentally appropriate activities, and, of course, above all, the attitudes of Preschool
teachers. This latter factor is critical and crucial determinant for the computers integration in
the educational process and, according to the unambiguous results of researches and studies, it
is mainly shaped by the continuous and organized teacher training experiences.
Περίληψη: Ο υπολογιστής και οι ΤΠΕ, ως αξιόλογα εκπαιδευτικά σύνεργα, έχουν ήδη
εξασφαλίσει μια περίοπτη θέση στις προθήκες των Σχολείων, όλων των βαθμίδων. Ωστόσο,
μέχρι αυτήν την τελική αποδοχή, υπήρχαν πρότερες περίοδοι, κατά τις οποίες η αξία του
υπολογιστή, ειδικά στην Προσχολική Αγωγή, κλυδωνιζόταν. Σε ένα άκρως συνηγορικό της
αξίας του υπολογιστή μοτίβο, η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα ευρύ σταχυολόγημα των
υπολογιστικών χαρισμάτων, τα οποία μπορεί να προσφερθούν και να καλλιεργηθούν, ώστε
να βλαστήσουν πλούσιες, παιδαγωγικές απολαβές, ειδικά στον χώρο του Νηπιαγωγείου.
Ασφαλώς, η αξιοποίηση του υπολογιστή, στον προσχολικό χώρο, είναι μια συνάρτηση
πολλαπλών μεταβλητών, αφού μια σειρά από παράγοντες την επηρεάζουν, όπως το
κοινωνικό και θεσμικό περιβάλλον, το αναλυτικό πρόγραμμα, η ποιότητα των εκπαιδευτικών
λογισμικών, οι αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες και τέλος, και κατά πρώτο λόγο, οι
στάσεις των Νηπιαγωγών. Ο τελευταίος αυτός παράγοντας είναι κρίσιμα καθοριστικός, για
την ενσωμάτωση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ, σύμφωνα και με τα
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σαφή αποτελέσματα ερευνών και μελετών, κεντρικός διαμορφωτής και πυρήνας του είναι οι
συνεχείς και οργανωμένες, επιμορφωτικές εμπειρίες των μάχιμων εκπαιδευτικών.
Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, Αντιπαραθέσεις, Ενσωμάτωση, Στάσεις, Νηπιαγωγοί

1. Οι ΤΠΕ στην Προσχολική Αγωγή
Φαίνεται να αποτελεί αυτονόητη παραδοχή ότι η φοίτηση σε ποιοτικά προγράμματα της
Προσχολικής Αγωγής δημιουργεί αβανταδόρικες διεξόδους στη γνωστική ανάπτυξη και στη
σχολική επιτυχία, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και ως θετικός εξισωτής σε μαθησιακές
διαφορές και ελλείμματα, που πηγάζουν από οικονομικές πολιτισμικές και κοινωνικές
ιδιαιτερότητες και μειονεξίες (Wong & Rao, 2004). Οι επιδράσεις σε μαθητές της
Προσχολικής Αγωγής δεν κατευθύνονται μόνο από τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και τις
προϋποθέσεις, αλλά ακόμη τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες του περιβάλλοντος, στο οποίο
τα νήπια ζουν και συμμετέχουν, είναι ρυθμιστές της αναπτυξιακής τους πορείας και εξέλιξης
(Berendes et al., 2011).
Ένα εικονικό-ψηφιακό, πολλά υποσχόμενο περιβάλλον άρχισε, από τη δεκαετία του 1950, να
αναταράσσει τα νερά της Δυτικής εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα, 20 χρόνια μετά, στα τέλη της
μεθεπόμενης δεκαετίας του 1970, το εκπαιδευτικό κλίμα ήταν ευφρόσυνο, ενθουσιώδες και
άκρως ευνοϊκό για την αναβάθμιση των υπολογιστών, ως δραστικών μέσων διδασκαλίας και
εκπαιδευτικής πρακτικής (Μαστρογιάννης, 2012).
Ωστόσο, παρόλη αυτή την παιδαγωγική ευδαιμονία και ζέση, μια αντιπαλότητα σωρείας
επιχειρημάτων σκίαζε και αποδομούσε την ωφελιμότητα της τεχνολογίας στην Προσχολική
Αγωγή. Διαμάχες, αντιπαραθέσεις, αμφισβητήσεις και επιστημονικές φιλονικίες ήταν
ιδιαίτερα έντονες, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 (Nelson et al., 1988;
Παπαθανασίου & Κόμης, 2003; Jones, 2003; Amante, 2007; Μουταφίδου κ.ά., 2010; Παπά,
2011).
Μια λάβρη αμερικανική έκθεση, στις αρχές του τρέχοντος αιώνα, εξαπέλυε μύδρους κατά της
χρήσης των υπολογιστών στις μικρές ηλικίες. Κύρια πρότασή της υπήρξε ο αποχωρισμός
Σχολείου και τεχνολογίας, δεδομένης της επικινδυνότητας των υπολογιστών για τα μικρά
παιδιά. Στην έκθεση αυτή υποστηριζόταν σθεναρά η επίκτητη σωματική, συναισθηματική,
κοινωνική, πνευματική και ηθική απίσχναση των μαθητών, λόγω της χρήσης του υπολογιστή
(Jones, 2003). Ακόμα, αρκετοί ειδικοί διατείνονταν πως η χρήση του υπολογιστή, πριν από
την ηλικία 7 ετών, μπορεί να περικλείει αναπτυξιακούς κινδύνους. Δεδομένου ότι, όπως
επιχειρηματολογούσαν, τα παιδιά μαθαίνουν μέσω του σώματός τους, οι ακατάλληλοι για τις
τρυφερές ηλικίες υπολογιστές μπορεί να δημιουργήσουν εξελικτική αναχαίτιση. Άλλα
ψεγάδια του υπολογιστή εντοπίζονταν και στα αρνητικά αποτελέσματα της παρατεταμένης
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χρήσης του, όπως για παράδειγμα επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί, κυρίως στα δάχτυλα
λόγω πίεσης, εθισμός και οπωσδήποτε ο καθιστικός τρόπος ζωής, άκρως επιβαρυντικός για
παιδιά προσχολικής ηλικίας (Learning and Teaching Scotland, 2002).
Ευτυχώς όμως, το εμφανές αυτό, αρνητικό κλίμα των διενέξεων έχει καταφανώς αμβλυνθεί
τα τελευταία χρόνια. Ήδη, έχει μάλλον παγιωθεί η πεποίθηση ότι το δυναμικό των Νέων
Τεχνολογιών και οι δυνατότητες του διαδικτύου είναι διευκολυντικοί, διαμεσολαβητικοί
παράγοντες αλλά και διαμορφωτές ενός πλούσιου, αλληλεπιδραστικού, μαθησιακού πλαισίου
στην προσχολική ηλικία (Amante, 2007). Κοινή παραδοχή μεταξύ των περισσότερων
ειδημόνων αποτελεί η άποψη περί της παιδαγωγικής προοδευτικότητας, που κομίζει η πρώιμη
ένταξη και ενσωμάτωση των υπολογιστών στο Νηπιαγωγείο και στην εξ απαλών ονύχων
εκπαίδευση (Παπαδοπούλου & Καβαλάρη, 2006; Χριστοδούλου-Γκλιάου & Γουργιώτου,
2009; Μουταφίδου κ.ά., 2010; Βαλσαμίδου, 2010; McDonald Connor et al., 2014). Η
αλληλεπιδραστικότητα, εξαιτίας της άμεσης συνάρτησής της με τη μάθηση, καταχωρίζεται
ως το κύριο πλεονέκτημα του υπολογιστή, δεδομένου ότι τα παιδιά μαθαίνουν γρηγορότερα
και επαρκέστερα, σε αμφίδρομα περιβάλλοντα μάθησης (Vernadakis, et al., 2005).
Η υψηλή διαθεσιμότητα της τεχνολογίας, εξαιτίας και της μείωσης των τιμών, δυνάμωσε τη
χρήση της και στην προσχολική εκπαίδευση (Tatalović-Vorkapić & Milovanović, 2012),
χωρίς μια τέτοια επενέργεια να είναι ασφαλώς και απόλυτη (Hansen, 2009). Η εισαγωγή των
ΤΠΕ στον ενδιαφέροντα, δεκτικό και ανεκτικό για τη χρήση των υπολογιστών, Προσχολικό
χώρο βρίθει παιδαγωγικών προκλήσεων και πλεονεκτημάτων (Plowman & Stephen, 2005).
Υποστηρίζεται πως η μη ενσωμάτωση και μη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή,
διδακτική πρακτική του Νηπιαγωγείου και η δημιουργία ευάρεστου, ανθοφόρου και
αποδοτικού μαθησιακά, κλίματος αποβαίνουν ασύμβατα και ξένα μεγέθη μεταξύ τους (Brito,
2010). Η κατάλληλα διαρρυθμισμένη «γωνιά του υπολογιστή» (Δαφέρμου κ.ά., 2006), σε
κάθε Νηπιαγωγείο), (πρέπει να) είναι λειτουργικό συστατικό μέρος, μια μόνιμη, ξεχωριστή
πινελιά του καθημερινού σκηνικού των σύγχρονων Νηπιαγωγείων.
Φυσικά, θεωρείται δεδομένη, εξαιτίας της υψηλής πρόσβασης στο σπίτι αλλά και συνηγορική
της ενσωμάτωσης των υπολογιστών στο χώρο του Νηπιαγωγείου, και η αξιοσημείωτη
εμπειρία στους υπολογιστές πολλών νηπίων, κατά την είσοδό τους στο Σχολείο. Γονείς
αναφέρουν δε, ότι τα αγόρια είναι τακτικότεροι χρήστες του υπολογιστή σε όλα τα
τεχνολογικά πεδία, πλην της εκτύπωσης (Zevenbergen & Logan, 2008). Η θετική επίδραση
της ενασχόλησης των νηπίων με τους υπολογιστές στο σπίτι, ως πρόκριμα για την
αποτελεσματικότερη χρήση τους στο σχολείο, είναι μάλλον, επιβεβαιωμένη. Παραδόξως,
ερευνητικά δεδομένα εγκωμιάζουν περισσότερο σε ορισμένες περιπτώσεις, τη χρήση του
υπολογιστή στο σπίτι, ως πολυδύναμου μαθησιακού διαμορφωτή, παρά τη χρησιμοποίησή
του στην αίθουσα (Punie et al., 2008). Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί εκπαιδευτικές
ανισότητες, καθότι το οικονομικό υπόβαθρο μιας οικογένειας φαίνεται να επηρεάζει και να
διαμορφώνει την εκπαιδευτική επίδοση των νεοσσών μελών της, αφού μια ενδεχόμενη
απουσία υπολογιστή στο σπίτι μπορεί να δημιουργήσει εκπαιδευτικά και μαθησιακά
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αναχώματα. Προτείνεται λοιπόν, αναφανδόν, η κατά το δυνατόν, πρόωρη ενασχόληση με
τους υπολογιστές, ειδικά των παιδιών εκείνων, που προέρχονται από επιβαρυμένο,
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, δεδομένου ότι εξασφαλίζονται έτσι, καλύτερες νοητικές
και κινητικές δεξιότητες (Li et al., 2006). Όχι μόνο, λοιπόν, δεν είναι ασύμβατη και άστοχη η
εξαίρεση των μαθητών της Προσχολικής Αγωγής από τα ψηφιακά, εκπαιδευτικά βοηθήματα,
λόγω της ηλικίας και της προϊούσας εξέλιξής τους (Vernadakis, et al., 2005) αλλά τουναντίον,
ο ψηφιακός εγγραμματισμός, λαμβανομένης υπόψη και αυτής της δεδομένης αυτοχθονίας
στην ψηφιοχώρα, των παιδιών του Νηπιαγωγείου, προτείνεται να οικοδομείται από την
ηλικία των τριών ετών (Βαλσαμίδου, 2010; Μπέση & Παπά, 2011). Οι Li & Atkins & Santon
(2006) μελέτησαν τις επιπτώσεις της χρήσης των υπολογιστών ως προς την ανάπτυξη και την
εξέλιξη των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων αλλά και ως προς τη σχολική ετοιμότητα και τη
θωράκιση της ομαλής μετάβασης και προσαρμογής των νηπίων στη Δημοτική Εκπαίδευση.
Τα αποτελέσματα, που εξήχθηκαν, ήταν σημαντικά γαλαντόμα και πολύδωρα προς τον
υπολογιστή, αφού διαπιστώθηκε πλήρωση της γνωστικής ανάπτυξης και της σχολικής
ετοιμότητας, αν και τα δεδομένα υπήρξαν, μάλλον ασαφή, όσον αφορά στην ανάπτυξη των
οπτικοκινητικών δεξιοτήτων και τη βελτίωση της αδρής κινητικότητας.
Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών από το 2000 και εντεύθεν, η ζώσα σχολική
καθημερινότητα και τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα πριμοδοτούν την ορθολογική χρήση
του υπολογιστή στην εκπαιδευτική πρακτική, αναβαθμίζοντάς τον, μέσω της αποδεδειγμένης
ερευνητικά, προστιθέμενης μαθησιακής αξίας του, σε αξιόλογο και αναντικατάστατο
γνωστικό εργαλείο (Παπαθανασίου & Κόμης, 2003; Punie et al., 2008; Νικολοπούλου, 2010).
Πολλές μελέτες αποτελούν τον καλύτερο συνήγορο, αφού μέσω των ευρημάτων τους
πιστώνονται πραγματικά και μετρήσιμα εκπαιδευτικά οφέλη για τα μικρά παιδιά που
ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στις τάξεις τους (Jones, 2003; Δαφέρμου κ.ά., 2006; Μπέση & Παπά,
2011), αν και δε θα πρέπει να αγνοηθεί ότι, γενικά, οι ΤΠΕ δεν είναι ακόμα έτοιμες, να
επαναστατικοποιήσουν τις συνθήκες της διδασκαλίας και της μάθησης (Punie et al., 2008),
προς διάψευση των αρχικών, ευσεβών πόθων και των θρυλούμενων, των αρχών της
δεκαετίας του 1980 (Bork, 1987; Βοσνιάδου, 2006).
1.1 Ωφελήματα των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο
Οι πρόσφορες ΤΠΕ για αξιοποίηση στο Νηπιαγωγείο και για υλοποίηση καθημερινών
δραστηριοτήτων είναι μεταξύ των άλλων και ο υπολογιστής, το βίντεο, το μαγνητόφωνο, η
τηλεόραση, η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια, οι
διαδραστικοί πίνακες, ο εκτυπωτής, η οθόνη αφής, το τηλεομοιότυπο, ο σαρωτής κ.α
(Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011).
Ένα απάνθισμα δε, των ευεργετικών, μαθησιακών αντίκτυπων των ΤΠΕ στην Προσχολική
Αγωγή στον γνωστικό, τον γλωσσικό και τον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα ανάπτυξης
(Βαλσαμίδου, 2010), σύμφωνα με τα ευρήματα ερευνών, σίγουρα θα συμπεριλάμβανε και τα

Σελίδα 158 από 282

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

εξής (Clements & Sarama, 2002; Jones, 2003; Plowman & Stephen, 2005; Δαφέρμου κ.ά.,
2006; Amante, 2007; Χριστοδούλου-Γκλιάου & Γουργιώτου, 2009; Νικολοπούλου, 2010;
Brito, 2010; Μπέση & Παπά, 2011; Παπά, 2011; Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011;
McDonald Connor et al., 2014):
•

Διεύρυνση της πρόσβασης στη γνώση, μέσω πολλών και πλούσιων μαθησιακών
καταστάσεων αλλά και ελκυστικών και συναρπαστικών τρόπων

•

Ενίσχυση των νοητικών-γνωστικών δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης, της ευελιξίας
της σκέψης, της δημιουργικότητας, της φαντασίας, του πειραματισμού, της
παρατηρητικότητας, της ανακάλυψης, της διερεύνησης και της ικανότητας για
επίλυση προβλημάτων (Hansen, 2009)

•

Ανάπτυξη της αυτονομίας, της αυτοπεποίθησης, της ενεργητικότητας, της
συλλογικότητας, της συνεργασίας, της αυτοεκτίμησης και της σχολικής ετοιμότητας

•

Σημαντική συνεισφορά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων

•

Κοινωνιοσυναισθηματική, ψυχοκινητική και γλωσσική ανάπτυξη

•

Ενίσχυση της σπουδαιότητας του παιχνιδιού ως θεμελιώδους συνιστώσας ανάπτυξης

•

Εξασφάλιση γλωσσικής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης αλλά και καταστάσεων
κοινωνικο-γνωστικής σύγκρουσης

•

Ανάπτυξη της επικοινωνίας και της παραγωγής πληροφοριών

•

Παροχή δυνατοτήτων για εξατομικευμένη διδασκαλία

•

Παροχή ενδιαφερουσών, καθημερινών, βιωματικών εμπειριών

•

Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και της αίσθησης του ελέγχου. Μάλιστα, πολύ
πρόσφατα αναφέρθηκε πως, μέσω ερευνητικών δεδομένων, προέκυψε συνάφεια
μεταξύ της ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας κατά την προσχολική περίοδο και της
σχολικής επιτυχίας στα Μαθηματικά, μέχρι και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού
Σχολείου. Επιπλέον, θετική συνάφεια παρατηρήθηκε και μεταξύ της προόδου της
λεπτής κινητικότητας, κατά την εισαγωγή των μαθητών στο Δημοτικό, και της
ακαδημαϊκής επίδοσης στην ανάγνωση και τα Μαθηματικά στο τέλος της
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Bull et al., 2014).

•

Βελτίωση της κατανόησης αίτιου και αποτελέσματος

•

Εξέλιξη της αναγνωστικής ικανότητας αλλά και των μαθηματικών εννοιών, όπως της
ικανότητας ταξινόμησης και σειροθέτησης

•

Απόκτηση και βελτίωση δεξιοτήτων γραφής μέσω λογισμικών γραμματισμού

•

Ανάπτυξη υψηλού επιπέδου προφορικής επικοινωνίας και αφηγηματικότητας. Τα
νήπια ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τη μητρική γλώσσα, ειδικά όταν
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χρησιμοποιούν λογισμικά ζωγραφικής και λένε περισσότερο περίτεχνες ιστορίες, όταν
αυτές σχετίζονται με σχέδια που δημιουργούνται στον υπολογιστή (Amante, 2007).
•

Προσφορά ευκαιριών για μελέτη της σχέσης μεταξύ τυπικής και άτυπης μάθησης, της
ισορροπίας μεταξύ μαθητοκεντρικών και δραστηριοτήτων, που εκπορεύονται από
ενήλικες, καθώς και της χρήσης των υπολογιστών από παιδιά που δεν είναι έτοιμα να
ακολουθήσουν γραμμένες οδηγίες.

•

Αιχμαλώτιση της προσοχής των νηπίων, μέσω της παιγνιώδους χροιάς και της
διασκεδαστικότητας, κατά την παρουσίαση εκπαιδευτικού περιεχομένου

•

Υποκίνηση για προφορά λέξεων σε παιδιά με προβλήματα ομιλίας

•

Αποτελεσματική υποστήριξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εξαιτίας των
πολλών καινοτομιών και προσαρμογών σε υλικό και λογισμικό

2. Προϋποθέσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ - Οι στάσεις των Νηπιαγωγών
Η εστίαση στις γνώσεις, στις πεποιθήσεις, στις αντιλήψεις και στις στάσεις των δασκάλων
ανέκαθεν αποτελούσε τον πυρήνα πολλών εκπαιδευτικών ερευνών, παγκοσμίως (Pajares,
1992; Asma et al., 2011). Η σωρεία των ερευνών ειδικότερα, στον χώρο των ΤΠΕ, μάλλον
πρέπει να αποδοθεί κατά πρώτον στην υποχώρηση του αριθμού των μαθητών που επιδιώκουν
τεχνολογική καριέρα, αν και η κοινωνία το επιζητεί, και κατά δεύτερο λόγο στο αυξανόμενο
χάσμα μεταξύ της χαμηλής τεχνολογικής παιδείας του πληθυσμού και της αναμενόμενης
αρνητικής στάσης του, από τη μια, και την πρόοδο των τεχνικών κλάδων από την άλλη (Van
Der Molen, 2011). Οι στάσεις θεωρούνται πολύ σημαντικές για την κατανόηση, τη βελτίωση
και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών, τη διαμόρφωση «εύκρατου»
μαθησιακού περιβάλλοντος αλλά και την τόνωση των κίνητρων και της αποδοτικότητας των
μαθητών (OECD, 2009). Μάλιστα, οι στάσεις και οι πεποιθήσεις θεωρούνται ως προάγγελοι
και ρυθμιστές των συμπεριφορών και των προθέσεων (Levine & Donitsa-Schmidt, 1998).
Έχει δειχτεί ερευνητικά ότι εδράζεται σημαντική σχέση, μεταξύ της αντίληψης των μαθητών
για τη γνώση των δασκάλων τους, σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και της
ακαδημαϊκής επίδοσής τους (Marzano, 1992; Adediwura & Tayo, 2007; Adeyemo, 2011),
αλλά και ότι οι αρνητικές στάσεις πυροδοτούν αγκυλώσεις στα κίνητρα και την απόδοση
(Levine & Donitsa-Schmidt,1998).
Σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Σχολείου, λοιπόν, η εξαρτώμενη σχέση μεταξύ στάσεων
των εκπαιδευτικών και σχολικής επίδοσης είναι δυναμικά παρούσα, κύριο εμβολο και
ζωτικός μοχλός της μαθησιακής διαδικασίας. Συνεπακόλουθα και η αξιοποίηση των ΤΠΕ
στην προσχολική εκπαίδευση συμπλέκεται έντονα με τις γνώσεις, τις πεποιθήσεις και τις
στάσεις των Νηπιαγωγών, όσον αφορά στη χρησιμοποίηση της Τεχνολογίας στο χώρο του
Νηπιαγωγείου (Μπερδούσης, 2012). Γενικά, η εκπαιδευτική κοινότητα και δη οι Σχολικοί
Σύμβουλοι με τη θετική στάση τους απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ σε μικρά παιδιά, τη
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στήριξη και την ανελλιπή παρώθησή τους συγκροτούν ένα καλολαδωμένο γρανάζι κατά την
προώθηση της αξιοποίησης των ΤΠΕ ως διδακτικού μέσου, στο προσχολικό, εκπαιδευτικό
πεδίο (Han, 2002).
Αν γίνει αποδεκτό, στη σημερινή, οικονομικά ζοφερή, ελληνική συγκυρία ότι ο εξοπλισμός
των Νηπιαγωγείων με υπολογιστές (2 με 3 υπολογιστές ανά μαθητή) είναι εφικτός, αυτό δεν
συνεπάγεται αυτόματα ότι η καρποφορία των μαθησιακών πλεονεκτημάτων τους θα
ευδοκιμήσει. Ως ρητή προϋπόθεση τίθεται η σωστή χρήση και η ορθολογική, φυσική
εφαρμογή των υπολογιστών μέσα στις σχολικές αίθουσες, από τους εκπαιδευτικούς.
Ομολογουμένως, οι Σχολικοί Σύμβουλοι με τον καθοδηγητικό τους ρόλο, οι εκπαιδευτικοί,
ακόμα και οι γονείς έχουν μεν μοναδικούς και διακριτούς ρόλους, αλλά σε κάθε περίπτωση,
αποτελούν ένα αλληλοσυμπληρωματικό και αλλληλοεξαρτώμενο δικτυωτό ρόλων στο γλυκό
μονόπρακτο της καθημερινής μάθησης (Han, 2003).
Η συνισταμένη των ετερόκλητων, ίσως για την Ελλάδα, πλεγματικών σχέσεων, για μια
επιτυχημένη χρήση και αξιοποίηση του υπολογιστή στον χώρο του Νηπιαγωγείου αλλά και
γενικότερα στην εκπαίδευση, είναι απότοκος πολλών κατευθυντήριων δυνάμεων,… μα και
αδυναμιών. Οπωσδήποτε φυσικά, μια καλωδιωμένη και δικτυωμένη ψηφιακά κοινωνία δεν
δημιουργείται με το πάτημα ενός κουμπιού (ή ενός πλήκτρου), ούτε τα εκπαιδευτικά οφέλη
της τεχνολογίας είναι καταρχήν δεδομένα (Judge, 2001; Punie et al., 2008; Μαστρογιάννης &
Αναστόπουλος, 2012).
Οι κύριοι διαμορφωτικοί και ρυθμιστικοί παράγοντες ενός αποδοτικού και κερδοφόρου
τεχνολογικού πεδίου στην εκπαίδευση μπορούν να αναζητηθούν (Μαστρογιάννης &
Κουζέλη, 2013α; Μαστρογιάννης & Κουζέλη, 2013β; Punie et al., 2008; Clements & Sarama,
2002), καταρχάς στην ανοιχτότητα του κοινωνικού και θεσμικού περιβάλλοντος στις
καινοτομίες και τις αλλαγές, στο αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο υποστηρίζει ψηφιακές
μεσολαβήσεις αλλά και, πρωτίστως, στους απαραίτητους και αναντικατάστατους
ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς πόρους. Επιπλέον, αναγκαίες είναι οι νέες, διδακτικές
πρακτικές, μέθοδοι και περιεχόμενο, που θα αγκαλιάζουν και θα αξιοποιούν τη δεδομένη
ελκυστικότητα των ψηφιακών εργαλείων. Βέβαια, σημαντικό, προωθητικό άξονα του
τεχνολογικού άρματος αποτελεί η αναζητούμενη προστιθέμενη αξία, ποιοτικών,
εκπαιδευτικών λογισμικών, ανοιχτού τύπου, αν και η χρήση και αξία κλειστών,
συμπεριφοριστικού τύπου λογισμικών, «εξάσκησης και πρακτικής» στο Νηπιαγωγείο, δε θα
πρέπει να παραβλέπεται, δεδομένου ότι η εκ περιτροπής παραμονή των νηπίων, μπροστά
στην οθόνη «σπέρνει» κοινωνικά μηνύματα αλλά και προωθεί την ευγενή άμιλλα και τη
σχολική αποτελεσματικότητα (στο Παπαδοπούλου & Καβαλάρη, 2006). Αναμφισβήτητα, το
καλό λογισμικό ουδέποτε θα αναπληρώσει, ούτε θα απαξιώσει μια εμπνευσμένη διδασκαλία,
πλην ωστόσο, κάποιων παρεμβάσεων, που αφορούν σε περιπτώσεις εξατομικευμένης
διδασκαλίας (McDonald Connor et al., 2014), αλλά και αντίστροφα η εμπειρία και η
διδακτική δεινότητα του δασκάλου δεν μπορεί να καλύψει την ανεπάρκεια ή την
ακαταλληλότητα ενός λογισμικού (Clements, 1999). Μάλιστα, οι ίδιοι οι Έλληνες δάσκαλοι
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της Προσχολικής Αγωγής αποδεχόμενοι τη σπουδαιότητα των λογισμικών, ως
διαμεσολαβητικών εργαλείων μάθησης, προτείνουν τη δημιουργία και τη γρήγορη διάθεση
από το Υπουργείο Παιδείας εξειδικευμένων πακέτων για το Νηπιαγωγείο (Βαλσαμίδου,
2010). Γεγονός, πάντως, είναι ότι τα μικρά παιδιά έχουν επιδείξει άνεση και αυτοπεποίθηση
στη χρήση λογισμικών, αφού εύκολα ακολουθούν τις εικονογραφημένες οδηγίες τους, ώστε
να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες και τα μενού τους, κατά την μελέτη και κατανόηση των
δραστηριοτήτων (Clements & Sarama, 2002).
Τον κατάλογο των προϋποθέσεων για ασφαλή και γόνιμη αξιοποίηση των υπολογιστών και
γενικά των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση συμπληρώνουν οι αναπτυξιακά κατάλληλες
δραστηριότητες, κατασκευασμένες στους εποικοδομιστικούς, γνωστικούς μουσαμάδες
επιλεγμένων, εκπαιδευτικών λογισμικών. Η δημιουργία εύστοχων, μαθησιακά ωφέλιμων
δραστηριοτήτων, σε κάθε περίπτωση, συρράπτεται με την αλληλοσυμπληρωματικότητα των
εμπλεκόμενων εργαλείων, που επιτυγχάνεται με την ισόρροπη, αρμονική και ζυγισμένη
επιστράτευση ψηφιακών και χειραπτικών μέσων και βοηθημάτων, κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας (Μαστρογιάννης & Κουζέλη, 2013α; Μαστρογιάννης & Κουζέλη, 2013β;
Fesakis et al., 2011).
Τέλος, οι στάσεις των εκπαιδευτικών, και ως άμεσα σχετιζόμενες με την πρακτική και
αδιάλειπτη επιμόρφωσή τους, αφού πρότερες επιμορφωτικές εμπειρίες των δασκάλων έχουν
θετικές επιδράσεις στις στάσεις τους (Kutluca & Gokalp, 2011), συνθέτουν τον τελευταίο, μα
πρωταρχικό και καθοριστικό παράγοντα εισαγωγής και παραμονής της τεχνολογικής αύρας
και του ψηφιακού ρεύματος στο Νηπιαγωγείο. Σημαντικά είναι τα ευρήματα ερευνών και
μελετών, καθώς δείχνουν ότι οι χρήσεις και οι δυνατότητες του υπολογιστή στην εκπαίδευση
μπορεί να μεταβάλλουν θετικά, τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές
(Kutluca & Gokalp, 2011). Η υπάρχουσα βιβλιογραφία δείχνει ότι υπάρχουν και διάφοροι
άλλοι παράγοντες, που επηρεάζουν τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στον υπολογιστή,
όπως το φύλο, η ηλικία, η εμπειρία στη χρήση, η κατοχή ενός υπολογιστή και η συχνότητα
χρήσης του (Yilmaz & Alici, 2011). Γενικώς όμως, τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών
είναι αντιφατικά, αφού για παράδειγμα, κάποιες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι άνδρες έχουν
θετικότερες στάσεις από τις γυναίκες, απέναντι στον υπολογιστή, ενώ κάποιες άλλες ακριβώς
το αντίθετο (Yilmaz & Alici, 2011).
Στην Ελλάδα, ποικιλία διαχρονικών ερευνών, αν και τα επιμορφωτικά προγράμματα είναι
αποσπασματικά και βραδυκίνητα, αναδεικνύει τη θετική στάση των νηπιαγωγών για την
ένταξη του Η/Υ και του Διαδικτύου, στην καθημερινή διδακτική πρακτική, μέσω των πολλών
δυνατοτήτων χρήσης του τόσο από τους ίδιους αλλά και από τα παιδιά, αν και κάποιες
επιφυλάξεις εκ μέρους των εκπαιδευτικών είναι καταγραμμένες (Γκρίτση κ.ά, 2000;
Χριστοδούλου-Γκλιάου & Γουργιώτου, 2009; Οικονομίδης & Ζαράνης, 2010; Μπερδούσης,
2012). Παρήγορη είναι η παρατήρηση της ύπαρξης βαθμού συσχέτισης μεταξύ της
εξοικείωσης µε τη συσκευή του υπολογιστή και των προγραμμάτων του από τη μια μεριά και
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της πλουραλιστικότητας στους τρόπους και στις δυνατότητες αξιοποίησής του από την άλλη
(Γκρίτση κ.ά., 2000).
Ειδικότερα, η Γλώσσα και τα Μαθηματικά είναι τα κύρια γνωστικά αντικείμενα, που
καρπώνονται τις περισσότερες τεχνολογικές παρεμβάσεις (Νικολοπούλου, 2010). Ως επί το
πλείστον όμως στο Νηπιαγωγείο, ο υπολογιστής χρησιμοποιείται για διοικητικές και
γραφειοκρατικές διεκπεραιώσεις, για την περιστασιακή προετοιμασία της διδασκαλίας, με
την κατασκευή έντυπου υλικού, αλλά και την υποστήριξη και βελτίωση της υπάρχουσας
διαδικασίας μάθησης, παρά σαν ένα διαμεσολαβητικό και μετασχηματιστικό μέσο ανάπτυξης
γνωστικών δεξιοτήτων (Punie et al., 2008; Οικονομίδης & Ζαράνης, 2010). Ακόμα,
αποφεύγεται, συνήθως, η εμπλοκή και η αξιοποίηση του υπολογιστή, κατά την πραγμάτευση
και περαίωση οργανωμένων δραστηριοτήτων, και η χρήση του περιορίζεται-εκφυλίζεται σε
εργασίες ελεύθερης, δημιουργικής απασχόλησης, όπως γραφή, σάρωση παιχνίδια, αισθητική
έκφραση κ.λπ. (Βαλσαμίδου, 2010). Αλλά και αυτή η άχαρη χρήση προσφέρει καταφανώς
συναισθηματικά οφέλη, αφού για παράδειγμα η ικανότητα πληκτρολόγησης όχι μόνο δεν
προκαλεί οποιοδήποτε μυοσκελετικό πρόβλημα, αλλά αντιθέτως μπορεί να αποτελέσει πηγή
υπερηφάνειας (Clements & Sarama, 2002).
Πάντως, παρόλη αυτή την περιοριστικότητα στην αυθεντική και γνωστική χρήση του
υπολογιστή, μια σημαντική συμβολή τους στην ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής των
νηπίων, στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά και στην κοινωνικοποίηση τους έχει
καταγραφεί (Hansen, 2009).
Όντως, πολλοί συγγραφείς και ερευνητές εστιάζουν, γενικά, στους παράγοντες, που
επηρεάζουν την κοινωνικοποίηση, την κοινωνική αλληλεπίδραση, κατά την διάρκεια της
διδασκαλίας αλλά και την επαγόμενη μεταφορά των ευεργετημάτων των υπολογιστών στη
φυσική, συναισθηματική, γνωστική, κοινωνική και γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων. Οι
παράγοντες αυτοί μπορούν να διαχωριστούν σε επιβοηθητικούς και επισχετικούς (Lim,
2013). Στην πρώτη κατηγορία μπορούν να συγκαταλεχθούν η σύνδεση και οι αναζητήσεις
στο Διαδίκτυο, η φιλικότητα του λογισμικού, οι ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι και τέλος τα
ανοιχτού τύπου λογισμικά. Αντίθετα, προσκόμματα και παρελκύσεις δημιουργούν οι
διακοπές της ροής της διαδικασίας και του ειρμού των νηπίων από τον εκπαιδευτικό (!), αν
και κάποιες φορές οι διακοπές είναι απαραίτητες, τα κλειστού τύπου λογισμικά, με την
μαθησιακά παθητική κατατομή τους και τέλος οι χωροταξικοί περιορισμοί της αίθουσας.
Ήδη, η έρευνα, την τελευταία δεκαπενταετία, έχει καταρρίψει πρώιμες ανησυχίες, περί των
δήθεν συνθηκών απομόνωσης, τις οποίες καλλιεργεί ο υπολογιστής και οι ΤΠΕ. Απεναντίας
βέβαια και αδιαπραγμάτευτα, o υπολογιστής είναι σημαντικός φορέας κοινωνικής
αλληλεπίδρασης, αφού, για παράδειγμα, διαπιστώθηκε πως οι μαθητές του Νηπιαγωγείου,
εξαιτίας και του ενδιαφέροντός τους για συνεργασία, αφιερώνουν εννεαπλάσιο χρόνο,
συνομιλώντας με τους συμμαθητές μπροστά στον υπολογιστή, σε σχέση με τον χρόνο που
καταναλώνουν, φτιάχνοντας διάφορα παζλ (Clements & Sarama, 2002).
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Αισιόδοξα, και κάποια άλλα αποτελέσματα ερευνών, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών,
σημειώνουν μια αξιοσημείωτη, χαρμόσυνη αλλαγή και στον ελληνικό χώρο, αφού προϊόντος
του χρόνου η επιφυλακτικότητα, στη χρήση των ΤΠΕ κάμπτεται και αποσυνδέεται από την
ηλικία, τα χρόνια εμπειρίας και την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών (Γκρίτση κ.ά, 2000;
Χριστοδούλου-Γκλιάου & Γουργιώτου, 2009). Μια προφανής ίσως εξήγηση μπορεί να
αναζητηθεί στον ψηφιακό εγγραμματισμό, που μετήλθαν οι Νηπιαγωγοί, στα χρόνια που
μεσολάβησαν, είτε ως νέες απόφοιτες των Πανεπιστημίων, που ήδη ενέταξαν στο Οδηγό
Σπουδών τους «ψηφιακά-τεχνολογικά μαθήματα», είτε μέσω αυτομόρφωσης, είτε μέσω
παρακολούθησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων, είτε μέσω της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου.
Αναντίρρητα, μιαν απαράγραπτη, παιδαγωγική πραγματικότητα, διαιωνισμένη ανά τους
εκπαιδευτικούς αιώνες, θα συνθέτει η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Στην
προκειμένη περίπτωση είναι διαπιστωμένη η σύζευξη μεταξύ απουσίας επιμόρφωσης και
αρνητικής στάσης απέναντι στην εισαγωγή των υπολογιστών στο ελληνικό Νηπιαγωγείο
(Γκρίτση κ.ά., 2000). Ακόμα και πιο πρόσφατες έρευνες απέδωσαν τις αρνητικές στάσεις των
Νηπιαγωγών, στις περιορισμένες γνώσεις τους για τις ΤΠΕ και τους εναλλακτικούς τρόπους
αξιοποίησής τους στο σχολείο (Οικονομίδης & Ζαράνης, 2010).
Ας επισημανθεί εδώ ότι το γνωστό πρόγραμμα «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την
αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», η λεγόμενη «επιμόρφωση Β΄
επιπέδου», το οποίο άρχισε τη λειτουργία του το 2008, έχει φιλοξενήσει στα θρανία του,
πάνω από 14.000 εκπαιδευτικούς των ελληνικών σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 96 ωρών, συν κάποιων επιπλέον
ωρών, που διατίθενται για την υλοποίηση εφαρμογών στην τάξη. Τώρα, υλοποιείται η 4η
φάση (Απρίλιος – Νοέμβριος 2013), στην οποία συμμετέχουν πάνω από 4000 εκπαιδευτικοί
(5η φάση στην ουσία, αφού υπήρξε και μια πιλοτική). Σε αυτή την τελευταία περίοδο, ειδικά
σε κάποιες περιοχές, παρατηρήθηκε η ζήτηση για επιμόρφωση των Νηπιαγωγών να
υπολείπεται της προσφοράς, γεγονός μη ενθαρρυντικό. Αυτή η χλιαρότητα ενδιαφέροντος
μπορεί όμως, να είναι απόρροια του θολού τοπίου, της παθογένειας και των ανακατατάξεων
και αναταράξεων, που στροβιλίζουν την ελληνική εκπαίδευση, το τελευταίο εξάμηνο ή και
της έλλειψης της προαπαιτούμενης πιστοποίησης στις βασικές χρήσεις του υπολογιστή (Α΄
Επίπεδο). Πάντως στους Νηπιαγωγούς που παρακολουθούν το πρόγραμμα, σύμφωνα με
κάποιους επιμορφωτές, είναι πολύ φανερή και διάχυτη η περίσσεια δημιουργικότητας, που
λούζει και κυριεύει τα πληκτρολόγιά τους, κατά την επινόηση και δημιουργία ψηφιακών
δραστηριοτήτων. Είναι αναντίλεκτο γεγονός, ομολογουμένως, ότι η επιμόρφωση «Β’
επιπέδου» είναι ένα αντίδοτο στην επιμορφωτική απραξία αλλά και ένα βιταμινούχο,
επιμορφωτικό σκεύασμα, που για όσο καιρό ακόμα θα λειτουργεί, θα πριμοδοτεί την
ψηφιακότητα στα σχολεία και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των ΤΠΕ ως σημαντικών,
γνωστικών και διαμεσολαβητικών εργαλείων για όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Σελίδα 164 από 282

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Συζήτηση, Προτάσεις, Συμπεράσματα
Ο υπολογιστής, που μπορεί να αξιοποιηθεί πολλαπλώς και στην Προσχολική Αγωγή, όλο και
περισσότερο διαμορφώνει, μέσω των διευρυμένων παροχών του, την ψηφιακή ταυτότητα των
νηπίων, στο σχολείο αλλά και στο σπίτι. Παρόλη όμως, την καταιγιστική εισβολή της
τεχνολογίας και τις πάμπολλες, φυλακισμένες, ανθρώπινες στιγμές από πλήθος εφαρμογών
της, στους σχολικούς χώρους εμφιλοχωρεί, ακόμη, το χάσμα μεταξύ των ψηφιακά
αναθρεμμένων μαθητών και των παραδοσιακών δασκάλων τους. Αυτή η ψηφιακά
ετεροβαρής αναντιστοιχία και ανισορροπία, αποτυπώνεται επακριβώς στα διαφωτιστικά
λεγόμενα του Αμερικανού Jaron Lanier, κορυφαίου επιστήμονα των υπολογιστών και
πρωτοπόρου της εικονικής πραγματικότητας, ο οποίος σημείωσε: «Γνωρίζουμε ήδη, ότι τα
παιδιά μαθαίνουν τους υπολογιστές ευκολότερα από τους ενήλικες. Είναι λες και τα παιδιά
περίμεναν όλους αυτούς τους αιώνες κάποιον, να εφεύρει τη μητρική τους γλώσσα!!!». Η
ανατροπή της κύριας παιδαγωγικής αρχής, καθότι οι μαθητές γνωρίζουν περισσότερα από το
δάσκαλο, δεν είναι ακόμη ικανή να εξοβελίσει από τις σχολικές τάξεις (και ούτε πρέπει,
φυσικά), τα συμβατικά μέσα διδασκαλίας όπως τα βιβλία, τα όργανα της Γεωμετρίας, τα
χρώματα και τον μαυροπίνακα. Η γνωστική προκατάληψη ωστόσο των μικρών παιδιών,
απέναντι στις εικόνες, το βίντεο και τους ήχους (Vernadakis, et al., 2005) λειτουργεί ευμενώς,
υπέρ της τεχνολογικής αξιοποίησης στο Νηπιαγωγείο, όπου με την εκ παραλλήλου,
παιδαγωγική και διδακτική ώσμωση αναπτυξιακά κατάλληλων λογισμικών και
παραδοσιακών πρακτικών και εργαλείων μπορεί να επέλθουν αποτελεσματικές, μαθησιακές
συνθήκες. Ο υπολογιστής, χωρίς αμφιβολία πια, μπορεί να βοηθήσει τους μικρούς μαθητές,
αλλά ο βέλτιστος τρόπος επίτευξης αυτής της δυνατότητας παραμένει, όντως, ζητούμενο
(Clements & Sarama, 2002). Φυσικά στο αίτημα αυτό, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι
κυρίαρχος και καταλυτικός. Εδώ και μια εικοσιπενταετία, οι Nelson & Killian & Byrd (1988)
πρότειναν οι δάσκαλοι να είναι εξοικειωμένοι και άνετοι με τον υπολογιστή και με σεβασμό
στις ενδοαατομικές και διατομικές διαφορές των μαθητών τους, να προωθήσουν ένα
αρμονικό συνταίριασμα μεταξύ παιδιού και υπολογιστή, μέσω μιας ρυθμισμένης παροχής
βοήθειας και ανατροφοδότησης. Μια νοσογόνος ωστόσο, εκπαιδευτική αρρυθμία που
αποστεώνει τις τεχνολογικές αρετές, είναι η έλλειψη παρακίνησης και έμπνευσης των
εκπαιδευτικών, ώστε να υπερνικήσουν τις δικαιολογημένες δυσκολίες τους, κατά τη
διαχείριση των τεχνολογικών συσκευών, ως σύγχρονων και πολυδιάστατων μέσων
διδασκαλίας (Kabadayi, 2006). Η απάντηση στο έλλειμμα αυτό είναι απλή και ερχόμενη εκ
Εσπερίας: «Το πρόταγμα στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική για τον εκπαιδευτικό είναι η
ανάπτυξη πολυποίκιλων και σύνθετων δεξιοτήτων/ικανοτήτων μέσα από μια διαδικασία δια
βίου μάθησης, διαρκούς και ποιοτικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών» (ΜΠΕ, 2010α). Μια
σταθερή, περιοδική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί απαράβατο, νομοτελειακό,
παιδαγωγικό αξίωμα, όπως και η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συμμετείχαν σε έρευνα, που
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης, αναγνώρισε
(ΜΠΕ, 2010α). Ωστόσο, μια μελαγχολική νότα μπορεί να εντοπιστεί στην παράθεση των
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Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών, αφού 20% των εκπαιδευτικών
δηλώνει τη σχεδόν πλήρη αδαημοσύνη του στη χρήση των ΤΠΕ (ΜΠΕ, 2010β).
Στο κέντρο του νέου, σύγχρονου σχολείου τοποθετείται απερίφραστα ο μαθητής σε ρόλο
πρωταγωνιστικό, ενεργητικό και γόνιμο. Οι θετικές-σκιερές στάσεις των εκπαιδευτικών, και
ως προς την χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ, ευνοούν αυτή τη μαθητική μετάλλαξη. Αν
προσδοθεί μια απεικονιστική, γεωμετρική αύρα, το σχήμα αυτό μπορεί να ιδωθεί ως ένας
κύκλος, όπου άπειρες ακτίνες διαπερνούν το κέντρο αυτό και το στηρίζουν. Βέβαια, το άλλο
άκρο των ακτίνων αυτών καταλαμβάνεται από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος κινείται και
διατρέχει την περιφέρεια του κύκλου. Οι ακτίνες, προσδιορίζοντας τη ζώνη της επικείμενης
ανάπτυξης, μπορεί να μεγεθύνονται και οι επαγόμενοι, διευρυμένοι ομόκεντροι κύκλοι θα
διαμορφώνουν ανάλογα το μέγεθος του εμβαδού του κύκλου, ώστε να αυξάνονται οι
γνωστικοί ορίζοντες του κέντρου αυτού του τροχού, ο οποίος θα κατηφορίζει, χαρωπός και
εύθυμος, στα πολλά δρομάκια της μάθησης...
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Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής
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Abstract: This paper investigates the educational role of cultural products that encompass the
new technologies and especially the World Wide Web. A case study of a virtual educational
exhibition, which constitutes an ongoing project, is presented. More specifically, the
Directorate of Museums, Exhibitions and Educational Programs of the Hellenic Ministry of
Culture and Athletics is running a European Program entitled “Writing traces: the history of
writing and Greek language” and the thematic virtual exhibition will be one of its products,
which seeks to create new multiple hermeneutic and educational approaches of the subject. It
refers to many audience categories (students of all ages, educational professionals and wider
public) and its goal is to create a digital learning community by presenting and interpreting
cultural artifacts from the broader Hellenic district. In the process of the preparation of the
virtual exhibition a front-end evaluation research was conducted by the working group, which
consists of archaeologists and museologists, in order to investigate the audience’s
expectations of the project. The results of this original research are presented and their
contribution to the exhibition’s management in general are discussed and explained.
Furthermore, the challenges of the educational exploitation of the exhibition are addressed.
Περίληψη: Η έρευνα αυτή εξετάζει τον εκπαιδευτικό ρόλο πολιτιστικών προϊόντων που
αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα το Διαδίκτυο. Παρουσιάζεται μία μελέτη
περίπτωσης εικονικής έκθεσης, η οποία βρίσκεται σε στάδιο εξέλιξης. Πιο συγκεκριμένα, η
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Διεύθυνση Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού υλοποιεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» την Πράξη «Στα ίχνη της γραφής: η ιστορία της γραφής και της γλώσσας στον
ελλαδικό χώρο», ένα από τα παραδοτέα του οποίου αποτελεί η θεματική εικονική έκθεση,
μέσω της οποίας επιδιώκεται να δημιουργηθούν πολλαπλές ερμηνευτικές και εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις του θέματος. Καθώς η έκθεση αναφέρεται σε πολλές κατηγορίες κοινού
(μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και ευρύτερο
κοινό) στοχεύει στο να δημιουργηθεί μία ψηφιακή εκπαιδευτική κοινότητα μέσω της
παρουσίασης και ερμηνείας αντικειμένων από την ευρύτερη ελληνική Περιφέρεια. Στο
πλαίσιο της προετοιμασίας της έκθεσης και με στόχο τη διερεύνηση των προσδοκιών του
κοινού από αυτή διενεργήθηκε από την ομάδα εργασίας που αποτελείται από αρχαιολόγους
και μουσειολόγους μία έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης, της οποίας τα αποτελέσματα
και η συμβολή τους στον σχεδιασμό παρουσιάζονται και αναλύονται. Επιπλέον, ερευνώνται
οι προκλήσεις της εκπαιδευτικής αξιοποίησης της έκθεσης.
Λέξεις κλειδιά: εικονική έκθεση, εκπαίδευση, επικοινωνία, προκαταρκτική αξιολόγηση,
έρευνα

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από μουσεία και χώρους
πολιτισμικής αναφοράς κερδίζει διαρκώς έδαφος. Παράλληλα οι έρευνες αξιολόγησης και η
μελέτη των επισκεπτών οργανώνονται καλύτερα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες
της μουσειακής εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Η παρούσα έρευνα αφορά προκαταρκτική
αξιολόγηση η οποία διενεργήθηκε στα πλαίσια της προετοιμασίας μιας εικονικής έκθεσης. Η
Πράξη «Στα ίχνη της Γραφής: η ιστορία της γραφής και της γλώσσας στον Ελλαδικό χώρο»
υλοποιείται από τη Διεύθυνση Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφορά στο σχεδιασμό πρότυπου εκπαιδευτικού
υλικού (αναλογικού και ψηφιακού) με κεντρικό θέμα την ιστορία της ελληνικής γραφής και
γλώσσας. Αυτό το υλικό, μεταξύ άλλων (εκπαιδευτικός φάκελος και μουσειοσκευή),
περιλαμβάνει μια θεματική εικονική έκθεση και ένα διαδικτυακό κόμβο, στον οποίο θα
φιλοξενηθεί.
Η εικονική αυτή έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά την ιστορία και την εξέλιξη της γραφής στην
Ελλάδα μέσα από επιλεγμένα εκθέματα ελληνικών μουσείων. Απευθύνεται κυρίως σε
μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους εκπαιδευτικούς
τους, αλλά και σε διαδικτυακούς επισκέπτες που ενδιαφέρονται για το θέμα. Με την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η εικονική έκθεση στοχεύει στον εμπλουτισμό και την
αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, που
στηρίζονται στην εμπειρική γνώση και την ενεργητική - βιωματική συμμετοχή των μαθητών.
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Στην έρευνα αυτή θα παρουσιαστεί το πλαίσιο της προκαταρκτικής αξιολόγησης, η
διαδικασία και τα αποτελέσματά της καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτά θα αξιοποιηθούν
για την ουσιαστικότερη επικοινωνία της έκθεσης με το κοινό της.
Στα πλαίσια της προετοιμασίας της έκθεσης και πριν συνταχθεί η μουσειολογική μελέτη,
διενεργήθηκε από την Ομάδα Εργασίας έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης, με σκοπό να
καταγράψει τις γνώσεις, τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των δύο κυριότερων ομάδων στις
οποίες απευθύνεται η εικονική έκθεση. Για την προετοιμασία της εικονικής έκθεσης η ομάδα
έπρεπε αφενός να ερευνήσει τη στάση των εκπαιδευτικών και των μαθητών απέναντι στις
μουσειακές εκθέσεις εν γένει και την άποψή τους για το κατά πόσο μπορεί αυτή να
συμβάλλει ουσιαστικά στη μαθησιακή διαδικασία. Αφετέρου, να εντοπίσει το βαθμό
εξοικείωσης μαθητών και καθηγητών στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη
διδασκαλία.

1. Μουσεία και εκπαίδευση

1.1 Νέες τεχνολογίες και μαθησιακή εμπειρία
Είναι πλέον εμφανές ότι το ενδιαφέρον των μουσείων σήμερα έχει μετατοπιστεί από τα
εκθέματα στους επισκέπτες, στις ανάγκες τους και τις προτιμήσεις τους. Η ανθρωποκεντρική
αυτή προσέγγιση που επιδιώκει να επηρεάσει όλες τις λειτουργίες του μουσείου, αναδεικνύει
ως βασική προτεραιότητα της μουσειακής πολιτικής την επικοινωνία με το κοινό
(Νικονάνου, 2012). Η χρήση των νέων τεχνολογιών, που είναι πλέον ιδιαίτερα διαδεδομένη
στο μουσειακό χώρο, συντελεί στο να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι μία περισσότερο
σφαιρική άποψη του θέματος, στοχεύει στο διανοητικό προσανατολισμό και στη
συναισθηματική τους εμπλοκή και τους εμψυχώνει για ενεργητική συμμετοχή (Μπούνια &
Νικονάνου, 2008).
Στα μουσεία η διαδικασία της μάθησης σχετίζεται άμεσα με την εμπειρία, η οποία
ενεργοποιείται από τα εκτιθέμενα αντικείμενα. Τα μουσειακά εκθέματα μπορούν να
προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες μάθησης γιατί βασίζονται στη χρήση πρωτογενών πηγών
και στην επαφή με τα πραγματικά αντικείμενα, τα οποία προσφέρονται για πολλαπλές
ερμηνείες και είναι δυνατόν να ωθήσουν τους εκπαιδευόμενους στην αναζήτηση της
ερμηνείας τους με σκοπό την ανακάλυψη της γνώσης (Hooper-Greenhill, 1999).
Η μάθηση στο μουσείο μέσα από την ανακάλυψη των μουσειακών αντικειμένων στοχεύει
στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στη μάθηση, η οποία, μέσα από εργαστηριακού
τύπου δραστηριότητες, τους οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων χωρίς άμεση καθοδήγηση και
στην εξαγωγή των δικών τους βιωματικών συμπερασμάτων (Hein, 1998). Καθώς τα
εκθέματα είναι ανοιχτά σε πολλαπλές αναγνώσεις, μπορούν να αποτελέσουν βασικά
εκπαιδευτικά εργαλεία τόσο στο μουσειακό χώρο όσο και σε ένα εικονικό περιβάλλον. Ο
εκπαιδευόμενος αλληλεπιδρά και συνδιαλέγεται με αυτά, παρατηρεί, καταγράφει, συγκρίνει,
αναζητεί, συμπεραίνει. Βιώνει το χώρο του μουσείου και επικοινωνεί με αυτά επιλέγοντας ο
ίδιος την ποιότητα και το «χρώμα» της συνάντησης αυτής (Δάλκος, 2000). Δεν επεξεργάζεται
απλώς τις γνώσεις και τις ιδέες που προσλαμβάνει, αλλά αυτενεργεί αναζητώντας γνώσεις,
ιδέες, αξίες και πεποιθήσεις στα πλαίσια των τεκμηρίων του πολιτισμού του (Jarvis, 2004).
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1.2 Η εικονική έκθεση για τη γραφή: στόχοι και επιδιώξεις
Η έκθεση απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(εικονική περιήγηση στο σχολικό περιβάλλον υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών),
εκπαιδευτικούς, αλλά και διαδικτυακούς επισκέπτες. Με την αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών, η εικονική έκθεση στοχεύει στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με
εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, που στηρίζονται στην εμπειρική γνώση και την ενεργητική
– βιωματική συμμετοχή των μαθητών.
Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση στοχεύει στην προσέγγιση της ιστορίας και της εξέλιξης της
ελληνικής γλώσσας και γραφής, στην εμπέδωση της ιστορικής γνώσης, αλλά και στην
κατανόηση της συμβολής της γραφής στη διάδοση και εξέλιξη του ελληνικού -και
παγκόσμιου- πολιτισμού και της διαχρονικότητάς της. Ακόμα, επιδιώκεται η απόκτηση
σαφούς εικόνας της σχέσης γεωγραφικού και ιστορικού χρόνου, η καλλιέργεια δημιουργικής
σκέψης και η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και παρατηρητικότητας. Επίσης, στόχο της
έκθεσης αποτελεί η οικοδόμηση νέας γνώσης μέσα από την ανάληψη ενεργητικού ρόλου στη
μαθησιακή διαδικασία, η προσέγγιση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων αναζήτησης και
επιλογής πληροφοριών και, τέλος, η εξάσκηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με την
επιστημονική έρευνα.

2. Θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας αξιολόγησης
Στα πλαίσια της διεύρυνσης του επικοινωνιακού ρόλου του μουσείου και της σχέσης του με
το κοινό και τις προσδοκίες του, η μελέτη του κοινού και η αξιολόγηση γίνονται ολοένα και
πιο συστηματικές. Το πλαίσιο, όμως, του σχεδιασμού της έρευνας κοινού, της συλλογής και
της ερμηνείας των δεδομένων μπορεί να διαφοροποιείται και να ποικίλει. Διαμορφώνεται
ανάλογα με το χαρακτήρα και τη φιλοσοφία του κάθε μουσειακού οργανισμού, τις απαιτήσεις
των χρηματοδοτών του, την επάρκεια των αξιολογητών καθώς και το βαθμό δημοσιοποίησης
των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (McManus, 2009). Όλα τα παραπάνω γίνονται με
γνώμονα την ανίχνευση των προσδοκιών των επισκεπτών και τη βελτιστοποίηση των
παρεχόμενων υπηρεσιών του κάθε οργανισμού.
Η έρευνα της αξιολόγησης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που βοηθάει στη συγκέντρωση
ποικίλων πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες, τους μη επισκέπτες και τις λειτουργίες
ενός μουσείου ή μιας έκθεσης. Αποτελείται από τέσσερα στάδια που συνήθως σχετίζονται με
τα στάδια ανάπτυξης και υλοποίησης ενός προγράμματος, μιας έκθεσης ή μιας νέας ιδέας που
ενδεχομένως εφαρμοστεί στο μουσειακό χώρο. Η αξιολόγηση παρέχει ευκαιρίες σε κάθε
στάδιο για να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα της έκθεσης, των μηνυμάτων της και των
ερμηνευτικών της προσεγγίσεων. Τα στάδια αυτά είναι η προκαταρκτική, η διαμορφωτική, η
συνολική και η διορθωτική αξιολόγηση. Τα στάδια δεν ακολουθούνται πάντα πιστά ούτε
προϋποθέτει το ένα την ολοκλήρωση του άλλου, ενώ μπορούν να πραγματοποιηθούν και
ανεξάρτητα (Οικονόμου, 2003).
Η προκαταρκτική αξιολόγηση (front-end evaluation) είναι η αξιολόγηση που διενεργείται
πριν από το σχεδιασμό ενός προγράμματος ή μιας μουσειακής δραστηριότητας και χρονικά
συμπίπτει με τη σύλληψη της αρχικής ιδέας. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις, τα
κενά – ή και τις παρανοήσεις των επισκεπτών για ένα θέμα αλλά και τα ενδιαφέροντά τους,
τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες τους. Μπορεί ακόμη να μετρήσει τις αντιδράσεις τους για
το θέμα της έκθεσης (τίτλος, μεμονωμένα εκθέματα), αλλά και την καταλληλότητα των
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προτεινόμενων μέσων επικοινωνίας (αντικείμενα, οπτικοακουστικό υλικό, στατικά ή
διαδραστικά εκθέματα). Οι πληροφορίες της αξιολόγησης συλλέγονται προτού προχωρήσει η
ομάδα εργασίας στο σχεδιασμό και μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη
δυνατή επικοινωνία του μουσείου με το κοινό του.
Η διαμορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation) πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του
σχεδιασμού μιας έκθεσης, ενός προγράμματος ή μιας δραστηριότητας. Βασικός της στόχος
είναι η διαπίστωση τυχόν προβλημάτων σχετικά με την κατανόηση ενός θέματος και τη
χρήση ενός εκθέματος, όταν αυτό αρχίζει να παίρνει συγκεκριμένη μορφή. Τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης βοηθούν να το αναπτύξουν ακόμη περισσότερο και να βελτιώσουν το
περιβάλλον ή τη χρήση του. Η διαμορφωτική αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στο
σχεδιασμό διαδραστικών εκθεμάτων κυρίως σε εφαρμογές πολυμέσων και ηλεκτρονικών
προγραμμάτων και προφυλάσσει τους συντελεστές από εκθέματα υψηλού κόστους που
αποτυγχάνουν να επικοινωνήσουν με τον επισκέπτη (Μουσούρη, 1999).
Η συνολική αξιολόγηση (summative evaluation) ελέγχει την επίδραση που έχει η έκθεση και
τα μηνύματά της όταν αυτή έχει ανοίξει για το κοινό. Οι υπεύθυνοι μπορούν πλέον να
αξιολογήσουν αν οι στόχοι της έκθεσης έχουν επιτευχθεί και πώς οι επισκέπτες
αλληλεπιδρούν με τα εκθέματα. Οι πληροφορίες της έρευνας μπορούν να αξιολογήσουν την
επιτυχία – η μη μιας έκθεσης, και να αξιοποιηθούν μελλοντικά για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση νέων εκθέσεων ή δραστηριοτήτων.
Μια παρόμοια διαδικασία με τη συνολική αξιολόγηση είναι η διορθωτική αξιολόγηση
(remedial evaluation), η οποία μπορεί να διεξαχθεί στην περίπτωση που προκύψουν
προβλήματα σχετικά με κάποιο έκθεμα ή συνολικά με μια έκθεση. Διορθωτική αξιολόγηση
πραγματοποιείται και στην περίπτωση που το μουσείο δεν είχε πραγματοποιήσει αξιολόγηση
κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης της έκθεσης αλλά ενδιαφέρεται να
ερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαν οι επισκέπτες την έκθεση, πώς κινήθηκαν
μέσα σ’ αυτήν και να τροποποιήσει κάποια εκθέματα (Μουσούρη, 1999; Οικονόμου, 2003).
Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η αξιολόγηση και να εκπληρώσει τους στόχους της δε
θα πρέπει να είναι αποσπασματική και μεμονωμένη διαδικασία. Αντίθετα, θα πρέπει να
εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του μουσείου και να αποτελεί μια συνεχή
και συστηματική διαδικασία ενσωματωμένη στη λειτουργία του (Οικονόμου, 2003).
2.1 Σκοπός και στόχοι έρευνας αξιολόγησης
Η ανάγκη συστηματοποίησης της ερευνητικής διαδικασίας από τα πρώτα στάδιά της κρίθηκε
απαραίτητη προκειμένου να διεξαχθεί η παρούσα έρευνα και να συλλεχθούν τα δεδομένα. Η
μεθοδολογική προσέγγιση που ακολούθησε η ομάδα εργασίας1 στηρίχθηκε κατά βάση στα
στάδια έρευνας που περιγράφει ο Claude Javeau (2000).
Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αξιολόγησης είχε συνολική διάρκεια έξι (6) μήνες και
χωρίστηκε σε τρία μέρη. Τα στάδια που ακολουθήθηκαν για την οργάνωση και τη διεξαγωγή
της αξιολόγησης ήταν ο καθορισμός του σκοπού της έρευνας, η επιλογή του κατάλληλου
μεθοδολογικού εργαλείου για τη συλλογή των πληροφοριών, η διατύπωση ενός βασικού
κορμού ερωτήσεων (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013), η οργάνωση, η διανομή και η
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων (Μάρτιος-Απρίλιος), η καταγραφή και η ομαδοποίηση
των απαντήσεων, η παράθεση, η ανάλυση και η συγκριτική τους εξέταση (Μάιος-Ιούνιος)
που οδήγησε σε μετρήσιμα ποσοτικά δεδομένα και αξιοποιήσιμα συμπεράσματα.
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Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψουμε τις γνώσεις, τις αντιλήψεις και τις
προσδοκίες των δύο κυριότερων ομάδων στις οποίες απευθύνεται η εικονική έκθεση. Για την
προετοιμασία της εικονικής έκθεσης η ομάδα έπρεπε αφενός να ερευνήσει τη στάση των
εκπαιδευτικών και των μαθητών απέναντι στις μουσειακές εκθέσεις εν γένει και την άποψή
τους για το κατά πόσο μπορεί αυτή να συμβάλλει ουσιαστικά στη μαθησιακή διαδικασία.
Αφετέρου να εντοπίσει το βαθμό εξοικείωσης μαθητών και καθηγητών στην ενσωμάτωση
των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία.
Οι επιμέρους στόχοι διαμορφώθηκαν ως εξής: να μετρηθεί η θετική ανταπόκριση του κοινού
στο θέμα, να υπολογιστεί το επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης του θέματος, να
προσδιοριστεί το ενδιαφέρον του κοινού για μία ψηφιακή έκθεση και να αποτυπωθούν οι
προσδοκίες του κοινού από την ψηφιακή έκθεση. Επίσης, να εντοπιστεί το επίπεδο
εξοικείωσης του κοινού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών διαδικτύου αλλά και να μετρηθεί
το ενδιαφέρον του κοινού σχετικά με το μέγεθος της συμμετοχής τους στην έκθεση
(διάδραση).
2.2 Ερευνητική μέθοδος
Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην προκαταρκτική έρευνα αξιολόγησης ήταν
η ποσοτική, καθώς αυτή επιτρέπει την εύκολη καταγραφή των δεδομένων και τη γρήγορη
εξαγωγή των συμπερασμάτων. Η μέθοδος προσέγγισης που κρίθηκε κατάλληλη ήταν το
ερωτηματολόγιο.
Η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε για το σύνολο των πλεονεκτημάτων που προσφέρει έναντι άλλων
μεθόδων, όπως η γρήγορη και άμεση καταγραφή χαρακτηριστικών των ερωτώμενων, το
κοινό πλαίσιο αναφοράς των συμμετεχόντων μέσω της τυποποίησης των ερωτήσεων καθώς
και η εύκολη κωδικοποίηση των απαντήσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων από τους
ερευνητές. Ακόμη το ερωτηματολόγιο είναι το συχνότερα χρησιμοποιημένο εργαλείο στην
έρευνα και άρα αποτελεί δημοφιλές και οικείο μέσο, αποτελεί τον πιο οικονομικό τρόπο
συλλογής δεδομένων, ενώ παράλληλα συγκεντρώνει μεγάλο δείγμα ατόμων σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Επιπλέον, συμπληρώνεται χωρίς την παρουσία των ερευνητών- συνεπώς
δεν επηρεάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων (Cohen & Manion, 2008).
Όπως άλλωστε και όλα τα ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων, το ερωτηματολόγιο
συγκεντρώνει και μειονεκτήματα όπως ότι χρειάζεται αρκετός χρόνος για να δημιουργηθεί,
να δοκιμαστεί πιλοτικά και ενδεχομένως να τροποποιηθεί. Έπειτα ο ερευνητής έχει τη
δυνατότητα να συλλέξει μόνο περιορισμένο αριθμό δεδομένων, ενώ δεν υπάρχει ιδιαίτερη
ευελιξία στις απαντήσεις, οι οποίες είναι τυποποιημένες (Cohen & Manion, 1994). Ακόμη, οι
συμμετέχοντες ενδέχεται να μην απαντήσουν με ειλικρίνεια και σοβαρότητα, άρα βλάπτεται
η εγκυρότητα της έρευνας, ενώ στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου ενδέχεται να υπάρχουν
παρανοήσεις και συνεπώς δυσκολία στην αποκωδικοποιήσή τους. Τέλος, η περίπτωση της
ταχυδρομικής αποστολής ερωτηματολογίων μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρονοβόρα
διαδικασία, ενώ τα ερωτηματολόγια που δεν θα επιστραφούν πιθανόν να μειώσουν την
αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους ερωτώμενους χωρίς τη βοήθεια των
ερευνητών κατέστησε αναγκαία την επιλογή του δομημένου αυτoσυμπληρούμενου
ερωτηματολογίου και τη διαμόρφωση ερωτήσεων κλειστού τύπου. Ο συγκεκριμένος τύπος
ερευνητικού εργαλείου επιλέχθηκε, διότι μείωνε τον απαιτούμενο χρόνο συμπλήρωσης,
επιτρέποντας στους ερωτώμενους να απαντήσουν στις ερωτήσεις με το δικό τους ρυθμό,
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χωρίς πίεση και με τη σειρά που επιθυμούσαν. Ακόμη, επέτρεπε τη συλλογή περισσότερων
δεδομένων για περισσότερα του ενός θέματα, συγκρίσιμα μεταξύ τους που θα μπορούσαν να
ομαδοποιηθούν και να παρουσιαστούν μέσα από μια ποσοτική ανάλυση, ώστε να προκύψουν
γενικευμένα συμπεράσματα.
Για τη συλλογή των δεδομένων της κυρίως έρευνας, σχεδιάστηκαν δύο ερωτηματολόγια: ένα
για εκπαιδευτικούς και ένα για μαθητές. Το περιεχόμενο, η δομή, το ύφος και το λεξιλόγιο
διαμορφώθηκαν ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνονταν. Στο
ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών ενσωματώθηκε και μια ερώτηση ανοικτού τύπου
προκειμένου να αντληθούν πιο περιγραφικά δεδομένα.
Καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο σταθμισμένο ερωτηματολόγιο, τα ερωτηματολόγια
δημιουργήθηκαν από την ομάδα εργασίας εξ’ αρχής προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις
ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας. Οι ερωτήσεις και οι προτεινόμενες απαντήσεις
βασίστηκαν στα ευρήματα της βιβλιογραφικής έρευνας που προηγήθηκε και σχεδιάστηκαν
έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους σκοπούς της έρευνας καλύπτοντας το σύνολο των
ερευνητικών ερωτημάτων, όπως αυτά τέθηκαν στον αρχικό σχεδιασμό της. Ως προς τη δομή
και το περιεχόμενό τους συμβουλευτήκαμε ερωτηματολόγια μουσείων εξωτερικού ενώ
βασιστήκαμε και σε ελληνικές έρευνες. (Μπούνια, Οικονόμου & Πιτσιάβα, 2010; Moussouri,
Nikiforidou & Gazi, 2003) 2.
Ως προς τον τύπο, χρησιμοποιήθηκαν αρκετές ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής,
κάποιες διχοτομικές ερωτήσεις με καταφατική ή αρνητική απάντηση «ναι»/«όχι» και μία
ερώτηση στην προσθετική κλίμακα κατατάξεων (κλίμακα Likert). Στην περίπτωση που η
απάντηση ήταν αρνητική, υπήρχε οδηγία για το πώς να συνεχίσουν τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου.
2.2.1 Δεοντολογία
Βασική προτεραιότητα που τέθηκε κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των ερωτηματολογίων,
ήταν η διασφάλιση των αρχών της δεοντολογίας της έρευνας. Τα ζητήματα ηθικής και
δεοντολογίας κατείχαν σημαντική θέση καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας.
(Robson, 2007). Έγινε σαφές ότι ήταν απαραίτητη η συνειδητή συναίνεση των
συμμετεχόντων, ότι θα τηρούνταν η απόλυτη ανωνυμία τους και ότι όλο το φάσμα των
πληροφοριών θα ήταν εμπιστευτικού χαρακτήρα, ενώ δόθηκε η διαβεβαίωση ότι θα έχουν τη
δυνατότητα -σε περίπτωση που επιθυμούν- να λάβουν τα πορίσματα της έρευνας και να
μπορούν να τα επαληθεύσουν τις απαντήσεις τους κατά της διάρκειά της.
Αρχικά, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το σκοπό του ερωτηματολογίου και της
έρευνας, για το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και για τη διασφάλιση της δεοντολογίας. Κατά
τη διεξαγωγή της έγινε περιγραφή του οφέλους των συμμετεχόντων στην έρευνα με τη μορφή
της ικανοποίησης από τη συμβολή τους στην επιστημονική έρευνα και της αυξημένης
προσωπικής κατανόησης, αλλά και της αναγνώρισης του έργου τους (Cohen & Manion,
2008).
2.2.2 Εγκυρότητα – αξιοπιστία (κριτήρια διασφάλισης)
Μια ακόμη προτεραιότητα ήταν να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία τόσο των
ερωτηματολογίων όσο και της ίδιας της έρευνας. Η ανωνυμία του ερωτηματολογίου και η
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εμπιστευτικότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας ενθάρρυνε τη συμμετοχή και την
ειλικρίνεια των ερωτώμενων, ενώ η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της έρευνας εξασφαλίστηκε
βάσει των κάτωθι κριτηρίων (Cohen & Manion, 2008; Bell, 2001):
o Υπήρχαν ομάδες ερωτήσεων για το ίδιο ζητούμενο
o Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις ίδιου περιεχομένου διατυπωμένες με
διαφορετικό τρόπο, ώστε να ελέγχεται όσο το δυνατόν καλύτερα η αξιοπιστία των
αποτελεσμάτων
o Διάθεση αρκετού χρόνου από τον ερευνητή για τη συλλογή των δεδομένων
o Προηγήθηκε ο κατάλληλος έλεγχος των μεταβλητών, για να εξασφαλισθεί το κατά
πόσο αυτά που μετρά η έρευνα αντιστοιχούν στις πραγματικές μετρήσεις.
Ο έλεγχος της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και της πρακτικότητας του ερωτηματολογίου,
έγινε και κατά το στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής του. Έγινε διανομή δεκαπέντε (15)
ερωτηματολογίων σε ανηλίκους (μαθητές) και ενηλίκους (εκπαιδευτικούς και μη) και
αφορούσε το χρόνο της συμπλήρωσης, τη σαφήνεια των ερωτήσεων, την εμφάνιση και την
έκταση του ερωτηματολογίου. Μετά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων, έγινε η σύνταξη
του οριστικού ερωτηματολογίου, έπειτα από αναπροσαρμογές και διορθώσεις που προέκυψαν
σχετικά με το λεξιλόγιο και τη διατύπωση κάποιων ερωτήσεων.
2.2.3 Δειγματοληψία – αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος
Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της έρευνας, για την επιλογή της κατάλληλης
δειγματοληπτικής μεθόδου, λήφθηκαν υπόψη τα διαθέσιμα μέσα, η έκταση του πεδίου της
έρευνας, το κόστος, ο χρόνος, οι συνθήκες πραγματοποίησής της, αλλά κυρίως η φύση της
έρευνας αυτή καθ’ αυτή (Javeau, 2000). Αποφασίστηκε η επιλογή του πληθυσμού - το
δείγμα, να περιοριστεί στο δυνάμει κοινό της εικονικής έκθεσης -τους μαθητές της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς τους. Ένα ακόμη
κριτήριο που έπρεπε το δείγμα να πληροί είναι η εξοικείωση με το χώρο των μουσείων και τις
συλλογές του. Για τους παραπάνω λόγους αποφασίστηκε η έρευνα προκαταρκτικής
αξιολόγησης να διεξαχθεί σε μαθητές που επισκέπτονται μουσειακούς χώρους και όχι να
αποσταλεί στις σχολικές μονάδες.
2.2.4 Περιορισμοί έρευνας
Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας ανέκυψαν δυσκολίες που αφορούσαν κυρίως
στους περιορισμούς στη συλλογή των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, λόγω του
περιορισμένου χρόνου διεξαγωγής της έρευνας, η ομάδα εργασίας έπρεπε να περιορίσει την
έρευνά της στην περιοχή της Αθήνας σε προγραμματισμένο χρονικό διάστημα τεσσάρων
εβδομάδων (1-26 Απριλίου 2013). Έπειτα από έντονο προβληματισμό και διεξοδικές
συζητήσεις αποφασίστηκε γίνει η επιλογή τεσσάρων μουσείων που θα πληρούν
συγκεκριμένα κριτήρια. Τα μουσεία έπρεπε να είναι δημόσια (εποπτευόμενα από το ΥΠ.ΠΟ),
να δέχονται καθημερινά επισκέψεις σχολείων και να έχουν αποστείλει αντικείμενα που θα
συμπεριληφθούν στην εικονική έκθεση. Τα μουσεία αυτά ήταν το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το Νομισματικό Μουσείο και το
Επιγραφικό Μουσείο.
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Πριν από τη διενέργεια της επιτόπιας έρευνας προηγήθηκε γραπτή επικοινωνία με τα
προαναφερθέντα μουσεία με την οποία εξασφαλίστηκε η έγκριση και η χορήγηση άδειας για
τη διεξαγωγή της σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες.
Μια δυσκολία που αντιμετωπίσαμε αφορούσε στην επισκεψιμότητα των μουσείων. Δεν
υπήρχε κάθε μέρα ίδιος αριθμός προγραμματισμένων επισκέψεων και συνεπώς το δείγμα της
έρευνας παρουσίαζε μεγάλες διακυμάνσεις. Σημειώνουμε εδώ ότι στο Επιγραφικό Μουσείο
δεν διενεργήθηκε εντέλει η έρευνα, καθώς το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν υπήρχε
ικανός αριθμός προγραμματισμένων επισκέψεων σχολικών ομάδων.
Επιπλέον, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έπρεπε να γίνει στον εξωτερικό-αύλειο
χώρο των μουσείων καθώς στο εσωτερικό πραγματοποιούνταν παράλληλα ξεναγήσεις,
εκπαιδευτικά προγράμματα και επισκέψεις μεμονωμένων ατόμων. Συνεπώς, σε κάποιες
περιπτώσεις δεν υπήρξε η δυνατότητα να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι
ερωτώμενοι να μπορέσουν με άνεση να απαντήσουν το ερωτηματολόγιο.
Ακόμη, παρατηρήσαμε ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί ήταν επιφυλακτικοί και δύσπιστοι σε μια
τέτοιου είδους έρευνα και αρνήθηκαν να τα συμπληρώσουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι μαθητές
τους. Αρκετοί ήταν εκείνοι που ζήτησαν να επεξεργαστούν τα ερωτηματολόγια στο σπίτι ή το
σχολείο τους κάποια άλλη χρονική στιγμή και να τα αποστείλουν συμπληρωμένα.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η εικονική έκθεση απευθύνεται τόσο σε μαθητές της
Πρωτοβάθμιας όσο και σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γεγονός που επέβαλλε
το σχεδιασμό ενός ενιαίου ερωτηματολόγιου για μια ανομοιογενή ηλικιακά και μαθησιακά
ομάδα. Το δεδομένο αυτό προσέθεσε μια επιπλέον δυσκολία στην επιλογή του λεξιλογίου και
των ερωτήσεων .
Παρά τις δυσκολίες που προαναφέρθηκαν καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια υπέρβασής
τους, ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να δώσουν όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική
και πλήρη εικόνα για τα ερευνώμενα θέματα.

3. Ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας

3.1. Μαθητές
Οι απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις που τέθηκαν στηρίχτηκαν στα παρακάτω
ερευνητικά ερωτήματα: ποια είναι τα συναισθήματα και οι σκέψεις τους σχετικά με τις
μουσειακές επισκέψεις εν γένει και ποιες είναι οι γνώσεις τους για τις εικονικές εκθέσεις.
Ακόμα, πώς ανταποκρίνονται στη χρήση των νέων τεχνολογιών στα μουσεία και ποιες είναι
οι προσδοκίες τους από μια εικονική έκθεση. Επίσης, πόση σημασία δίνουν στις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλλά και ποιοι τύποι δραστηριοτήτων προσελκύουν το
ενδιαφέρον τους και, τέλος, εάν δείχνουν ενδιαφέρον για το θέμα της έκθεσης και ποιο είναι
το επίπεδο των γνώσεών τους στο θέμα της ιστορίας της γραφής.
Η πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 85,3% δήλωσε ότι έχει επισκεφτεί μουσειακές
εκθέσεις στο παρελθόν και ότι σε γενικές γραμμές θεωρεί τις επισκέψεις αυτές
ενδιαφέρουσες (49,4%). Σχετικά με την εικονική έκθεση οι περισσότεροι μαθητές (56,8%)
απάντησαν ότι τη φαντάζονται σε ένα χώρο που μοιάζει με πραγματικό μουσείο, ενώ
αντίθετη άποψη εξέφρασε το 43,2%. Αναφορικά με το περιεχόμενό της, δηλώθηκε ότι η
εικονική έκθεση αναμένεται να περιλαμβάνει αντικείμενα, κείμενα, σκίτσα, φωτογραφίες,
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βίντεο, παιχνίδια και δραστηριότητες. Για το περιεχόμενο της έκθεσης, η πλειοψηφία του
δείγματος δήλωσε ότι επιθυμεί να ακούει πληροφορίες για τα αντικείμενα (51,3%), στη
συνέχεια ότι προτιμά να περιστρέφει τα αντικείμενα (49,6%), να τα βλέπει (45,5%), να τα
μεγεθύνει (36,2%) και λιγότερο να διαβάζει πληροφορίες για αυτά (33,2%).

Πίνακας 1: Περιεχόμενο εικονικής έκθεσης
Μια εικονική

Μια εικονική

Μια εικονική

Μια εικονική

Μια εικονική

έκθεση

έκθεση

έκθεση

έκθεση

έκθεση

περιλαμβάνει

περιλαμβάνει

περιλαμβάνει

περιλαμβάνει

περιλαμβάνει

αντικείμενα

κείμενα, σκίτσα,

βίντεο

παιχνίδια,

κάτι άλλο

φωτογραφίες

δραστηριότητες

470

470

470

470

470

0

0

0

0

0

Std. Error of Mean

,023

,021

,023

,017

,009

Std. Deviation

,499

,459

,488

,374

,198

Variance

,249

,210

,238

,140

,039

Range

1

1

1

1

2

Minimum

1

1

1

1

1

Maximum

2

2

2

2

3

Valid

N

Missing

Πίνακας 2: Διάδραση με τα αντικείμενα της έκθεσης
Θέλω να

Θέλω να

Θέλω να

Θέλω να

Θέλω να

βλέπω τα

γυρίζω τα

μεγεθύνω τα

ακούω

διαβάζω

κάνω κάτι

αντικείμενα

αντικείμενα

αντικείμενα

πληροφορίες

πληροφορίες

άλλο με τα

για τα

για τα

αντικείμενα

αντικείμενα

αντικείμενα

470

470

470

470

470

470

0

0

0

0

0

0

,023

,023

,022

,023

,022

,010

Std. Deviation

,499

,501

,481

,500

,471

,207

Variance

,249

,251

,231

,250

,222

,043

Range

1

1

1

1

1

1

Minimum

1

1

1

1

1

1

Maximum

2

2

2

2

2

2

N

Valid

Θέλω να

Missing

Std. Error of
Mean
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Ειδικότερα για τις δραστηριότητες, οι μαθητές δήλωσαν ότι προτιμούν τις ομαδικές (68,9%)
από τις ατομικές (7,4%) δραστηριότητες και οι πιο δημοφιλείς για αυτούς είναι τα κουίζσταυρόλεξα-ακροστιχίδες και η εικαστική δημιουργία, με τα φύλλα δραστηριοτήτων και τα
παιχνίδια να βρίσκονται αμέσως μετά στην προτίμηση των ερωτώμενων.
Πίνακας 3: Οι δραστηριότητες της έκθεσης
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Ατομικές

35

7,4

7,4

7,4

Ομαδικές

324

68,9

68,9

76,4

ομαδικών

111

23,6

23,6

100,0

Total

470

100,0

100,0

Συνδυασμός ατομικών και

Σχετικά με το θέμα της έκθεσης, οι περισσότεροι μαθητές (83,8%) δήλωσαν ότι θα τους
ενδιέφερε να μάθουν για την ιστορία της ελληνικής γραφής. Οι επιμέρους προτιμήσεις τους,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, χωρίς να παρουσιάζουν μεγάλες
διαφοροποιήσεις, επικεντρώνονται στη σχέση γραφής και τεχνολογίας (54,3%), στις αρχαίες
και σύγχρονες μορφές επικοινωνίας (53%) και στη σχέση γραφής και τεχνών (51,9%).
Συνεπώς, η έκθεση επικεντρώνεται στη χρήση και η συμβολή της γραφής στην επικοινωνία
των ανθρώπων διαχρονικά, θέμα που εξετάζεται πολύπλευρα. Ακολουθούν η γνώση για τα
υλικά γραφής (50,4%), για την επινόηση της γραφής (50%), για τα σχολεία από την
αρχαιότητα έως σήμερα (47,2%), για τα υπόβαθρα που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για να
γράφουν (44,9%) και, τέλος, για την τέχνη της τυπογραφίας (42,3%).
Σε ερωτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών με τον δικό τους τρόπο στην έκθεση, οι
θετικές απαντήσεις έφτασαν το 77,7%. Το 48,7% δήλωσε ότι επιθυμεί να παρακολουθεί
προβολή με βίντεο σχετικά με το θέμα, το 43,8% θα προτιμούσε να επιλέγει τα αντικείμενα
που θέλει να δει, το 27,9% να επιλέγει τις πληροφορίες που θα διαβάζει, και το 31,1% θα
ήθελε να γράφει σχόλια στο εικονικό βιβλίο επισκεπτών της έκθεσης. Τέλος, η πλειοψηφία
των μαθητών θα επιθυμούσε η περιήγηση στην έκθεση να διαρκεί έως 30 λεπτά (33,6%).
Πίνακας 4: Συμμετοχή των μαθητών στην έκθεση

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

ΝΑΙ

365

77,7

77,7

77,7

ΟΧΙ

105

22,3

22,3

100,0

Total

470

100,0

100,0
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3.2. Εκπαιδευτικοί
Τα ερευνητικά ερωτήματα, στα οποία στηρίχτηκε η Ομάδα Εργασίας προκειμένου να
συντάξει το ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτές αναφέρονται στην εμπειρία τους από τις
έως τώρα μουσειακές επισκέψεις και ποια θεωρούν ότι είναι η σημασία της μουσειακής
εμπειρίας σε μαθησιακό επίπεδο. Ακόμη, ερευνήθηκε η εξοικείωσή τους με την έννοια και τη
φύση των εικονικών εκθέσεων και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς και η στάση
και οι προτιμήσεις τους αναφορικά με τον τρόπο περιήγησης και αλληλεπίδρασης με τα
εκθέματα και το περιεχόμενο της έκθεσης. Ένα ακόμη ζήτημα που απασχόλησε τους
ερευνητές ήταν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτών σχετικά με το θέμα της έκθεσης και τις
επιμέρους ενότητές της, καθώς και το επίπεδο των γνώσεών τους σχετικά με αυτές. Τέλος,
διερευνήθηκε το αν αυτοί θεωρούν ότι η εικονική έκθεση θα συμβάλλει θετικά στη
μαθησιακή διαδικασία και ποιοι τύποι εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι κατάλληλοι για
την εμπέδωση των γνώσεων και τη δημιουργία μιας ευχάριστης βιωματικής εκπαιδευτικής
εμπειρίας για τους μαθητές τους.
Το σύνολο του δείγματος (100%) απάντησε ότι επισκέπτεται μουσειακές εκθέσεις στα
πλαίσια του μαθήματος, τις οποίες χαρακτήρισε ως πολύ ενδιαφέρουσες (46,2%). Η
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η μουσειακή εμπειρία συμβάλλει σε πολύ μεγάλο
βαθμό στη μάθηση και την κατανόηση (43,6%), σε μεγάλο ποσοστό στην ανάπτυξη αξιών
και συναισθημάτων, έμπνευσης και δημιουργικότητας (43,6%), όπως και στην καλλιέργεια
της συμμετοχικότητας και της αυτοπεποίθησης (38,5%), και αρκετά στην αξιοποίηση των
δεξιοτήτων των μαθητών (46,2%). Ακολούθως, το μεγαλύτερο μέρος του ερωτώμενου
πληθυσμού απάντησε ότι γνωρίζει τι είναι μία εικονική έκθεση (79,5%), στην πλειοψηφία
του όμως δεν έχει επισκεφθεί καμία (56,4%). Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι οι
εκπαιδευτικοί εμφανίζονται εξοικειωμένοι με τη χρήση του διαδικτύου στα πλαίσια της
διδασκαλίας τους, καθώς το 35,9% το χρησιμοποιεί καθημερινά, το 12,8% σχεδόν
καθημερινά και το 25,6% σε εβδομαδιαία βάση. Αναφορικά με τις απαντήσεις του δείγματος,
μία εικονική έκθεση περιλαμβάνει πολυμεσικές εφαρμογές, όπως βίντεο, διαδραστικά μέσα
και ήχο (97,4%), εποπτικό υλικό (74,4%), συνδέσεις με ιστοτόπους (53,8%) και λιγότερο
τεκμήρια πολιτισμού (43,6%).

Πίνακας 5: Πόσο ενδιαφέρουσα θα χαρακτήριζαν οι εκπαιδευτές μια μουσειακή επίσκεψη

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Πάρα πολύ

15

38,5

38,5

38,5

Πολύ

18

46,2

46,2

84,6

Αρκετά

5

12,8

12,8

97,4

Λίγο

1

2,6

2,6

100,0

Total

39

100,0

100,0
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην περιήγηση μέσα σε μία εικονική έκθεση οι
εκπαιδευτικοί προτιμούν να παρακολουθούν επεξηγηματικά βίντεο (76,9%), να
χρησιμοποιούν ακουστικές πηγές πληροφόρησης (69,2%), να επιλέγουν τις πληροφορίες που
τους ενδιαφέρουν (61,5%), και να μπορούν να επεξεργάζονται τα αντικείμενα, να τα
μεγεθύνουν (56,4%) ή να τα περιστρέφουν (53,8%). Στην ερώτηση σχετικά με την έκταση
των πληροφοριακών κειμένων, το 5,1% δήλωσε ότι προτιμά την εκτενή ανάλυση, το 46,2%
την περιγραφή των βασικών σημείων, το 5,1 επιθυμεί μία επιγραμματική αναφορά, ενώ το
43,6% προτίμησε τον συνδυασμό όλων των παραπάνω με δυνατότητα επιλογής. Επίσης, η
πλειοψηφία θα ήθελε να περιηγηθεί με ελευθερία, χωρίς προκαθορισμένη διαδρομή, μέσα
στην έκθεση (48,7%) και θα διέθετε έως 30 λεπτά (51,3%).

Πίνακας 6: Τρόπος περιήγησης στην εικονική έκθεση

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Κατευθυνόμενη διαδρομή

9

23,1

23,1

23,1

Προτεινόμενες διαδρομές

10

25,6

25,6

48,7

Ελεύθερη διαδρομή

19

48,7

48,7

97,4

4

1

2,6

2,6

100,0

Total

39

100,0

100,0

Πίνακας 7: Διαθέσιμη ώρα για περιήγηση στην εικονική έκθεση

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

έως 15 λεπτά

5

12,8

12,8

12,8

έως 30 λεπτά

20

51,3

51,3

64,1

έως 45 λεπτά

10

25,6

25,6

89,7

έως 1 ώρα

4

10,3

10,3

100,0

Total

39

100,0

100,0

Όσον αφορά στο θέμα της έκθεσης το 87,2% το έκρινε πολύ ενδιαφέρον. Σε ερωτήσεις για τις
ενότητες της έκθεσης, μεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσαν αυτές για την ιστορία και την
εξέλιξη της γραφής και των χρήσεων του ελληνικού αλφαβήτου (51,3%), για την επινόηση
της γραφής, καθώς επίσης και για τις αρχαίες και τις σύγχρονες μορφές επικοινωνίας
(46,2%). Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η έκθεση θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο (38,5%: πάρα πολύ, 41%: πολύ, 20%: αρκετά).
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Τέλος, σύμφωνα με τη γνώμη τους, οι δραστηριότητες που προσελκύουν περισσότερο το
ενδιαφέρον των μαθητών είναι τα παιχνίδια (74,4%), η εικαστική δημιουργία (64,1%) και τα
κουίζ, τα σταυρόλεξα και οι ακροστιχίδες (61,5%).
Πίνακας 8: Η έκθεση ως εκπαιδευτικό εργαλείο

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Πάρα πολύ

15

38,5

38,5

38,5

Πολύ

16

41,0

41,0

79,5

Αρκετά

8

20,5

20,5

100,0

Total

39

100,0

100,0

Συμπεράσματα
Οι νέες τεχνολογίες ενσωματώνονται πλέον στη διδασκαλία, καθώς καθιστούν τη μάθηση πιο
παραγωγική, συντελούν στη σφαιρική παρουσίαση των θεμάτων και στον πνευματικό
προσανατολισμό, ενώ, παράλληλα, προωθούν την ενεργητική συμμετοχή των διδασκόμενων.
Επιπλέον, συντελούν στη δημιουργία ενός σημειωτικού και ερμηνευτικού πλαισίου που δεν
επιτυγχάνεται με τα συμβατικά μέσα, δημιουργώντας συναισθηματική ένταση. Με τη χρήση
τους επιτυγχάνεται ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο μάθησης, που βασίζεται στις ανάγκες, τα
ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και την ικανότητα μάθησης των διδασκόμενων. Η εικονική
επίσκεψη σε ένα μουσείο με τη χρήση των νέων τεχνολογιών βοηθά στην εμπειρική
προσέγγιση του περιεχομένου του, ενδυναμώνει τη διάδραση μεταξύ χρήστη και μέσου και
την προβολή των εκθεμάτων μέσα από λειτουργίες που ορίζονται από το χρήστη. Στο άρθρο
αυτό υποστηρίζεται ότι οι εκπαιδευτικές πολυμεσικές εφαρμογές μπορούν να ενσωματωθούν
στην εκπαιδευτική διαδικασία ως παιδαγωγικά εργαλεία. Η χρήση τους σε ατομικό επίπεδο
καλύπτει πολλούς τομείς μάθησης (συναισθηματικό, ψυχολογικό κ.ά.) και σε συλλογικό
βοηθά την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
Από τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων της έρευνας παρατηρείται ότι οι απόψεις μαθητών
και εκπαιδευτικών συγκλίνουν σε βασικά σημεία, σημαντικά για τον σχεδιασμό της έκθεσης.
Κοινούς τόπους και στις δύο ομάδες αποτελούν η διάρκεια της έκθεσης και ο τρόπος
περιήγησης σε αυτήν. Επίσης, κοινές προτιμήσεις σημειώθηκαν σχετικά με το θεματικό της
περιεχόμενο και πιο συγκεκριμένα για την επικοινωνιακή διάσταση του θέματος της γραφής
εξελικτικά και διαχρονικά. Τέλος, γίνεται σαφές ότι ο χαρακτήρας της έκθεσης αναμένεται να
είναι έντονα διαδραστικός, ώστε να καλλιεργείται η κρίση των χρηστών, ενώ, παράλληλα, η
χρήση πολυμεσικών εφαρμογών (π.χ. βίντεο και ήχος) καθιστά την έκθεση περισσότερο
ελκυστική, γεγονός που δεν επιτυγχάνεται με την απλή παράθεση πληροφοριακών κειμένων.
Κατά την παρούσα χρονική στιγμή η ομάδα εργασίας αξιοποιεί τα πορίσματα της έρευνας
προκαταρκτικής αξιολόγησης κατά το στάδιο του σχεδιασμού της εικονικής έκθεσης και της
εκπόνησης της μουσειολογικής μελέτης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις
προσδοκίες του κοινού, στο οποίο απευθύνεται.
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Εικόνα 1: Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Εικόνα 2: Στο Νομισματικό Μουσείο

Σημειώσεις
1.

Η προκαταρκτική έρευνα αξιολόγησης διεξήχθη από την Ιστορικό Τέχνης-Μουσειολόγο Σαπφώ Μορτάκη
και την Αρχαιολόγο-Μουσειολόγο Χρυσάνθη Σημανδηράκη κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη της
Πράξης κα. Σοφία Αηδόνη.

2.

Βλ. ενδεικτικά Evaluation toolkit for museum practitioners, East of England Museum Hub, 2008,
Μπούνια, Α., Οικονόμου, Μ., Πιτσιάβα, Ε. (2010). Η χρήση νέων τεχνολογιών σε μουσειακά
εκπαιδευτικά προγράμματα: αποτελέσματα έρευνας στα ελληνικά μουσεία. Μουσεία και Εκπαίδευση.
Στο: Μ. Βέμη, Ε. Νάκου (Επιμ.). Μουσεία και Εκπαίδευση. 335-347. Αθήνα: Νήσος, Moussouri, T.,
Nikiforidou, A., Gazi, A. (2003). Front-end and formative evaluation of an exhibition on Greek
mathematics, Current Trends in Audience Research and Evaluation, American Association of Museums,
Committee for Audience Research and Evaluation, Vol. 16, 42-47. Ακόμη βλ Inspiring Learning.
Improvement
Toolkit
for
Museums,
Libraries
and
Archives.
M.L.A.
στο
http://www.inspiringlearningforall.gov.uk/, δείγματα ερωτηματολογίων, οδηγίες συγγραφής και έρευνες
για τη μάθηση στο χώρο των μουσείων.
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McManus, P. M. (2009). Σκέψεις για την αξιολόγηση στα μουσεία. Τετράδια Μουσειολογίας,
6, 4-10.
Moussouri, T., Nikiforidou, A. & Gazi, A. (2003). Front-end and formative evaluation of an
exhibition on Greek mathematics, Current Trends in Audience Research and
Evaluation, American Association of Museums, Committee for Audience Research
and Evaluation, Vol. 16, 42-47.
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72, 56-61.
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μουσεία: το βίντεο ως ερμηνευτικό εργαλείο. Στο Α. Μπούνια, Νικονάνου, Ν. &
Οικονόμου, Μ. (Επιμ.). Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομιάς.
Διαχείριση, εκπαίδευση, επικοινωνία. Πρακτικά συνεδρίου. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο,
363-371.
Μπούνια, Α., Οικονόμου, Μ. & Πιτσιάβα, Ε. (2010). Η χρήση νέων τεχνολογιών σε
μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα: αποτελέσματα έρευνας στα ελληνικά
μουσεία. Μουσεία και Εκπαίδευση. Στο: Μ. Βέμη, Ε. Νάκου (Επιμ.). Μουσεία και
Εκπαίδευση. 335-347. Αθήνα: Νήσος.
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Το έργο «Στα ίχνη της γραφής: η ιστορία της γραφής και της γλώσσας στον ελλαδικό
χώρο» (MIS
339816)
υλοποιείται
στο
πλαίσιο
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
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Ηθική κρίση και ανάγκη για ηθική αγωγή
Crisis of morality and need for moral education
Bisera Jevtic, Associate Professor, Department of Pedagogy, Faculty of Philosophy, Nis,
bisera.jevtic@filfak.ni.ac.rs
Stosic Randjel, Deacon and Professor in the Ecclesiastic High School, Nis,
s_arandjel@hotmail.com

Abstract: Boundary second and third millennium 20 and 21 century inevitably raises
questions about the future of mankind and we in him. Child in peace and in war child, child
sieve and child is hungry, the child with the parents and children without parents, child
refugees and child in their home, the children of hell and the kids calm, and so on. Negative
image of the society becomes more evident when one idea that we live in a world with a flood
of contradictory news, presentation indistinguishable boundaries between good and evil,
fantasy and reality, and authenticity counterfeit, leading the child to confusion. Under this
condition the child feels like being in an exhausted body and opponent with necrotic will
to wake his creative ego. His life becomes impersonal and anonymous. Ethical education with
a culture of a warm, comfortable, encouraging emotional atmosphere positively affects the
student. Ethical education helps the student to deal with not only a trouble learning, but also a
variety of personal and social problems, solidarity, respect for others, etc.
Περίληψη: Σήμερα, κατά τον 21ο αιώνα, περισσότερο ίσως και από την εποχή του 20ού
αιώνα, ένα από τα πιο επείγοντα θέματα των έντονων παιδαγωγικών συζητήσεων, είναι ο
τύπος του ανθρώπου που καλούμαστε να μορφώσουμε. Το να μιλάμε και να γράφουμε για το
παιδί με την πρώτη ματιά, είναι εύκολο ακόμη και ευχάριστο.‘Ομως, αποτελεί πολύ δύσκολο
φιλοσοφικό, παιδαγωγικό και πολιτισμικό έργο.Το παιδί του πολέμου, το παιδί της ειρήνης,
το παιδί που πεινάει, το παιδί με τους γονείς και τα παιδιά χωρίς γονείς, τα παιδιά-πρόσφυγες
και τα παιδιά στο σπίτι τους, τα παιδιά της κόλασης και τα παιδιά ήρεμα, και ούτω καθεξής.
Η αρνητική εικόνα της κοινωνίας γίνεται περισσότερο εμφανής, εάν λάβει κανείς απόψη πως
ζούμε σε ένα κόσμο με πλημμυρίδα αντιφατικών ειδήσεων, παρουσίαση δυσδιάκριτων ορίων
μεταξύ καλού και κακού, πραγματικού και φανταστικού, αυθεντικού και κίβδηλου, που
οδηγούν το παιδί στην σύγχυση. Κάτω από αυτή την κατάσταση το παιδί νιώθει σαν να
βρίσκεται σε ένα εξουθενωμένο και απονεκρωμένο οργανισμό με νεκρωμένη βούληση, με
σβήσημο του δημιουργικού του Εγώ. Η ζωή του γίνεται απρόσωπη και ανώνυμη. Η ηθική
αγωγή με μια καλλιέργεια μιας ζεστής, άνετης, ενθαρρυντικής, συναισθηματικής
ατμόσφαιρας επιδρά θετικά στο μαθητή. Η ηθική αγωγή βοηθά το μαθητή να αντιμετωπίσει
όχι μόνο το πρόβλημμα μάθησης, αλλά και ποικίλα προσωπικά και κοινωνικά προβλήμματα,
ετίμηση του άλλου, αλληλεγγύη, σεβασμό του άλλου, κτλ.
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Λέξεις κλειδιά: Ηθική, Ηθική αγωγή, ηθικές αξίες.

Εισαγωγή
Κάθε εποχή έχει τα «φαντάσματα» της και τους «εφιάλτες» της, ενώ οι σύγχρονοι Μοντέρνοι
Καιροί γεννούν μια καινούργια κοινωνία ιδιότυπων και απειλητικών μηχανισμών. Στην
κοινωνία αυτή γεννιόμαστε και ζούμε χωρίς συχνότατα να γνωρίζουμε το γιατί. Το
θεμελιώδες πρόβλημα είναι να δώσουμε ένα νόημα στη συγκεκριμένη κοινωνία, ένα νόημα
που γεννιέται εκτός των άλλων και μέσα από τη δημιουργικότητα του μαθητή στο σχολείο.
Μέσα σε συνθήκες συνεχούς αλλαγής, μέσα στο ραγδαία αναπτυσσόμενο κόσμο, που μας
περιβάλλει, και του μετασχηματισμού σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, συνεπάγεται και η
ηθική συνιστώσα, μέσα από το σύστημα αξιών του πολιτισμού. Η πολυπλοκότητα και η
καταλληλότητα της κοινωνικής συνείδησης και του ηθικού φαινομένου απαιτούν μια
διεπιστημονική ερευνητική προσέγγιση και το σχεδιασμό ηθικών ανθρώπινων αναγκών, στην
υπαρκτή κοινωνία. Ο πολιτισμός του καλού και ο πολιτισμός του κακού, μόνο σε ηθικό
καλούπι, παρουσιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τις ανθρώπινες αξίες και τα ηθικά
παραδείγματα. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι ένα πλούσιο θησαυροφυλάκιο, μια ηθική
κληρονομιά των καθολικών αξίων, ειδικά σε μια περίοδο οικονομικών, πολιτικών,
πολιτιστικών και άλλων αντιθέσεων και αντιπαραθέσεων. Η Παιδαγωγική, ως πανόραμα της
εποχής μας, μέσα από το φακό των ηθικών αρχών, μας φέρνει αντιμέτωπους με πολλά
αναπάντητα ερωτήματα, αναπάντητες υπαρξιακές αμφιβολίες και φρικτά κοινωνικά
φαινόμενα, εικόνες του κακού, έλλειψη της ηθικής λογικής και εγκλήματα, ως μια σταθερή
πραγματικότητα. Η κατάρρευση των σχετικών κοινωνικών συστημάτων, στην ατμόσφαιρα
της σημερινής κοινωνίας, στο σύγχρονο κόσμο, άμεσα και έμμεσα, παράγει μια ηθική κρίση
και μια διάβρωση των ηθικών αρχών, οι συνέπειες των οποίων είναι καταστροφικές για την
ανάπτυξη της νέας γενιάς και για το μέλλον της κοινωνίας. Η ηθική κρίση και τα προβλήματα
της ηθικής εκπαίδευσης θα πρέπει να θεωρούνται, ανάλογα με τη γενική κρίση ολόκληρου
του κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Υπό αυτές τις συνθήκες, υπάρχουν άνθρωποι που
ξέρουν τι είναι σωστό και δίκαιο, έχουν επίγνωση του τι πιστεύουν, αλλά δεν είναι σε θέση ή
δεν μπορούν, για διάφορους λόγους, να δρουν ηθικά. Υπάρχουν, όμως, και άνθρωποι που
έχουν ηθικά προβλήματα και ανησυχίες, αλλά δεν ξέρουν τι είναι το σωστό και πώς να
ενεργούν. «Ηθική κρίση» είναι, στην πραγματικότητα, η κατάσταση της κοινωνίας, κατά την
οποία ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, από έναν ή άλλο λόγο, χάνει την αίσθηση του τι είναι
το δίκαιο και του τι είναι το άδικο, και χάνει την αίσθηση να ενεργεί με το σωστό τρόπο.
Δηλαδή, «όταν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποιες αξίες και αρχές πρέπει να τηρούν, και όταν
δεν είναι σίγουροι πώς να εφαρμόσουν τις δικές τους ηθικές αξίες και ηθικές αρχές, στην
καθημερινή τους ζωή και σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, τότε αντιμετωπίζουμε την ηθική
κρίση» (Đorđević, 1995, σ. 161). Στο μεταβατικό στάδιο του σοσιαλισμού, στη δημοκρατία,
η ηθική αγωγή είναι ουσιαστικό εκπαιδευτικό πρόβλημα. Δεδομένου ότι έχει βασικό ρόλο, η
ηθική αγωγή πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις και να
καθορίσει και να προσδιορίσει τις επιχειρησιακές προτεραιότητες και τις στρατηγικές της.
Υπό τις παρούσες συνθήκες, η αγωγή βρίσκεται σε αποκλεισμό (μέσα στην κρίση) και δεν
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είναι σε θέση να ξεπεράσει την αδυναμία και την καθυστέρηση του κοινωνικού γίγνεσθαι.
Στην ουσία, το πρόβλημα της αγωγής δεν είναι τόσο στην ύπαρξη πολλών δυσλειτουργιών,
αλλά στην ανικανότητα αλλαγής και ανεξαρτησίας της αγωγής από τα κοινωνικά
προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, στο εκπαιδευτικό σύστημα, δεν έγιναν σημαντικές και
ουσιαστικές αλλαγές. Αν υπήρχαν κάποιες επιβαλλόμενες, «από πάνω», μικρές αλλαγές,
αυτές σημειώθηκαν στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων και
στην αλλαγή αναλυτικών προγραμμάτων, μεθόδων διδασκαλίας, τεχνικών και διαδικασιών
της αξιολόγησης. Αποφεύγοντας τα θεμελιώδη, δηλαδή τις διαρθρωτικές αλλαγές, δεν υπήρχε
μια συνεκτική μεταρρύθμιση, στον τομέα της εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο,
δημιουργήθηκαν απροσδιόριστες έννοιες της μεταρρύθμισης, σε αυτόν τον ιδιαίτερο και
ευαίσθητο τομέα (Đorđević, 1995, σ. 161). Οι ηθικές πτυχές της αγωγής είναι βασικό θέμα
στη μελέτη του Babic (1998) "Moral i naše vreme", «Η ηθική και ο καιρός μας».
Εξετάζοντας τους παιδαγωγικούς στόχους, ο συγγραφέας τονίζει το σημαντικό ρόλο της
αγωγής στη μετάδοση, απόκτηση και δυνατότητα εφαρμογής της καθολικής και παγκόσμιας
γνώσης. Αυτή η διάσταση της αγωγής «προϋποθέτει ανθρώπινη και ηθική ακεραιότητα, η
οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί, με την οποιαδήποτε γνώση ενός συγκεκριμένου διδακτικού ή
άλλου εκπαιδευτικού περιεχομένου, αλλά μόνο με την ενεργητική γνώση, δηλαδή την
ικανότητα του ανθρώπου να σκέφτεται, πρωτίστως, για τον ηθικό του εαυτό». Η αγωγή της
κοινωνικής ένταξης δεν μπορεί να οικοδομηθεί στον κομφορμισμό και γι' αυτό, είναι
απαραίτητο «ο στόχος της αγωγής να συμπεριλαμβάνει την επίτευξη προσωπικής
αυτονομίας», δηλαδή να καταπολεμήσει την παθητική αποδοχή γνώσης, η οποία πρέπει να
είναι πάντα ανοικτή και κατανοητή. Είναι απαραίτητο να έχουμε, κατά νου, τις αρνητικές
πτυχές της «παιδαγωγικής χειραγώγησης», οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε
παιδαγωγική βία και αυθαιρεσία, γιατί «η παιδαγωγική χειραγώγηση μπορεί, εύκολα, να γίνει
ένας παράγοντας υποδούλωσης, απενεργοποίησης και δογματισμού των ανθρώπων». Η
αγωγή δεν σημαίνει εύκολος έλεγχος των ανθρώπων, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι να γίνουν πλήρη
και άξια μέλη της κοινωνίας. Η παρούσα γενική κρίση έχει επηρεάσει όλες τις πτυχές της
κοινωνίας. Η υλοποίηση των ηθικών κανόνων και η αναίρεση των υψηλότερων ανθρώπινων
αξίων επηρέασαν την ηθική κρίση και την ανάπτυξη της ηθικής ευαισθητοποίησης. Η
σημερινή κοινωνία ανοίγει έναν ευρύ χώρο για τη διάβρωση της ηθικής, τόσο σε οικονομικό,
όσο και σε πολιτικό επίπεδο, και τη διάβρωση οικογενειακών σχέσεων και κοινωνικής
φροντίδας. Έτσι, η ηθική αγωγή, σήμερα, μπορεί να επιτευχθεί κάτω από δύσκολες συνθήκες
και με μεγάλη προσπάθεια των εκπαιδευτικών, οι οποίοι πρέπει να εξηγήσουν στα παιδιά την
«ανήθικη πράξη» ως το παραμορφωμένο προφίλ της ανθρώπινης προσωπικότητας.

1. Η έννοια και ο σκοπός της ηθικής αγωγής
Οι διαταραχές του παγκόσμιου χαρακτήρα στο οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό και
κοινωνικό τομέα, η παραμόρφωση της λειτουργίας των κοινωνικών θεσμών, τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, στη λειτουργία αμφίβολων αξίων και κεφαλαιαγορών, και η κοινωνική
ανισότητα δημιουργούν χώρο για ηθικό χάος. Επομένως, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι
οικογένειες, όλο και πιο δύσκολα, αξιοποιούν το μορφωτικό τους ρόλο, στον τομέα της
ηθικής. Σε μια τέτοια κοινωνία, κυριαρχούν τα κίνητρα ανήθικης συμπεριφοράς, ο
μισανθρωπισμός και ο βανδαλισμός. Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για αλλαγή και
βελτίωση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος και η έξοδος από την κοινωνική και
ηθική κρίση, κατά τη γνώμη μας πρέπει να συνίστανται και να υφίστανται, σε σχέση με τις
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κατάλληλες κοινωνικές αλλαγές. Είναι αναγκαία η αναθεώρηση των στόχων της εκπαίδευσης
και η επιλογή των κατάλληλων συστημάτων αξίων για μια επιθυμητή, ηθική και κοινωνική
δράση.
Η ηθική αγωγή, με κοινά αποδεκτές ανθρώπινες αξίες, για διάφορους και σημαντικούς
λόγους, εξακολουθεί να είναι μια επείγουσα ανάγκη της σημερινής κοινωνίας. Ένας από
αυτούς τους λόγους είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν είναι τέλειο ον, αν και δεν
συμφωνούν όλοι οι ερευνητές, με αυτήν την άποψη (Cenić, Petrović, 2005, σ. 134). Για
παράδειγμα, σύμφωνα με τον Ρουσσώ (1953) και τους άλλους υποστηρικτές της
ανθρωπιστικής ψυχολογίας, ειδικά τον Rogers (1985), κάθε άνθρωπος, από τη φύση του,
είναι καλός και αντιπροσωπεύει ένα τέλειο ον, εάν δεν παρεμποδίζεται στη φυσική και
αυθόρμητη ανάπτυξή του.
Ιδιαίτερα, οι νέοι χρειάζονται υποστήριξη στην ηθική τους ανάπτυξη. Η βοήθεια αυτού του
είδους είναι δυνατή, ιδίως με τη μορφή της παροχής, στους μαθητές, της γνώσης των ηθικών
αξιών. Παρά το γεγονός ότι η εξοικείωση των ηθικών αξιών δεν αρκεί, ώστε οι ίδιοι οι
μαθητές να συμπεριφέρονται ηθικά, οι υιοθετημένες ηθικές αξίες μπορούν να έχουν μια
λειτουργική διάκριση του καλού και του κακού, όπως και να δίνουν λύσεις στα σημαντικά
ηθικά διλήμματα της καθημερινότητας. Πράγματι, «η ηθική αγωγή, αν δεν καλεί
το μαθητή να χρησιμοποιήσει την ίδια υπάρχουσα ηθική γνώση και αν η
γνώση αντιμετωπίζεται ως μια παθητική στάση μίμησης, τότε ο μαθητής παραμένει
αβοήθητος, απροστάτευτος και ηθικά αναλφάβητος» (Kicinski, 1993, σ. 126).
Η ηθική αγωγή δεν περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνο, στην παροχή ηθικών αξιών. «Ως
προϋπόθεση της ηθικής συμπεριφοράς και ως μία πολύπλοκη διαδικασία, απαιτεί από τους
μαθητές να αναπτύξουν την ευαισθησία ηθικών αξίων, και πάνω απ' όλα, την εφαρμογή της
ηθικής συμπεριφοράς τους, στην καθημερινή ζωή» (Strozewski, 1992, σ. 41). Με άλλα λόγια,
η ηθική αγωγή είναι απαραίτητη, ανεξάρτητα από την πηγή και την έμπνευσή της, είτε στο
χριστιανισμό, είτε στον ανθρωπισμό, είτε στην Αναγέννηση. Η ραγδαία ανάπτυξη της
τεχνολογίας προάγει ένα είδος τεχνοκρατικού πολιτισμού που νεκρώνει τον άνθρωπο. Τα
τελευταία χρόνια, η πρόοδος των μαθητών αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο. Πολλά
επιτεύγματα, που, πριν λίγα χρόνια, βρισκόταν στη σφαίρα του ονείρου και της
επιστημονικής φαντασίας, πραγματοποιούνται. Μαζί, όμως, με την ευημερία και τις ανέσεις
που προσφέρει η σημερινή κοινωνία, συνυπάρχουν κίνδυνοι και απειλές για την ίδια την
ύπαρξη του μαθητή και την υγεία του, τόσο τη σωματική, όσο και την πνευματική. Ο
σημερινός μαθητής, στην προσπάθειά του να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της σημερινής
κοινωνίας, οδηγείται στην εξειδίκευση, στον εξορθολογισμό και στην πνευματική
μονομέρεια. Η κατάληξη όλων αυτών είναι η αλλοτρίωση του ανθρώπινου προσώπου, ενώ,
καθημερινά, γινόμαστε μάρτυρες, στην κοινωνία μας, μιας αρνητικής συμπεριφοράς, η οποία
παίρνει διαστάσεις χιονοστιβάδας, σε ολοένα και μικρότερες ηλικίες.

2. Η ανάγκη για ηθική ανάκαμψη
Ο νέος ανθρωπισμός σημαίνει αύξηση της γνώσης της ηθικής αξίας, ως προϋπόθεση, για να
ξεπεραστεί η απελπισία του ανθρώπου, ως μαθητή, και επομένως, να συντελεστεί η
επιστροφή του αποξενωμένου μαθητή, ως ανθρώπου, στο πραγματικό του γίγνεσθαι.
Στην εποχή της μεγάλης προπαγάνδας της ελευθερίας, όμως, ο άνθρωπος είναι ανελεύθερος.
«Η ελευθερία, ως ηθική και ανθρώπινη αξία, είναι βασικός άξονας της σχολικής αγωγής.
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Πρόκειται για μια ελεύθερη ζωή, δημιουργικότητας και δεσμών επικοινωνίας μεταξύ των
μαθητών» (Brkić, 1982, σ. 48).
Οι ερευνητές αναλύουν τη διαδικασία εφαρμογής της ηθικής αγωγής, στη σχολική πράξη,
συνήθως, ως εξής: «Οι ηθικές αξίες, που είναι απαραίτητες για την ηθική διαπαιδαγώγηση
των μαθητών και τη στάση των δασκάλων, σχετικά με το περιεχόμενο της ηθικής αγωγής, η
επιρροή του εκπαιδευτικού/μορφωτικού συστήματος του σχολείου, στην ηθική αγωγή των
μαθητών, η επιρροή των δασκάλων στην ηθική αγωγή των μαθητών και η επιρροή του
σχολικού κοινωνικού κλίματος στην ηθική ανάπτυξη των μαθητών, δημιουργούν το ηθικό
προφίλ των παιδιών. Όπως φαίνεται, πολλά σημαντικά ζητήματα ηθικής αγωγής, στα
σχολεία, δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο της εμπειρικής έρευνας (Keller, Reuss, 1986).
Από τα προαναφερόμενα, συμπεραίνουμε ότι η ηθική αγωγή δεν είναι στο απαιτούμενο
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Επομένως, η βελτίωση της ηθικής αγωγής των μαθητών δεν
είναι δυνατή χωρίς «συστηματική ανάπτυξη της ηθικής θεωρίας, κριτική μελέτη σχολικών
πράξεων, εισαγωγή κατάλληλου περιεχομένου και νέων μορφών διδασκαλίας, όπως η
ευέλικτη ζώνη, παραγωγικές μεθόδους διδασκαλίας, δημιουργία καλύτερων συνθηκών για
την κινητοποίηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών, βελτίωση της τεχνολογικής βάσης
του μορφωτικού έργου και σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης» (Žilinek, 1997, σ. 58). Η ηθική
αγωγή δεν μπορεί να προβληθεί σε ένα νέο ποιοτικό επίπεδο του προγράμματος, μόνο με
μοντελοποίηση της ανάπτυξης της προσωπικότητας και τη χρήση της σύγχρονης
εκπαιδευτικής τεχνολογίας, αλλά είναι απαραίτητο να κάνει μια ριζική αλλαγή στους
σκοπούς και τους στόχους διδασκαλίας.
Η ηθική αγωγή είναι ένα πολύ ευαίσθητο φαινόμενο, για να κριθεί, αξιόπιστα και με βάση τις
υποκειμενικές πεποιθήσεις και τις επιφανειακές παρατηρήσεις. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με
τον Haydon, απαιτείται η διεπιστημονική και πολυεπιστημονική σκέψη και εμπειρική έρευνα.
Μόνο τότε, θα είναι δυνατό να επιτευχθεί μια επιστημονική οργάνωση του εκπαιδευτικού
έργου, που θα περιλαμβάνει μια επιστημονική θεμελίωση των στόχων και αρμοδιοτήτων της
αγωγής (Haydon, 2010). Με βάση τα παραπάνω, το σχολείο ως οργανωμένη κοινωνία,
καλείται να συμβάλει στη μόρφωση του ανεξάρτητου παιδιού και εφήβου, που να έχουν
αναπτύξει το αίσθημα της ευθύνης. Το σχολείο, ειδικά υπό τις παρούσες κοινωνικές
συνθήκες, αποτελούσε και αποτελεί μορφωτικό ίδρυμα, το οποίο θεωρείται απόρροια του
πολιτισμού. Το σχολείο είναι μια απάντηση της κοινωνίας, στο γεγονός ότι, για την πλήρωση
των κοινωνικών λειτουργιών, δεν πρέπει να αφήνονται οι απαραίτητες επιδόσεις της μάθησης
στην τύχη, αλλά πρέπει να υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια για στη νοητική και την
ηθική ανάπτυξη του μαθητή» (Detert, Trevino, 2008, σ. 378). Η συμμετοχή του
δασκάλου/εκπαιδευτικού στη ζωή του μαθητή δεν είναι αυτονόητη. Προϋποθέτει μια
σταθερή ηθική υπόσταση και ένα ηθικό status του εκπαιδευτικού.
Η ηθική κρίση, ως ηθικό ανάστημα, δεν μπορεί να ξεπεραστεί, εφόσον «οι εκπαιδευτικοί δεν
είναι ηθικά σταθεροί και εφόσον παραμένουν απόμακροι, ψυχροί, απομονωμένοι, δύσκολοι
στις διαπροσωπικές σχέσεις και συναισθηματικά κενοί» (Đorđević, 1995, σ. 163). Απαιτείται
μία συνολική ανθρώπινη προσπάθεια, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την ηθική
ανασυγκρότηση και την ηθική διαπαιδαγώγηση του ατόμου και της κοινωνίας. Η έξοδος από
την ηθική κρίση συνδέεται με την εισαγωγή των κατάλληλων κοινωνικών αλλαγών, του
πλουραλισμού και του σεβασμού του άλλου.
Το καλό και το κακό κυριαρχούν στο πολιτισμό της ανθρωπότητας. Το καθήκον μας είναι να
προσφέρουμε τη δική μας προσωπική μαρτυρία, στο χώρο της αξιολόγησης του καλού, μέσα
στην κλίμακα των ηθικών αξιών, διότι το καλό είναι ήθος σχέσης, δύναμη ζωής, δείγμα
απελευθέρωσης και όχι παντοδυναμία βούλησης, κομπασμού και εγωιστικής
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αυτοπεποίθησης. Το κυρίαρχο στοιχείο αυτής της προσπάθειας είναι η ενεργοποίηση των
ηθικών αξίων στον άνθρωπο, δηλαδή η εργασία, η αλήθεια, η καλοσύνη, η ελευθερία, η
ειρήνη, η κοινωνική συμπαράσταση, η γνώση και η αξιοπρέπεια (Jevtić, 2012).

3. Ηθική διάσταση της αρμοδιότητας
Η ηθική αρμοδιότητα περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία: την γνώση, δεξιότητες και τις
προσωπικές δυνατότητες, τα στοιχεία, τα οποία κάνουν τη συνολική επάρκεια του ατόμου
(Žižak, 1999). Κυριότερη ανάμεσα τους είναι η γνώση, μια γνώση πού, όσο βαθύτερη και
εξατομικευμένη συμαίνει να είναι τόσο πιό αποτελεσματική μπορεί να καταστήσει την
λειτουργία της ηθικής αγωγής. Πρόκειται για μια γνώση πού δεν είναι ούτε υποκειμενική
ούτε αντικειμενική αλλά διαπροσωπική. Η ηθική στην ιδιαίτερη αυτή γνώση ελέγχεται με την
ψυχική επέκταση του δασκάλου, κατά την οποία προσλαμβάνει το μαθητή με τα προβλήματα
του. Οι δεξιότητες περιλαμβάνουν συγκεκριμένες γνωστικές, διαπροσωπικές, κοινωνικές, και
κινητικές δυνατότητες που διαμορφώνουν το ηθικό είναι. Προσωπικές ικανότητες του
ανθρώπου χαρακτηρίζονται από την μοναδικότητα του, την αυτογνωσία του, την ελευθερία
εκλογής, την προσωπική ευθύνη, την επιδίωξη κοινού καλού και την αξιοπρέπεια.
Έτσι, ο άνθρωπος ως πρόσωπο διακρίνεται για την μοναδικότητα του, για την ευθύνη για
τους άλλους και το γενικότερο πέριβάλλον και πάνω από όλα για το αυτεξουσίο του. Βασική
προϋπόθεση αποτελεί κατανόηση του ανθρώπινου πρόσωπου, στοιχείο που η αγωγή για να
είναι πραγματική δεν μπορεί να το παραθεωρεί, να βρίσκεται έξω από αυτό και να μη θεωρεί
απαραίτητη την γνώση του ανθρωπίνου πρόσωπου. Ανάκγη όμως είναι όχι μόνο ο δάσκαλος
να γνωρλιζει τους μαθητές αλλά και οι μαθητές το δάσκαλο και τους συμμαθητές τους. Και
είναι απαραίτητη μια τέτοια αλληλογνωριμία γιατί η ηθική σχέση δεν είναι μονόδρομη αλλά
αμφίπλευρη και συνεπάγεται αλληλεπίδραση.
Ο άνθρωπος λειτουργεί ως πρόσωπο, όταν υπερβεί τον εαυτό του και δημιουργήσει άρρηκτη
σχέση και αρμονική επικοινωνία με όλους και με όλα και ιδιαίτερα όταν αναπτύσει
συναισθήματα σεβασμού και αποδοχή, ενσυναίσθησης, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και του
αλτρουισμού. Να βιώσει ένα συμβάν όχι μόνο από τη δική του αλλά και από την πλευρά
εκείνου με το οποίο συναντάται. Στο κάθε άνθρωπο υπάρχουν δυο πλευρές του είναι, οι
οποίες δεν μπορούν να χωριστούν. Το ένα είναι δυνατό να ονομαστεί ατομικό είναι και
περιλλαμβάνει τις πνευματικές καταστάσεις της προσωπικής μας ζωής. Το άλλο είναι ένα
σύστημα από ιδέες, συναισθήματα, συνήθειες, που χαρακτηρίζουν την ομάδα ή τις διάφορες
ομάδες στις οποίες ανήκουμε, το κοινωνικό είναι. Στόχος της αγωγής είναι η διαμόρφωση
ενός ηθικού είναι, μέσα στο οποίo ο άνθρωπος κληρονομεί εμπειρίες ολόκληρων αιώνων.
Η ηθική αγωγή δε στηρίζεται σε μια προοπτική μαθητικής ματαιοδοξίας. Βασισμένη στη
απόδοση στο μέγιστο βαθμό, προϋπόθει τις φυσικές και επίκτητες ικανότητες και
δυνατότητες του κάθε μαθητή, τις οποίες και συνδέει με τη λαχτάρα για αλληλοβοήθεια, για
ανάσταση του κοινωνικού περιβάλλον στο οποίο ζει και ο μαθητής. Ως εκ τούτου, η ηθική
αγωγή γεννάει ηθικά αξιώματα, τα οποία και εδραιώνονται στη καθημερινή ζωή. Στο σημείο
αυτό ο ρόλος της αγωγής κρίνεται σημαντικός, αφού η ίδια αποσκοπεί στην εξάλειψη
καταστάσεων απομόνωσης και ενίσχυσης ανεκτικότητας, ως σημαντική ηθική διάσταση.
Κάθε άνθρωπος δέχεται σταδιακά από τους μεγάλους την παρουσίαση της πραγματικότητας
κατά τρόπο υποκειμενικό, όπως δηλαδη αυτοί την αντιλαμβάνονται, εσωτερικεύει τους
κανόνες του περιβάλλοντος και μαθαίνει να είναι αποδεκτός από τα λοιπά μέρη της
κοινωνίας. Είναι γνωστή η ηθική σπουδεότητα της ανεκτικότητας, γεγονός που έχει
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επισημανθεί στην παρούσα εργασία. Και η σημασία της γίνεται εμφανέστερη αν
συνυπολογίσουμε δύο ακόμη παράγοντες. Ο πρώτος αναφέρεται στο πόσο ανεπανόρθωτα
έχει προσβάλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής τη δυνατότητα του ανθρώπου για σεβασμό και στο
πόσο απομονωμένοι και εσωτερικά πτωχότεροι αισθάνονατι πολλοί άνθρωποι.
Ο
δεύτερος παράγοντας αφορά στην επείγουσα ανάγκη που έχει ο άνθρωπος για ειλικρινή
επικοινωνία και κοινωνικές εμπειρίες. Η οικοδόμηση της ανεκτικότητας και της κατανόησης
είναι ζήτημα θεμελιώδους σημασίας για την αποδοχή του άλλου ανθρώπου ως ξεχωριστού
προσώπου, που έχει αυτοαξία.

Συμπεράσματα
Ο όρος αγωγή περιλαμβάνει όλες τις σκόπιμες επιδράσεις που ασκούνται στο άνθρωπο, ώστε
να φτάσει στους σκοπούς, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται στην ίδια του φύση και
για τους οποίους είναι προορισμένος. Η επίδραση δεν είναι μονοδιάστατη. Ο άνθρωπος
πρέπει να διέλθει από μια διαδικασία αλληλοεπίδρασης για την ολοκλήρωσή του. Ιδιαίτερα
σήμερα κρίνεται απαραίτητο να αντιλαμβανόμαστε το σχολείο ως ένα σύνολο σχέσεων
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, μεταξύ μαθητών και μαθητών, καθώς επίσης
εκπαιδευτικών και μαθητών με άλλες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν άμεση ή έμμεση
σχέση με το σχολικό περιβάλλον. Το σχολείο είναι απραίτητο να δημιουργήσει προϋποθέσεις
για την εξασφάλιση δυνατοτήτων γρήγορης και σταθερής κατάκτησης ορισμένων ηθικών
γνώσεων και δεξιοτήτων. Σύγχρονες ηθικές αντιλήψεις επισημάνουν ότι το πρόσωπο του
μαθητή, το πρόσωπο του κάθε μαθητή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Δημιουργημένο
ελεύθερο και αυτεξούσιο αποτελεί ότι πιο ιερό και απαραβίαστο υπάρχει στο κόσμο.
Συγχόνως απαιτεί κατανόηση και σεβασμό για τις ιδέες και τις απόψεις που εκφράζει. Το
τρίπτυχο που πρέπει να κατευθύνει τη στάση του εκπαιδευτικού είναι: σεβασμός της
προσωπικότητας του παιδιού, κατανόηση των προβλημάτων του, αγάπη και αποδοχή του.
Συνακόλουθα, όταν ολοκληρωθεί ένας επιτυχής ηθικός διάλογος, στηριγμένος σε σωστές
προϋποθέσεις και βασικές ανθρωπιστικές αρχές, τότε δάσκαλοι και μαθητές δεν θα
αισθάνοναται ηθικά ξένοι.
Η μονομέρεια, η μισαλλοδοξία και η βιαιότητα, που αποτελούν τα ταυτοτικά στοιχεία του
φανατισμού και της ανασφάλειας, είναι ξένα πρός τα στοιχεία της φωτεινής αγωνιστικότητας,
της ελευθερίας του προσώπου, του σεβασμού του άλλου που χαρακτηρίζουν την ηθική αγωγή
ως μια δυναμική και ρεαλιστική διαδικασία.
Παρά τις πολυποίκιλες δυσκολίες, είναι ανάγκη να αναπτύξουμε ηθικές αξίες, ώστε να μην
δημιουργήσουμε τη μορφή της ζωής, για την οποία διψάει ο βαθύτερος εαυτός μας. «Η ηθική
ανανέωση της κοινωνίας, με παιδαγωγική χωρίς σύνορα, είναι ο ήχος της ηθικής «καμπάνας»,
προς όλους μας στον 21ο αιώνα».
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Abstract: Greece, a country with a long standing tradition of immigration is facing,
especially during the second half of the 20th century, waves of new immigrants arriving to the
country. The massive inflow of immigrants identified and shaped decisively the new Greek
reality. Greece is now composed of groups with particular ethnic, religious and cultural
characteristics. The purpose of this paper is to analyze the national identity of Greece, the
immigration phenomenon and the intercultural education in the contemporary Greek
landscape. Of particular importance to this paper are the documentation of changes in the
Greek national identity, the analysis of the cultural integration of immigrants into the Greek
society and the importance of the intercultural education as a decisive factor that contributes
to the acceptance of pluralism and diversity that modern Greeks face.
Περίληψη: Η Ελλάδα, το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, από χώρα αποστολής μεταναστών
μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Η μαζική εισροή μεταναστών προσδιόρισε και
μορφοποίησε καθοριστικά τη νέα ελληνική πραγματικότητα. Η Ελλάδα πλέον συγκροτείται
από ομάδες με ιδιαίτερα εθνοτικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την εθνική ταυτότητα της Ελλάδας, την
μετανάστευση και την διαπολιτισμική εκπαίδευση στο σύγχρονο ελληνικό τοπίο. Εξετάζονται
η πορεία της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, η πολιτισμική ενσωμάτωση των μεταναστών και
ο ρόλος της εκπαίδευσης ως πρότυπο αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισμού και της
ετερότητας στο σύγχρονο ελληνικό κοινωνικό γίγνεσθαι.
Λέξεις κλειδιά: Έλληνική Εθνική Ταυτότητα, Μετανάστευση, Πολιτισμική ενσωμάτωση,
Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Σελίδα 199 από 282

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Εισαγωγή
Στο σύγχρονο κόσμο γίνεται όλο και περισσότερο φανερό ότι οι οικονομικές, πολιτικές,
κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις έχουν επιπτώσεις που συχνά υπερβαίνουν τα σύνορα
των κρατών. Οι μεταναστευτικές μετακινήσεις πληθυσμών σε παγκόσμιο επίπεδο
προσδιορίζουν τη δημογραφική συγκρότηση των χωρών υποδοχής μεταναστών και
συνιστούν ένα σημαντικό παράγοντα μορφοποίησης του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα των
κοινωνιών τους. Η βασική πρόκληση που καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν οι
πολυπολιτισμικές κοινωνίες συνίσταται στην οργάνωση των σχέσεων μεταξύ του γηγενούς
πληθυσμού και των αλλοδαπών με τέτοιο τρόπο ώστε η συνεύρεση τους να μην προκαλέσει
διαμάχες αλλά τη γόνιμη αλληλεπίδραση των πολιτισμών τους. Η σημερινή συντυχία
χαρακτηρίζεται λοιπόν από την αναδιαπραγμάτευση των παραδοσιακών όρων, με βάση τους
οποίους οι άνθρωποι μαθαίνουν να ενσωματώνουν τον εαυτό τους ως μέλη του ευρύτερου
κοινωνικού συνόλου. Έννοιες όπως αυτές του πολίτη, της εθνικότητας, της εθνικής
ταυτότητας εντοπίζονται σε μια συνεχή διαδικασία επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου
τους. Ο χώρος της εκπαίδευσης ως πρότυπο θεμελίωσης των υποκειμένων στις διαδικασίες
κοινωνικής και πολιτισμικής τους ενσωμάτωσης κατέχει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία
προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισμού και της ετερότητας ως βασικών
γνωρισμάτων του κοινωνικού γίγνεσθαι. Το ελληνικό σχολείο ως ισχυρό πεδίο πολιτιστικής
μεταβίβασης καλείται να οικοδομήσει την ελληνική ταυτότητα και συνείδηση και να
λειτουργήσει ως μηχανισμός διευρυμένης πολιτιστικής αναπαραγωγής. Η ευρεία εξάπλωση
και υιοθέτηση των εννοιών της πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικότητας στην
εκπαίδευση ανέδειξαν την έννοια του πολιτισμού σε βασικό πεδίο αναπαράστασης και
διερεύνησης της μετανάστευσης και των κοινωνικών της επακόλουθων. Η
διαπολιτισμικότητα σήμερα νοείται ως δεδομένη κοινωνική πραγματικότητα και η
διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί την απάντηση στην πολυπολιτισμική μετάπλαση των
σύγχρονων κοινωνιών και το μέσο δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών συμμετρικής
αλληλεπίδρασης των πολιτισμών. Η διαπολιτισμικότητα αποδεχόμενη την ετερότητα ως
υπαρκτή κατάσταση η οποία υφίσταται διαχρονικά συντελεί στη δημιουργία ενός
εκπαιδευτικού σκηνικού το οποίο προσδιορίζεται από την αποδοχή και τον σεβασμό της
ιδιαιτερότητας του άλλου τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών επικοινωνίας και τη
παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση και την κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική ζωή (Αβδελά, 1997α: 27-28 ; Γκόβαρης, 2001: 11, 110 ; Γιώτη, 2003: 95 ;
Νικολάου, 2006: 78).

1. Η Ελληνική Εθνική Ταυτότητα
Η μακρά ιστορία του ελληνισμού από την προκλασική αρχαιότητα μέχρι σήμερα καθιστά το
θέμα της έννοιας και αναπαράστασης της ελληνικής ταυτότητας ιδιαίτερα πολυδιάστατο και
επίμαχο. Η ελληνική εθνική ταυτότητα είναι μια πολυσύνθετη και ταυτόχρονα μια εύπλαστη
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και εξελικτική συλλογική ταυτότητα που χαρακτηρίζεται από τις βαθιές ιστορικές της ρίζες
και την μεγάλη αφομοιωτική της δύναμη. Η συλλογική αυτή ταυτότητα έχει αποκτήσει μια
διαχρονική συνέχεια δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα άλλοτε σε κάποιο και άλλοτε σε
περισσότερα από τα επιμέρους συστατικά της στοιχεία: την κοινή καταγωγή, την κοινή
γλώσσα, την κοινή θρησκεία και τον κοινό πολιτισμό. Η επίσημη ερμηνεία της ελληνικής
εθνικής ταυτότητας σύμφωνα με την Αβδελά (1997β), θα μπορούσε να συνοψιστεί σε πέντε
λέξεις: συνέχεια, διατήρηση, ομοιογένεια, αντίσταση, ανωτερότητα. Η ίδια (ό.π.) αναλύοντας
τις έννοιες αυτές αναφέρει ότι ο ελληνικός εθνικός εαυτός ορίζεται ως ανώτερος μέσα από
την άρρηκτη και αδιάλειπτη πορεία του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα ως
σήμερα και μέσα από την αναμφισβήτητη και καταξιωμένη επίδραση του αρχαιοελληνικού
στον δυτικό πολιτισμό. Σχηματίζεται έτσι ως μια υπερχρονική και αναλλοίωτη ύπαρξη και ως
συλλογικό υποκείμενο ομοιογενές και αδιαφοροποίητο στο χρόνο το οποίο διατηρεί τη
μορφή και τα εθνικά χαρακτηριστικά του αναλλοίωτα στο χρόνο. Παραμένει έτσι μια
αδιαπέραστη πολιτισμική οντότητα η οποία δεν μεταβάλλεται και δεν επηρεάζεται παρά μόνο
ανθίσταται προβάλλοντας αίγλη και κύρος. Το εθνικό συλλογικό αυτό υποκείμενο
απεικονίζεται ανθρωπομορφικά με τον όρο «ελληνισμός», οριοθετείται από το
αρχαιοελληνικό παρελθόν του και τη διαχρονική όσο και ζωντανή ορθοδοξία του και
ανακηρύσσεται σε υπέρτατη αξία (Αβδελά, 1997β; Κοκοσολάκης, 2004β; Τσαούσης, 2004).
Η πορεία της ελληνικής ταυτότητας όπως σημειώνουν οι Σταμέλος και Καρανάτσης (2005)
είναι πολυσχιδής και πολυκύμαντη: από την ελληνική αρχαιότητα στη Βυζαντινή πολύεθνική αυτοκρατορία και από εκεί στη δημιουργία ενός ελληνικού εθνικού σύγχρονου
κράτους διαμέσου τεσσάρων αιώνων οθωμανικής κυριαρχίας. Ιστορικά οι απαρχές της
μπορούν να τοποθετηθούν στην εποχή που δημιουργούνται τα ομηρικά έπη, γύρω στον 9ο
π.Χ. αιώνα. Τα έπη αυτά απεικονίζουν μια ήδη διαμορφωμένη γενική διατοπική συλλογική
ταυτότητα που καλύπτει το σύνολο σχεδόν του σημερινού ελλαδικού χώρου με κέντρο
αναφοράς το «εμείς» και όχι τους «άλλους». Τα διαφοροποιητικά στοιχεία που
χαρακτηρίζουν την ελληνική ταυτότητα αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα ομολογημένα
ακόμη και από τους άλλους. Έτσι στους Πέρσες του Αισχύλου η ελληνική ταυτότητα
προβάλλεται μέσα από τις αναφορές του Πέρση αγγελιοφόρου για το ποιοι και τι είναι οι
Έλληνες. Ο Επιτάφιος του Περικλή ή ο Πανηγυρικός τού Ισοκράτη είναι ίσως δύο από τα
χαρακτηριστικότερα δείγματα αναφοράς σε αρετές και ιδιότητες πού προβάλλονται ως
αναγνωρισμένα και αδιαμφισβήτητα από τους άλλους διακριτικά στοιχεία του «εμείς». Οι
συγγραφείς των προαναφερόμενων κειμένων ανήκουν βέβαια στο «εμείς». Την εποχή του
Βυζαντίου η ένταξη των Ελλήνων στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν πήρε την μορφή της
ενσωμάτωσης στην ρωμαϊκή συλλογική ταυτότητα (η οποία δεν είχε τον χαρακτήρα
«εθνικής» αλλά πολιτικής-αυτοκρατορικής ταυτότητας). Παρόλο που οι κάτοικοι του
χαρακτηρίζονταν επίσημα ως Ρωμαίοι το ίδιο το Βυζάντιο, που ως πολιτική οντότητα δεν είχε
ως κέντρο του την Ρώμη αλλά την Νέα Ρώμη (την Κωνσταντινούπολη) διαμόρφωσε την δική
του ελληνότροπη συλλογική ταυτότητα με βάση την θρησκεία και την γλώσσα. Στην
ταυτότητα αυτή η ελληνική εθνική συνείδηση μοιάζει να είναι απούσα. Χαρακτηριστικό
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παράδειγμα ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζει την ταυτότητα του ο πρώτος μετά την
Άλωση Πατριάρχης Γεώργιος Σχολάριος: «Έλλην ων τη φωνή, ούκ αν ποτέ φαίην Έλλην
είναι». Εκεί δηλαδή πού ο αρχαίος Έλληνας έλεγε «δεν είναι οι άλλοι αυτό πού εγώ είμαι» ο
βυζαντινός αντιστρέφει την έμφαση λέγοντας «δεν είμαι εγώ εκείνο πού οι άλλοι είναι». Η
ταυτότητα των βυζαντινών δεν θεμελιώνεται τόσο στη βεβαίωση του «εμείς» όπως συνέβαινε
στην Αρχαία Ελλάδα αλλά στην άρνηση των άλλων και στην ταυτόχρονη εξάλειψη κάθε
συνειδητού δεσμού ανάμεσα στον ελληνικό λαό και την Αρχαία Ελλάδα. Την περίοδο αυτή
ως Έλλην χαρακτηρίζονταν ο ειδωλολάτρης. Οι Βυζαντινοί ήταν Ρωμιοί, Γραικοί, Χριστιανοί
αλλά όχι Έλληνες. Η συγκρότηση αυτής της άποψης φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι
στην Καινή Διαθήκη οι όροι «Έλλην» και «Εθνικός» λαμβάνονται ουσιαστικά ως ταυτόσημοι
και δηλωτικοί της ειδωλολατρίας, δεδομένου ότι ο κύριος όγκος των μη Ιουδαίων εθνικών
προς τους οποίους κηρύσσουν οι Απόστολοι την εποχή εκείνη βρίσκεται στις ελληνικές
περιοχές. Ανάμεσα στους λαούς που απάρτισαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ο Ελληνισμός
αποτέλεσε το δυναμικότερο και το πολυπληθέστερο στοιχείο της αφομοιωτικής διαδικασίας
των διαφόρων λαών από το Βυζάντιο (Σβορώνος, 2004; Σταμέλος & Καρανάτσης, 2005;
Τσαούσης, 1983; Τσαούσης, 2004).
Την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας οι πόλοι του Ελληνισμού ήταν, σχηματικά, δύο.
Από τη μία το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και από την άλλη η αστική τάξη της
ελληνικής διασποράς. Το Πατριαρχείο και γενικότερα η εκκλησία διέθετε μια αξιόλογη
δύναμη που απέρρεε από τα πλεονεκτήματα που του είχε εκχωρήσει η Υψηλή Πύλη και τα
οποία αντικατοπτρίζονταν στην θεοκρατική αντίληψη σύμφωνα με την οποία οι θρησκευτικοί
ηγέτες ενός λαού ήταν και οι φυσικοί κοσμικοί του κυβερνήτες. Έτσι το Πατριαρχείο κατείχε
το ρόλο της αντιπροσώπευσης όλων των ορθοδόξων χριστιανών συμπεριλαμβανομένης και
της κοσμικής αντιπροσώπευσης τους παραπέμποντας σε μια αντιδυτική και ανθενωτική
ιδεολογία. Διατηρώντας μέσω της ελληνικής γλώσσας και της θρησκείας τη συνείδηση του
γένους μέσα στο αλλόφυλο το Πατριαρχείο πρέσβευε ουσιαστικά την παλινόρθωση της
βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ανέλαβε όχι μόνο τη θρησκευτική και πνευματική μέριμνα του
λαού αλλά και την προάσπιση της Ορθοδοξίας από το Ισλάμ καθώς και από τις δυτικές
ρωμαιοκαθολικές και προτεσταντικές προσηλυτιστικές προσπάθειες εις βάρος των
ορθοδόξων. Στο ορθόδοξο χριστιανικό πλαίσιο οι αμυντικοί μηχανισμοί υπεράσπισης της
εθνικής ιδέας ενισχύθηκαν καθιστώντας την Εκκλησία ως το μόνο επιφανή πολιτικό και
πολιτισμικό φορέα του έθνους. Το όνειρο της εθνικής ανόρθωσης που γεννήθηκε αμέσως
μετά την άλωση της Πόλης λαμβάνει πλέον τη μορφή μιας ανάστασης της εξελληνισμένης
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η αστική τάξη η οποία είχε διασκορπισθεί σε όλες τις
σημαντικές πόλεις της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης ενστερνιζόμενη τις ιδέες της
Γαλλικής Επανάστασης συνέβαλε στη γένεση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και στην
εκπροσώπηση μιας ενωτικής παράδοσης αλλά και στη συνειδητοποίηση εκ μέρους της Δύσης
της σημασίας του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Η εμφάνιση του αρχαιοελληνικού πνεύματος
στη Δύση η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της προσπάθειας διεξόδου της από τον χριστιανικό
μεσαίωνα δημιουργεί ένα ψυχρό κλίμα μεταξύ αυτής και του Πατριαρχείου. Η περίοδος αυτή
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όσον αφορά την υπό διαμόρφωση εθνική ταυτότητα χαρακτηρίζεται αφενός από το συνεκτικό
δίδυμο της ελληνικής γλώσσας και της θρησκευτικής ένταξης στο ορθόδοξο δόγμα και
αφετέρου από τα στοιχεία μιας παλιάς ταυτότητας που αναδυόταν από το παρελθόν. Τις
τελευταίες δεκαετίες πριν από τον αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας η πολιτική ιδεολογία
των υποταγμένων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έτεινε να προσδιοριστεί με βάση δυο
συλλογικές ταυτότητες: από τη μια την παραδοσιακή «ρωμαίικη» ταυτότητα του θρόνου της
Κωνσταντινούπολης και από την άλλη την νεότευκτη «ελληνική» ταυτότητα του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού που υπερασπίζονταν την κλασική αρχαιότητα και την ένδοξη
αρχαιοελληνική καταγωγή (Κοκοσολάκης, 2004β; Κουμπουρλής, 2005; Σβορώνος, 2004;
Σταμέλος & Καρανάτσης, 2005).
Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, η σχέση της ελληνικής ταυτότητας με την Ευρώπη
γίνεται άρρηκτη και άμεση. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική συνείδηση και η συσπείρωση
του γένους ήταν ισχυρή το περιεχόμενο της εθνικής ταυτότητας δεν φαίνεται να είναι σαφές
και αυτό διότι στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος συνέχιζαν να υπάρχουν οι συγκρουόμενες
πολιτισμικές και ιδεολογικές τάσεις που προαναφέρθηκαν. Το πρόβλημα των Ελλήνων τον
19ο αιώνα ήταν η παραγωγική συνύφανση τη συμβολικής αξίας του κλασικού ελληνισμού,
που τόσο εκτιμούσε η Ευρώπη, με την ανατολική βυζαντινή παράδοση, που τόσο
περιφρονούσε. Η διχοτόμηση μεταξύ Ανατολής και Δύσης, που ενυπήρχε στην ελληνική
ταυτότητα, προσδιόρισε και προσδιορίζει ακόμη και σήμερα τη σχέση της με την Ευρώπη.
Με τη δολοφονία του Καποδίστρια το 1831 και την διοίκηση της Ελλάδας από τον Όθωνα οι
διάφορες τάσεις που ήταν εγγενείς στην ελληνική ταυτότητα εντάθηκαν ακόμη περισσότερο
και αυτό διότι η βαυαρική διοίκηση δεν είχε ή δεν μπορούσε να έχει την πολιτισμική
ικανότητα να εκσυγχρονίσει την ελληνική κοινωνία. Η συντηρητική και ολιγαρχική πολιτική
που ακολούθησε αποδείχθηκε ελλιπής σε σχέση με τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα και
οδήγησε στην αναβίωση του λαϊκού θρησκευτικού και πολιτισμικού ήθους δημιουργώντας
στην ελληνική κοινωνία ένα σύνδρομο ανωτερότητας/κατωτερότητας και μια
αλληλοαναιρούμενη εικόνα του ελληνικού εθνικισμού που από τη μια οραματιζόταν τον
εξευρωπαϊσμό της ελληνικής κοινωνίας και από την άλλη αποσκοπούσε στην αναβίωση της
Βυζαντινής δόξας και στην ανάκτηση παλαιών ελληνικών εδαφών με τελική επιδίωξη την
ίδια την Κωνσταντινούπολη (Κοκοσολάκης, 2004β).
Το όραμα αυτό που είναι γνωστό ως «Μεγάλη Ιδέα» κυριάρχησε στην ελληνική πολιτική και
πολιτισμική σκηνή για πάνω από 70 χρόνια και έλαβε άδοξο τέλος με τη Μικρασιατική
Καταστροφή. Το 1922 αποτελεί σταθμό για τη σύγχρονη Ελλάδα και την πολιτική και
πολιτισμική της ταυτότητα γιατί σήμανε το οριστικό τέλος για τις όποιες αυταπάτες και
προσδοκίες αναβίωσης του Βυζαντίου σε κάποια νέα μορφή. Η ήττα στη Μικρά Ασία
προκάλεσε την ενδοσκόπηση του ελληνικού εθνικισμού και την ανάγκη μιας ουσιαστικής
αξιολόγησης της σχέσης της ελληνικής ταυτότητας με την Ευρώπη. Μετά την καταστροφή
του 1922 η Μεγάλη Ιδέα υποχωρεί και το ελληνικό κράτος εισέρχεται σε μια περίοδο
εσωστρέφειας με σοβαρότατες πολιτικές αναταραχές, οι οποίες αποκρυσταλλώνονται σε
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τρεις δικτατορίες. Το κράτος απεκδύεται την ιδέα μιας μεγάλης Ελλάδας και υιοθετεί
αναγκαστικά την επιτασσόμενη πραγματικότητα. Η αποδοχή αυτή σήμαινε ταυτοχρόνως και
την επιλογή ένταξης της χώρας μας σε έναν από τους δύο πόλους που συναπάρτιζαν τη
διεθνή σκηνή: Δύση και Ανατολή. Η εθνική ταυτότητα την περίοδο αυτή συνοψίζεται σε
τρεις λέξεις, «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια». Ο αρχικός σκοπός υπάρξεως και ιδεολογικής
συστάσεως του ελληνικού κράτους χάνει το απελευθερωτικό του νόημα και κατευθύνεται
προς την εκκαθάριση της χώρας από τους «εσωτερικούς εχθρούς». Η στροφή αυτή δεν
μειώνει την κεντροφόρο δύναμη γύρω από το εθνικό «εγώ» αλλά αντιθέτως την ενδυναμώνει
και την υπερτονίζει. Το νέο κράτος σταθεροποιείται και διευρύνεται εδαφικά και διοικητικά,
και διαμορφώνεται έτσι σε ένα τυπικό κράτος με όλα τα χαρακτηριστικά αυτού που
αποκαλείται «εθνικό» (Κοκοσολάκης, 2004β; Σταμέλος & Καρανάτσης, 2005).
Η δικτατορία του Μεταξά το 1936 με την ιδεολογία συγκρότησης του «Τρίτου Πολιτισμού»,
βασισμένη στη σύνθεση του κλασικού και του βυζαντινού στοιχείου, καθώς και η γερμανική
κατοχή και ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησαν οδήγησαν την Ελλάδα σε βαθύτερη
πόλωση, στον διχασμό της ελληνικής κοινωνίας και σε ένα παράλογο και εσωστρεφή
εθνικισμό. Η εθνικοφροσύνη πλέον προβάλλεται ως ύψιστη αρετή αναγκαία για κάθε
Έλληνα. Αποκορύφωμα αυτής της μακράς εθνικιστικής περιόδου ήταν η δικτατορία των
συνταγματαρχών με την κατάλυση κάθε δημοκρατικής και ελεύθερης σκέψης. Η «Ελλάς των
Ελλήνων Χριστιανών» απομονώθηκε πλήρως από την Ευρώπη αφού η δεύτερη αποτελούσε
σύμφωνα με το καθεστώς κηλίδωση τόσο των αξιών του ελληνισμού όσο και του
χριστιανισμού. Με την πτώση της χούντας των συνταγματαρχών το 1974 και την
επαναλειτουργία των δημοκρατικών θεσμών ανοίγει μια νέα σελίδα για τη νεοελληνική
ιστορία και τη μεταμόρφωση της σχέσης της ελληνικής ταυτότητας με την Ευρώπη. Την
περίοδο αυτή η μακρά και αμφίρροπη στάση της Ελλάδας προς την Ευρώπη αποσαφηνίζεται
και φαίνεται να συνοψίζεται στη γνωστή φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή «Ανήκομεν
εις την Δύσιν». Με την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση η σχέση της Ελλάδας με την
Ευρώπη μετουσιώνεται σε μια ισότιμη εταιρική σχέση, και σε επίπεδο αναπαράστασης της
ελληνικής ταυτότητας, τα παλαιά σύνδρομα κατωτερότητας/ανωτερότητας και τα
παραλειπόμενα αυτών σε σχέση με την Ευρώπη αρχίζουν να εξασθενούν. Στο νέο κοινωνικόοικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο που διαμορφώνεται, η ιδιομορφία της
ελληνικής ταυτότητας ενισχύεται και οι παλαιές διχοτομήσεις μεταξύ παράδοσης και
νεωτερικότητας, Ανατολής και Δύσης, Ελλάδας και Ευρώπης υπερνικούνται. Η ελληνική
ταυτότητα συμπορεύεται πλέον με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και
ολοκλήρωσης. Η πορεία της Ελλάδας είναι άμεσα συνδεδεμένη και συμμετρική με την
πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν σημαίνει την εξασθένηση της ελληνικής
ταυτότητας αλλά αντίθετα την ενδυνάμωση και την ισχυροποίηση της μέσα στο ευρωπαϊκό
σκηνικό όπου το κοινό οικοδομείται πάνω στο διαφορετικό δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό
εγχείρημα πράγματι οικοδομείται πάνω στην πολιτισμική διαφορετικότητα των λαών της
Ευρώπης και την αμοιβαία αποδοχή τους σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια
(Κοκοσολάκης, 2004β; Κοκοσολάκης, 2004α; Σταμέλος & Καρανάτσης, 2005).
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2. Μετανάστευση και πολιτισμική ενσωμάτωση στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τον Τσαούση (2006), η μετανάστευση είναι η μόνιμη ή προσωρινή μεταβολή
του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου ή κοινωνικού συνόλου. Ως ένα λειτουργικό σύστημα
ανακατανομής του πληθυσμού από χώρες και περιοχές λιγότερο ανεπτυγμένες και οι οποίες
κυριαρχούνται από καταδυναστευτικά καθεστώτα προς χώρες με οικονομική και κοινωνική
ευμάρεια και δημοκρατική σταθερότητα αποτελεί μια διεργασία που η απαρχή της
τοποθετείται βαθιά μέσα στο χρόνο. Το φαινόμενο της μετανάστευσης αποτελεί συνάρτηση
μιας σειράς παραγόντων οι οποίοι συνδέονται με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση και
τις διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες κατά την οποία λαμβάνει χώρα. Διάφορες αιτίες, όπως η
έλλειψη χώρου και ο υπερπληθυσμός, η κοινωνική ανισότητα, η φτώχεια και οι πόλεμοι
ώθησαν και συνεχίζουν να ωθούν τον άνθρωπο στην απόφαση του να μετακινηθεί. Το
μεταναστευτικό φαινόμενο είναι ένα πολύπλοκο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο
χαρακτηρίζεται από πολλές ανόμοιες διαδικασίες και καταστάσεις και αφορά διαφορετικές
κατηγορίες ανθρώπων και εθνοτήτων και προσδιορίζεται από ένα πλήθος κοινωνικών,
οικονομικών, πολιτικών και πολιτισμικών παραγόντων (Τσαούσης, 2006: 238 ; Κασιμάτη,
2003α: 23 ; Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003: 24).
Η Ευρώπη γνώρισε τη μετανάστευση είτε στέλνοντας τους κατοίκους της στις Ηνωμένες
Πολιτείες είτε δεχόμενη μετανάστες από άλλες χώρες. Εξετάζοντας την μεταπολεμική
ιστορία της μετανάστευσης στην Ευρώπη διακρίνουμε τέσσερις περιόδους: α. Η πρώτη
(1945-1960) είναι η περίοδος της ανοικοδόμησης των χωρών μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο
και η περίοδος του αποαποικισμού κατά την οποία η βασική αιτία της μετανάστευσης ήταν η
μετακίνηση πληθυσμών εξαιτίας του τέλους του πολέμου και η επιστροφή των αποίκων και
του εργατικού δυναμικού από τις αποικίες. β. Η δεύτερη περίοδος (1955-1973)
χαρακτηρίζεται από τη μετακίνηση εργατικού δυναμικού από το λεγόμενο Νότο προς την
Ηπειρωτική Ευρώπη και γενικότερα προς τις βόρειες χώρες. γ. Στη τρίτη περίοδο (19741988) η μετανάστευση περιορίζεται επειδή οι χώρες υποδοχής μεταναστών δε ζητούν πλέον
νέο εργατικό δυναμικό. δ. Η τέταρτη περίοδος μετά το 1988 χαρακτηρίζεται από τη
μετακίνηση πληθυσμών από την Ανατολική προς τη Δυτική Ευρώπη (Χλέτσος, 2003: 20-23).
Στην Ελλάδα η μετανάστευση αποτελεί ένα φαινόμενο συνυφασμένο με την ιστορία του
ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Οικονομικοί και άλλοι λόγοι ανάγκασαν τους
Αρχαίους Έλληνες να ιδρύσουν αποικίες μακριά από την πατρίδα τους, και να μεταφέρουν τα
δικά τους πολιτιστικά στοιχεία επηρεάζοντας σημαντικά τους γειτονικούς λαούς. Στα νεότερα
χρόνια ανάλογοι παράγοντες συντέλεσαν στη νεοελληνική διασπορά κατά την οποία
δημιουργήθηκαν ελληνικές παροικίες στο εξωτερικό οι οποίες όμως εξαιτίας του μειωμένου
ανθρώπινου δυναμικού τους και του περιορισμένου κοινωνικού τους ρόλου δεν είχαν την
ενεργητικότητα των αρχαίων αποικιών και έτσι σταδιακά ενσωματώθηκαν από τις
ισχυρότερες νέες πατρίδες. Η Ελλάδα διαθέτει πληθώρα παραδειγμάτων προσφυγικών ροών
από και προς την επικράτειά της. Σε όλη τη μακραίωνη ελληνική ιστορία, η προσφυγική και η
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μεταναστευτική κίνηση αποτελούν σημαντική μεταβλητή της κοινωνικοοικονομικής της
ανάπτυξης. Ειδικότερα κατά τον 20ό αιώνα εισέρχονται μεγάλα προσφυγικά ρεύματα προς
την ελληνική επικράτεια, με πιο σημαντικό το μαζικό προσφυγικό ρεύμα του 1.220.000
ατόμων από τη Μικρά Ασία, τη Θράκη, τον Πόντο και τις βαλκανικές χώρες. Η Ελλάδα από
χώρα αποστολής μεταναστών στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα προς τις υπερπόντιες χώρες και
στη μεταπολεμική περίοδο προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, μετά την κατάρρευση των
καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Η
ελληνική κοινωνία για πρώτη φορά κλήθηκε να αντιμετωπίσει μεγάλες εισροές μεταναστών
από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες και τις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και
σε μικρότερα μεγέθη από χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Χιλιάδες οικονομικοί
μετανάστες εγκαθίστανται στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και διασκορπίζονται στον
ευρύτερο ελληνικό υπαίθριο χώρο διασαλεύοντας πρότερα κοινωνικά στερεότυπα της
ελληνικής ομοιογένειας. Η μαζική είσοδος των μεταναστών στην Ελλάδα εντάσσεται στο
γενικότερο κλίμα των γεωπολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών τόσο του
ευρωπαϊκού χώρου όσο και του διεθνή που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση, την
κατάρρευση των καθεστώτων της κεντροανατολικής Ευρώπης το 1989 και φυσικά από τις
διαδοχικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 20 χρόνια. Οι εξελίξεις αυτές
διαμόρφωσαν σε σημαντικό βαθμό τις μεταναστευτικές εισροές προς την Ελλάδα από τις
χώρες της Βαλκανικής και από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Συγχρόνως οι
διαδικασίες κοινωνικής και οικονομικής παγκοσμιοποίησης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη
των μεταφορών και επικοινωνιών, ενίσχυσαν την αύξηση μεταναστευτικών ροών από
μακρινές χώρες της Ασίας και της Αφρικής προς την Ελλάδα (Γεωργογιάννης, 1999: 19-20 ;
Κασιμάτη, 2009: 7-8 ; Κασίμης, Ζακοπούλου, Παπαδόπουλος, 2003: 10 ; Κόντης, κ.ά., 2005:
37 ; Πέτρου, 2008: 42 ; Τριανταφυλλίδου, 2010: 47).
Η μετανάστευση συνάπτεται πολύ συχνά με τον ρατσισμό. Παρ’ ότι οι διαεθνικές
διαμεταναστευτικές ροές εικονικά ανατρέπουν τα εδαφικά σύνορα και ωθούν προς
εναλλακτικές θεωρήσεις του ανήκειν στα εθνικά κράτη όπως είναι για παράδειγμα η
διεύρυνση των διαδικασιών χορήγησης υπηκοότητας, τα τελευταία εξακολουθούν να
διαιωνίζουν την αρχηγία του εθνικού κράτους και να τη διατηρούν αναλλοίωτη. Στα πλαίσια
αυτά αναπτύσσονται πολλαπλοί λόγοι για τα πολιτικά δικαιώματα, την υπηκοότητα, τις
εθνικές ταυτότητες και την πολιτισμική διαφορά. Συνέπεια της σύνδεσης του κράτους με την
εδαφική επικράτεια και την εθνική ταυτότητα αποτελεί η ανάπτυξη ενός ρατσιστικού λόγου
και αντίστοιχων πρακτικών που αποδοκιμάζουν τον «άλλο», προσλαμβάνοντας και
συνθέτοντάς τον ως κατώτερο σε σχέση με τον «εαυτό». Όσο τα μεταναστευτικά ρεύματα
διογκώνονται τόσο περισσότερο παρουσιάζει έξαρση ο ρατσισμός (Κασιμάτη, 2004: 169-170
; Παπαγεωργίου, 2011: 42-43).
Η οροθέτηση της έννοιας του ρατσισμού επιδέχεται πολλές οπτικές. Ιστορικά τον 19ο αιώνα
στο επίκεντρο του εννοιολογικού προσδιορισμού του ρατσισμού τοποθετείται η φυλή που για
άλλους εκφράζει «βιολογική πραγματικότητα», δηλαδή ανισότητες βιολογικού χαρακτήρα,
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και για άλλους «κοινωνικές φαντασιώσεις» δηλαδή είναι ένα άθροισμα ετερογενών
γνωρισμάτων μορφοφυσιολογικών, συμβολικών, πνευματικών και φανταστικών, που
στοιχειοθετούν το ιδεολογικό υπόστρωμα στο οποίο βρίσκουν την αιτιολόγηση τους οι
φυλετικές διακρίσεις. Στον 20ο αιώνα δεσπόζει ο νεορατσισμός που εκφράζει ανισότητες
πολιτισμικού περιεχομένου. Η θεώρηση του νεορατσισμού συνίσταται στην αντίληψη ότι οι
μετανάστες μεταφέροντας στη χώρα υποδοχής τα δικά τους πολιτισμικά πρότυπα και το δικό
τους αξιακό σύστημα, (στοιχεία που έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες), καθίστανται αυτόματα για
τον λόγο αυτό, όχι μόνο διαφορετικοί αλλά και υποδεέστεροι. Ο «πολιτισμικός» ρατσισμός
αντικαθιστά τον παλιότερο «φυλετικό» ρατσισμό καθώς η έννοια της «φυλής» υποχωρεί και
ο ρατσισμός στηρίζεται πλέον στον ισχυρισμό της αναφομοίωτης ή ανυπέρβλητης διαφοράς.
Σύμφωνα με τον ρατσιστικό λόγο αν η κοινωνία της χώρας υποδοχής επιθυμεί να κρατήσει
την κοινωνική συνοχή της πρέπει να περιορίσει τους μετανάστες από τις οικονομικές,
κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες, να τους περιθωριοποιήσει και να τους αποκλείσει
κοινωνικά (Κασιμάτη, 2004: 169-170 ; Παπαγεωργίου, 2011: 42-43).
Στον αντίποδα αυτής της εθνικιστικής και μονολιθικής προσέγγισης του μεταναστευτικού
φαινομένου βρίσκεται η θέση της ενσωμάτωσης των μεταναστών ως απαραίτητου στοιχείου
της ειρηνικής συνύπαρξης τους με τον γηγενή πληθυσμό της κοινωνίας υποδοχής τους.
Παρεμφερείς όροι όπως ένταξη και αφομοίωση έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να
αποδοθεί η σχέση που διαμορφώνεται ανάμεσα στους μετανάστες και στο νέο περιβάλλον
της εγκατάστασης. Ο όρος «ενσωμάτωση» προέρχεται από την κοινωνιολογική παράδοση,
τοποθετείται στο επίκεντρο της σύστασης των κοινωνιών αλλά και της σχέσης των μελών
τους με αυτές και αποτελεί μια θεμελιώδη διαδικασία κοινωνικής οργάνωσης και
συμμετοχής. Η ενσωμάτωση δεν αποτελεί μόνο μια απλή διαδικασία μέσω της οποίας ο
μετανάστης καθίσταται μέλος της κοινωνίας υποδοχής του αλλά μια δυναμική πορεία προς
μια επιθυμητή κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από μια απουσία διακρίσεων μεταξύ
συγκρίσιμων ομάδων ημεδαπών και αλλοδαπών στη χώρα υποδοχής. Η ενσωμάτωση
διακρίνεται σε: α. σε οικονομική, η οποία αναφέρεται στην πρόσβαση των μεταναστών στην
αγορά εργασίας και στην οικονομική αυτάρκεια τους, β. κοινωνική, δηλαδή στην πρόσβαση
σε δημόσιες υπηρεσίες και δημόσια αγαθά όπως η εκπαίδευση, γ. πολιτική, κατά την οποία ο
μετανάστης καθίσταται ενεργό μέλος της πολιτείας αποκτώντας την ιδιότητα του πολίτη και
αντίστοιχα πολιτικά δικαιώματα και δ. πολιτισμική, η οποία εδράζεται στην αμοιβαία ανοχή
και τον αλληλοσεβασμό των διαφορετικών πολιτισμικών προτύπων και αξιών. Ο όρος
«ένταξη» χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον όρο «ενσωμάτωση» καθώς αναφέρεται
αντικειμενικά στη διαδικασία κατά την οποία ο μετανάστης γίνεται μέρος της κοινωνίας
υποδοχής. Ωστόσο ο όρος είναι διαφορετικός και δεν ταυτίζεται με την ενσωμάτωση αφού
παραπέμπει στη διαδικασία κοινωνικοποίησης του ατόμου η οποία ξεκινά από τη μηδενική
στιγμή της γέννησης του. Η πολιτιστική αφομοίωση αποτελεί μια διαδικασία
αλληλοδιείσδυσης και συγχώνευσης κατά την οποία οι διάφορες ομάδες αποκτούν τις μνήμες
και τις στάσεις άλλων ομάδων και βιώνουν την ιστορία τους ενσωματώνομενες με αυτές σε
μια κοινή πολιτιστική ζωή. Η διαδικασία αυτή δεν υποστηρίζει την προοπτική της
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διαπολιτισμικότητας καθώς συντείνει στην σταδιακή κατάργηση των πολιτιστικών
ιδιαιτεροτήτων των μεταναστών (Γαβρόγλου, 2003: 87 ; Κόντης, 2001: 190 ; Μουσούρου,
1991: 133 ; Παπαδοπούλου, 2011: 19, 26-27 ; Παπαγεωργίου, 2011: 39).
Στην περίπτωση της Ελλάδας η συλλογική στάση της ελληνικής κοινωνίας επικεντρώνεται
στη διαφύλαξη των συνόρων της χώρας από οποιαδήποτε πρόσμειξη, ανάμειξη και εισβολή.
Η ξενοφοβία και ο ρατσισμός στη σύγχρονη Ελλάδα συμβαδίζουν με έναν κυρίαρχο
εθνοκεντρικό λόγο που υποστασιοποιεί το «εμείς» και τον εθνικό εαυτό στη βάση διαφόρων
εθνοπολιτισμικών στερεοτύπων στιγματισμού της ετερότητας. Σύμφωνα με την
Παπαγεωργίου (2011) η στάση των Ελλήνων όπως προκύπτει από εμπειρικές έρευνες και
δημοσκοπήσεις απέναντι στους μετανάστες είναι αρνητική. Η Ελλάδα δεν χαρακτηριζόταν,
τουλάχιστον στο παρελθόν, ως η χώρα που αντιμετώπιζε αρνητικά τους ξένους. Βέβαια, στο
μεγαλύτερο μέρος της ιστορικής της διαδρομής, ήταν χώρα αποστολής και όχι υποδοχής
μεταναστών. Σήμερα που έγινε αποδέκτης μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων η εικόνα
φαίνεται να αλλάζει. Στην ελληνική κοινωνία έχουν δημιουργηθεί αρνητικά στερεότυπα για
τους μετανάστες τόσο σε γενικό πλαίσιο όσο και ειδικά για μετανάστες από συγκεκριμένες
χώρες. Οι Αλβανοί για παράδειγμα στο πλαίσιο του ρατσιστικού λόγου στην Ελλάδα,
χαρακτηρίζονται ως εγκληματίες και επικίνδυνοι και ως πολιτισμικά κατώτεροι. Η
«Αλβανοφοβία» αναφέρεται ακριβώς στην καλλιέργεια ενός αρνητικού και ξενοφοβικού
κλίματος προς τους Αλβανούς μετανάστες οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα σε μια περίοδο
κρίσης και αναδιαπραγμάτευσης της ελληνικής ταυτότητας. Στη συγκεκριμένη κατηγορία
μεταναστών το ζήτημα του ρατσισμού καθίσταται ιδιαίτερα σύνθετο, λόγω της ύπαρξης των
εθνοτικά Ελλήνων, Βορειοηπειρωτών μεταναστών. Οι Έλληνες φοβούνται ότι οι ξένοι αργά
ή γρήγορα θα γίνουν επικίνδυνοι για τον πολιτισμό μας, την ταυτότητα και τη θρησκεία μας.
Το ελληνικό κράτος αποτελεί τον επίσημο, θεσμικό παράγοντα, που, μέσω των ειδικών
μεταναστευτικών πολιτικών του, διαμορφώνει τους πολιτικούς όρους της ενσωμάτωσης και
τα επίπεδα του ανήκειν εντός της εδαφικής του επικράτειας. Η ελληνική μεταναστευτική
πολιτική, βασίζεται στις κατηγοριοποιήσεις των μεταναστών, με βάση τις ιδεολογικές αρχές
του ισχύοντος δικαίου ιθαγένειας, των παρόντων συμφερόντων και επιδιώξεων του κράτους,
και των ιστορικά διαμορφωμένων αντιλήψεων για την ετερότητα (Κασιμάτη, 2003β: 179180 ; Παπαγεωργίου, 2011: 44-45, 382 ; Τσιμπιρίδου, 2004: 157).
Σήμερα η ελληνική κοινωνία καλείται να διαχειριστεί ζητήματα αποκλεισμού του άλλου και
του διαφορετικού που βασίζονται κυρίως στο ιδίωμα του ελληνικού εθνοκεντρισμού, στη
σχέση του με τα μεγάλα εθνικά αφηγήματα και στις σχέσεις καθημερινότητας. Παρά τις
όποιες φοβίες και διστακτικότητες ενυπάρχουν στον ελληνικό χώρο απέναντι στους «άλλους»
η Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες οι οποίες διακατέχονται από μια παράδοση ρατσισμού
και ιδεολογιών εχθρότητας και αποκλεισμού απέναντι στους ξένους, διαθέτει ακόμη αρκετή
ανοχή απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές. Η ελληνική κοινωνία κατέχει εστίες αντίστασης
απέναντι στον ρατσιστικό λόγο και συχνά προβάλλεται η άλλη αλήθεια από εκείνους που
πιστεύουν ότι στην σημερινή εποχή της οικονομικής και πολιτισμικής κρίσης η συνύπαρξη
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των λαών αποτελεί την μόνη οδό για τη συγκρότηση μιας κοινωνίας με κοινωνική συνοχή και
ανάπτυξη (Κασιμάτη, 2003β: 189-190 ; Παπαγεωργίου, 2011: 44 ; Τσιμπιρίδου, 2004: 157).

3. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση προέρχεται από τα κινήματα διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης
της δεκαετίας του 1960 και στοχεύει στην καταπολέμηση των διακρίσεων στην εκπαίδευση.
Η διαφορά της με την πολυπολιτισμική εντοπίζεται στο ότι η τελευταία αναφέρεται απλώς
στην πλουραλιστική πραγματικότητα και στη συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικές
κουλτούρες ενώ η διαπολιτισμική συνιστά μια ενεργή διάδραση μεταξύ ανθρώπων που
κάποτε αντιμετώπιζαν εμπόδια στη μεταξύ τους επικοινωνία. Έτσι σκοπός της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια της αλληλεπίδρασης και της αμοιβαίας
κατανόησης καθώς και η ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία μεταξύ ατόμων διαφορετικής
εθνικής, πολιτισμικής, γλωσσικής και θρησκευτικής προέλευσης. Με τον όρο διαπολιτισμική
εκπαίδευση σηματοδοτείται η διδασκαλία για τους άλλους πολιτισμούς και η ανάπτυξη του
αισθήματος του σεβασμού γι’ αυτούς στα παιδιά των γηγενών. Οι εμπνευστές της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης διακηρύσσουν ότι με αυτήν γεφυρώνεται το πολιτισμικό χάσμα
που διαχωρίζει τη μειονοτική από την κυρίαρχη ομάδα και κατά συνέπεια αναβαθμίζεται η
αυτοεκτίμηση των παιδιών των μεταναστών και των μειονοτήτων με αποτέλεσμα την
εκπαιδευτική τους ενσωμάτωση. Όπως αναφέρεται στον Γεωργογιάννη (2008) η
διαπολιτισμική εκπαίδευση συγκροτείται από εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν
στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, στην
κατάργηση των διακρίσεων, στην ισονομία, στην αλληλοκατανόηση, στην αλληλοαποδοχή
και στην αλληλεγγύη και απευθύνεται τόσο στους πολιτισμικά διαφορετικούς πληθυσμούς
όσο και στον εθνικό πληθυσμό της χώρας υποδοχής. Συνεπώς η διαπολιτισμική εκπαίδευση
δεν απευθύνεται μόνο στους μειονοτικούς και μετακινούμενους πληθυσμούς, αλλά στο
σύνολο του πληθυσμού κάθε χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο (ό.π.) ενώ η διαπολιτισμική
επικοινωνία υποδηλώνει απλά μια διάθεση ή/και αιτιώδης υποχρέωση για επικοινωνία με
άλλους πολιτισμούς, η διαπολιτισμική εκπαίδευση συμβάλλει άμεσα στην επίλυση των
προβλημάτων που δημιουργούνται από την επαφή διαφορετικών πολιτισμικά ατόμων ή
ομάδων στη χώρα υποδοχής μετακινούμενων πληθυσμών. Η εκπαιδευτική πράξη αποκτά
διαπολιτισμικές διαστάσεις μέσα από τις κοινωνικό-ιστορικές συνθήκες της εξέλιξης των
κοινωνιών σε χώρους συνάντησης πολλών και διαφορετικών πολιτισμών. Έτσι ο
διαπολιτισμικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης επικεντρώνεται στους εξής άξονες οι οποίοι
αποτελούν συγχρόνως και τους στόχους της: α. στη διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων για τις
διαφορές μεταξύ των πολιτισμών, β. στην αλληλεγγύη, γ. στο σεβασμό ως ισότιμων των
άλλων πολιτισμών, δ. στην αγωγή στην ειρήνη. Οι τέσσερις αυτοί άξονες θεωρούνται ότι
πρέπει να αποτελούν τις βάσεις της επικοινωνίας και των σχέσεων των ανθρώπων μεταξύ
τους και με το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Το ζητούμενο στην διαπολιτισμική
εκπαίδευση όπως και σε μια διαπολιτισμική κοινωνία είναι η διασφάλιση μιας
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διαπολιτισμικής πορείας ως μια διαδικασία οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης και
συνεργασίας μεταξύ όλων των πολιτών (Ζάχος & Χατζής, 2005: 103-104 ; Γεωργογιάννης,
2008: 37-38 ; Κανακίδου & Παπαγιάννη, 2009: 45 ; Νικολάου, 2006: 79).
Στο νέο διαπολιτισμικό σκηνικό η ελληνική κοινωνία καλείται να υιοθετήσει νέες
προσεγγίσεις, ικανές να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μεταναστών και
των μειονοτικών ομάδων που διαμορφώνουν συνθήκες πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα μπορούμε να διακρίνουμε τρεις περιόδους στη πορεία της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η πρώτη περίοδος αναφέρεται στη παλιννόστηση μέχρι το τέλος
της δεκαετίας του 1970 και χαρακτηρίζεται από την ολοκληρωτική και προκλητική
αποσιώπηση των σχολικών προβλημάτων των παλιννοστούντων μαθητών. Η ένταξη τους στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζεται ως υπόθεση των ίδιων των
παλιννοστούντων παιδιών και των οικογενειών τους και όχι ως πρόβλημα της ελληνικής
εκπαίδευσης. Η δεύτερη περίοδος συμπίπτει χρονικά με την δεκαετία του 1980 κατά την
οποία άρχισαν να εφαρμόζονται τα πρώτα προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως
συνέπεια της αναγνώρισης των προβλημάτων που προέκυπταν λόγω της ανεπαρκούς γνώσης
της γλώσσας των παιδιών των παλιννοστούντων Ελλήνων αλλά και της εισόδου μεγάλου
αριθμού Ποντίων. Τα προγράμματα αυτά στόχευαν στην εντατική διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας σε τάξεις υποδοχής για την καταπολέμηση του γλωσσικού ελλείμματος και στη
γρήγορη ενσωμάτωση των παιδιών στο ελληνικό σχολείο και την ελληνική κοινωνία.
Χαρακτηριστικό της εκπαιδευτικής πολιτικής αυτή την περίοδο είναι η υποτίμηση των
σχολικών προβλημάτων των παλιννοστούντων παιδιών στο επίπεδο της γλωσσικής έκφρασης
και η υιοθέτηση μέτρων που εντάσσονται στη λογική της διάκρισης. Η έγκαιρη
συνειδητοποίηση του προβλήματος με την υιοθέτηση του θεσμού των φροντιστηριακών
τμημάτων το 1982 επέτρεψε την παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας σ’ όλους τους
παλιννοστούντες μαθητές και παρείχε τη δυνατότητα για μια από κοινού με τα ντόπια παιδιά
αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούσε η ύπαρξη στο σχολείο μαθητών με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στο σχολείο. Παράλληλα αναγνωρίστηκε η ανάγκη
ανάπτυξης ειδικού επιμορφωτικού υλικού και η διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων για την
επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν
αποτελεσματικά τα προβλήματα μιας διαπολιτισμικής τάξης. Στην τρίτη περίοδο - η οποία
αποτελεί ουσιαστικά την απαρχή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα - (δεκαετία
του 1990), ψηφίζεται ο νόμος 2413/96 «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», με κύριο στόχο την οργάνωση και λειτουργία σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε
νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες και την
αντιμετώπιση, με τον τρόπο αυτό, των νέων συνθηκών. Το ζήτημα της ισότητας των
ευκαιριών καθώς και το ζήτημα της ομαλής εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης των
μαθητών με διαφορετικό εθνοπολιτισμικά υπόβαθρο αποτελεί βασικό στόχο της
εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας. Συγχρόνως κρίνεται αναγκαία η θέσπιση ενός επίσημου
οργάνου του οποίου αποστολή θα συνίσταται στη διεξαγωγή ερευνών κυρίως για την
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ελληνική παιδεία στο εξωτερικό και στη διεξαγωγή διαπολιτισμικών προγραμμάτων. Έτσι
ιδρύεται το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) με
βασικό σκοπό τη μελέτη και έρευνα των εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν την ελληνική
παιδεία στο εξωτερικό, καθώς και την ευθύνη και το συντονισμό των προσπαθειών για την
έγκυρη και έγκαιρη εκτέλεση των διαπολιτισμικών προγραμμάτων». Ιδιαίτερα σημαντική
είναι η προσπάθεια που καταβάλει το Υπουργείο Παιδείας να συντονίσει ερευνητικά
προγράμματα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής του για τη Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση. Από το 1995, προκειμένου να ανταποκριθεί στην πρόκληση της
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε την υλοποίηση των
τεσσάρων μεγάλων έργων, στο πλαίσιο του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ,
Ενέργεια 1.1.Ζ. Πρόκειται για τα εξής έργα: α. Πρόγραμμα για τη Σχολική και Κοινωνική
Ένταξη Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών: Φιλοσοφικό - Παιδαγωγικό –
Ψυχολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Αθηνών. β. Πρόγραμμα για την
αναβάθμιση της εκπαίδευσης της μουσουλμανικής μειονότητας: Τμήμα Επιστημών
Προσχολικής Ηλικίας – Πανεπιστήμιο Αθηνών. γ. Πρόγραμμα Παιδείας Ομογενών:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο Κρήτης. δ. Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων: Φιλοσοφικό – Παιδαγωγικό - Ψυχολογικό Τμήμα
Φιλοσοφικής Σχολής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τα παραπάνω έργα βασίζονται σε τρεις
βασικούς κοινούς κατευθυντήριους άξονες που συνίστανται στη διαμόρφωση κατάλληλων
προγραμμάτων σπουδών, στην παραγωγή εποπτικού και διδακτικού υλικού και στην
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αξιοσημείωτη και σοβαρή προσπάθεια σχεδιασμού και
εφαρμογής της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αποτελεί η εκπαίδευση της
μουσουλμανικής μειονότητας της Δ. Θράκης. Τα αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόζονται
στα λεγόμενα «μειονοτικά σχολεία» μπορούν να χαρακτηριστούν ως τα πλέον δημοκρατικά
και στο περιεχόμενο τους διακρίνονται αρκετές από τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 2009 : 84 ; Μάρκου, 1995: 165-166 ; Παλαιολόγου
& Ευαγγέλου, 2003: 143-147 ; Τζωρτζοπούλου & Κοτζαμάνη, 2008: 30).
Στη χώρα μας, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση βρίσκεται στην αρχή της ανάπτυξης της, τόσο
στο επίπεδο του πολιτικού σχεδιασμού όσο και στο επίπεδο της πολιτικής εφαρμογής. Τα
ισχύοντα διδακτικά εγχειρίδια χρειάζεται να αναθεωρηθούν σε μια διαπολιτισμική
κατεύθυνση. Οι τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα χρειάζονται αρκετές
βελτιώσεις στην υποδομή τους προκειμένου η διαπολιτισμική παιδαγωγική να ενδυναμωθεί.
Εξίσου σημαντική κρίνεται και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διαχείρισης
της διαφορετικότητας. Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στο τομέα της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης οι αλλοδαποί μαθητές δεν φαίνεται να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες
με εκείνες των γηγενών μαθητών. Τα παιδιά των μεταναστών εισέρχονται στο εκπαιδευτικό
σύστημα με διαφορετικές και άνισες συνθήκες πρόσβασης σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης. Η απουσία της ισότητας ευκαιριών διαπιστώνεται στα αποτελέσματα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και συγκεκριμένα στη δυνατότητα ολοκλήρωσης όλων των
βαθμίδων της εκπαίδευσης. Το ποσοστό διαρροής για τους μετανάστες μαθητές είναι
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ιδιαίτερα υψηλό κατά τη μετακίνηση τους από το τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη και
δεν υπάρχει ισότητα ευκαιριών στα μακροχρόνια αποτελέσματα της εκπαίδευσης και
συγκεκριμένα στις ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και κοινωνικής εξέλιξης. Η
διαπολιτισμική εκπαίδευση προκειμένου να εφαρμοστεί στην πράξη προϋποθέτει θεσμικές
αλλαγές και αλλαγές στον τρόπο σκέψης και αντίληψης του ελληνικού διαπολιτισμικού
τοπίου. Η δημιουργία ενός σχολείου για όλα τα παιδιά απαιτεί την ύπαρξη και εφαρμογή ενός
προγράμματος ισότητας ευκαιριών για όλους τους μαθητές και την ανάπτυξη ενός δικτύου
συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων ώστε η διαπολιτισμική εκπαίδευση να μην αποτελεί
απλά ένα μύθο, αλλά μια πραγματικότητα (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003: 147-151).

Συμπεράσματα
Η ελληνική κοινωνία, αν και ποτέ δεν υπήρξε μονοπολιτισμική αφού πάντα ζούσαν και
συνυπήρχαν στον ελληνικό χώρο πληθυσμιακές ομάδες που είχαν διαφορετικές παραδόσεις,
θρησκευτικές πεποιθήσεις και αξίες, επηρεάστηκε (και επηρεάζεται) από τις διάφορες
κοινωνικό-οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες και μεταβλήθηκε σε πολυπολιτισμική
λόγω των αναγκών της σε παραγωγή και οικονομία. Η Ελλάδα πλέον συγκροτείται από
ομάδες με ιδιαίτερα εθνοτικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Η ελληνική
εθνική ταυτότητα μέσα στη διαχρονία επηρεάστηκε και πέρασε από διάφορα στάδια. Ένα
σημαντικό στοιχείο που προσδιόρισε και μορφοποίησε τη νέα ελληνική πραγματικότητα είναι
η μαζική εισροή μεταναστών η οποία αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη κατάσταση καθώς η
ελληνική κοινωνία δεν ήταν προϊδεασμένη να φιλοξενήσει και να ενσωματώσει ομαλά τις
παραπάνω ομάδες. Σήμερα στο ελληνικό τοπίο υπάρχουν μετανάστες δεύτερης και τρίτης
γενιάς οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας, ενώ ένας σημαντικός αριθμός εξ αυτών έχει
πλέον την ελληνική υπηκοότητα. (Κιούση, 2007: 12 ; Μαμούχα, 2007: 10-12 ; Πανταζής,
2005: 66 ; Κοκοσολάκης, 2004β: 54).
Η Ελλάδα είναι πλέον μια διαπολιτισμική χώρα στην οποία η υιοθέτηση και η συμφιλίωση με
την διαπολιτισμικότητα αποτελεί βασικό ζήτημα διάπλασης του μαθητικού δυναμικού. Η
παρουσία των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο αξιώνει την επιβεβλημένη
επαναξιολόγηση του μεθοδολογικού του μοντέλου. Η απάντηση στο νέο διαπολιτισμικό
σκηνικό καθιστά αναγκαία την προσπάθεια για μεθοδολογική και διδακτική ανανέωση του
σχολείου. Στην σημερινή εποχή που ο κόσμος εξακολουθεί να δοκιμάζεται από
αντιπαραγωγικές εθνοκεντρικές ιδέες και θρησκευτικές προσηλώσεις που επιφέρουν
διαμάχες και κατακερματισμό ισχυρών άλλοτε χωρών, η επιστροφή στις πανανθρώπινες αξίες
του πολιτισμού μας αποτελεί το εχέγγυο και τη μοναδική οδό για ειρηνική συνύπαρξη των
λαών. Στην προσπάθεια αυτή η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο
συνύφανσης της διαφορετικότητας το οποίο συμβάλει αναμφίβολα στη συγκρότηση
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης των λαών. Είναι προς όφελος όλων να
κατανοήσουμε ότι ο πολιτισμός των «άλλων» δεν αποτελεί το νεκρό φλοιό της αναμέτρησης
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ανάμεσα σε εθνοτικές και φυλετικές ομάδες αλλά το επίδικο περιεχόμενο και την ίδια τη
μήτρα αυτής της αντιπαράθεση (Κάτσικας & Πολίτου, 1999: 29 ; Νικολάου, 2011: 297-298).
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Διαθεματικό Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας: Ελληνογαλλικό ψηφιακό λεξικό όρων
κοινωνικών θεμάτων
Interdisciplinary Career Education Program: Greek-French electronic dictionary of
social issues terms
Γουσταύος Σάμιος, Γενικό Λύκειο Άνω Καλεντίνης Άρτας, Εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας,
Μ.Δ.Ε. ‘Διδακτική των Γλωσσών’,
samiosgmar@gmail.com
Gustave Samios, Ano Kallentini of Arta High School, French Language and Literature Teacher, Master in
‘Language Didactics’,
samiosgmar@gmail.com

Abstract: The students of Panagia Diasellou of Arta High School created a bilingual (GreekFrench) electronic dictionary regarding social issues terms. All this effort started in line with
their Modern Greek and French Language courses and within the framework of a multisubject programme regarding Career Education.
Vocabulary is probably the most important parameter on intercommunication and is the main
element on which thinking and speech depend on while; bilingualism is at least a pedagogical
necessity. The purpose of the programme, where its implementation is based on eclectic
multi-methods, is the development of useful lexical competences in both Greek and French
language so as students can correspond, as social beings, on a variety of different
communication ecosystems based on the fields of: sports & steroids, unemployment, violence,
advertisement, consuming society, immigration, drugs, ecology, racism and TV reality.
All students felt enriched and have appreciated the syllabus of the programme as it helped
them expand on a personal, social cultural and professional level. The unrelenting interest for
the programme together with their out of classroom dedication had well demonstrated that for
the development of lexical ability, language courses are vital to the overall curriculum. And
the need for introducing and developing bilingual authentic material should be included in the
Secondary Education system in Greece.
Περίληψη: Στο πλαίσιο Διαθεματικού Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας και με
αφετηρία τα μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Γαλλικών της Γ΄ Γυμνασίου, οι μαθητές
της τάξης του Γυμνασίου Παναγιάς Διασέλλου Άρτας, δημιούργησαν ένα δίγλωσσο
(ελληνογαλλικό) ηλεκτρονικό λεξικό όρων κοινωνικών θεμάτων.
Το λεξιλόγιο είναι η πλέον σημαντική παράμετρος επικοινωνίας από το οποίο εξαρτώνται η
σκέψη και ο λόγος, ενώ η λειτουργική, τουλάχιστον, διγλωσσία, συνιστά παιδαγωγική
επιταγή. Σκοπός του προγράμματος, η υλοποίηση του οποίου βασίστηκε στις αρχές του
πολυμεθοδολογικού εκλεκτισμού, είναι η ανάπτυξη χρηστικών λεξιλογικών δεξιοτήτων τόσο
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στην ελληνική όσο και στη γαλλική γλώσσα για την ανταπόκριση των μαθητών, ως
κοινωνικών ανθρώπων, σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα πρόσληψης και παραγωγής
λόγου, βάσει των ακόλουθων θεματικών πεδίων: αθλητισμός και αναβολικά, ανεργία, βία,
διαφήμιση, καταναλωτική κοινωνία, μετανάστευση, ναρκωτικά, οικολογία, ρατσισμός και
τηλεοπτική πραγματικότητα.
Οι μαθητές εκτίμησαν στο πρόγραμμα τη συμβολή του στην διεύρυνση της προοπτικής τους
σε προσωπικό, κοινωνικοπολιτιστικό και επαγγελματικό επίπεδο. Το αμείωτο ενδιαφέρον
που επέδειξαν και η συνειδητή εξωσχολική απασχόλησή τους, κατέδειξε την ανάγκη τόσο της
εισαγωγής και επεξεργασίας στα γλωσσικά μαθήματα αυθεντικού μικτού κειμενικού υλικού
για την καλλιέργεια της λεξιλογικής ικανότητας όσο και της γενίκευσης του προγράμματος
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονικό θεματικό λεξικό, κοινωνικά ζητήματα, ελληνική γλώσσα,
γαλλική γλώσσα, εκλεκτισμός

Εισαγωγή
Η καλλιέργεια της λεξιλογικής ικανότητας είναι αδιαμφισβήτητα πρωταρχικής σημασίας με
άμεση εμπλοκή στην ανάπτυξη των τεσσάρων μακρο-δεξιοτήτων: παραγωγής και
κατανόησης γραπτού λόγου, παραγωγής και κατανόησης προφορικού λόγου 46. Η διαδικασία
κατάκτησής της είναι σύνθετη, απαιτητική και διαρκής ενώ το ίδιο το λεξιλόγιο, σε σχέση με
όλα τα υποσυστήματα της γλώσσας, μεταβάλλεται με γοργούς ρυθμούς καθώς παρακολουθεί
στενά την κοινωνική εξέλιξη (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1986α).
Σε ερευνητικά δεδομένα που δημοσιοποίησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2010 ως προς τη
γλωσσική επάρκεια των μαθητών, βάσει ερωτηματολογίου προς τους εκπαιδευτικούς,
συνολικό ποσοστό 64,2% των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου δεν διαθέτει την απαιτούμενη
λεξιλογική επάρκεια για τη σύνταξη σχολικών εργασιών.
Παράλληλα, δεδομένου του πολυγλωσσικού και πολυπολιτισμικού χαρακτήρα των
σύγχρονων κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής κοινωνίας, παιδαγωγικό
ζητούμενο είναι η προαγωγή της γλωσσικής ποικιλίας. Επικοινωνιακοί, επαγγελματικοί και
πολιτιστικοί λόγοι καθιστούν τη γαλλική γλώσσα ιδιαίτερα σημαντικό γλωσσικό κώδικα σε
διεθνές επίπεδο. Η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος από το 2006 του Διεθνούς Οργανισμού της
Γαλλοφωνίας, γεγονός που συνεπάγεται σε επίπεδο εκπαίδευσης μεταξύ άλλων την
προώθηση της γαλλικής γλώσσας, της γλωσσικής πολυμορφίας και ενίσχυση της κατάρτισης.
O Coady (1997) σημειώνει πως το λεξιλόγιο διαδραματίζει τον πλέον σημαίνοντα ρόλο τόσο στην
κατανόηση όσο και στην παραγωγή μιας γλώσσας.
46
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Αναφορικά με τη διδασκαλία της γλώσσας και ειδικότερα την ανάπτυξη λεξιλογικών
δεξιοτήτων, αυτές εξαντλούνται σε κλειστά λεξιλογικά σύνολα, περιορίζοντας αισθητά το
εύρος εκδήλωσης της επικοινωνιακής επάρκειας των μαθητών.
Στη σχολική καθημερινή πραγματικότητα είναι μάλλον άτοπος ο όποιος σχεδιασμός
κατάκτησης της λεξιλογικής ικανότητας με πληρότητα, χωρίς αυτό να αναιρεί ή υποβαθμίζει
την αναγκαιότητα οι μαθητές να καταστούν ικανοί (συν)ομιλητές σε κοινωνικοπολιτιστικά
περιβάλλοντα χρήσης της γλώσσας που προυποθέτουν γνώση ειδικότερου λεξιλογίου.
Καθώς τα Διεπιστημονικά Προγράμματα αποσκοπούν μεταξύ άλλων στην ανανέωση του
περιεχομένου της σχολικής γνώσης, κρίθηκε σκόπιμο να υλοποιηθεί, στο πλαίσιο
Διαθεματικού Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας, με αφετηρία ευρύτερους θεματικούς
κύκλους, μία δραστηριότητα συστηματικής διεύρυνσης και ταξινόμησης του λεξιλογίου, το
οποίο μόλις πρόσφατα άρχισε να στοιχειοθετεί οργανικό αντικείμενο της γλωσσικής
διδασκαλίας (Μήτσης, 2004). Ως θεματικοί κύκλοι, επιλέχθηκαν επίκαιρα κοινωνικά
ζητήματα που βρίσκονται διαχρονικά στον πυρήνα του κοινωνικού προβληματισμού, ικανά
να προσελκύουν το δημιουργικό ενδιαφέρον και κριτικό πνεύμα των μαθητών, καθώς
επιτρέπουν τη βιωματική εμπλοκή τους.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Γ΄ Τάξης του Γυμνασίου Παναγιάς Διασέλλου του Νομού
Άρτας εκπόνησαν ένα ελληνογαλλικό ψηφιακό θεματικό λεξικό όρων κοινωνικών
ζητημάτων, με τη θεματολογία του, η οποία αντλήθηκε από έντυπες και ηλεκτρονικές
γραπτές και οπτικοακουστικές πηγές, να στοιχειοθετούν: ο αθλητισμός και τα αναβολικά, η
ανεργία, η βία, η διαφήμιση, η καταναλωτική κοινωνία, η μετανάστευση, τα ναρκωτικά, η
οικολογία, ο ρατσισμός και η τηλεοπτική πραγματικότητα. Το εν λόγω εκπαιδευτικό
πρόγραμμα βασίστηκε στις αρχές του πολυμεθοδολογικού εκλεκτισμού και αναπτύχθηκε σε
πέντε φάσεις, σε προγραμματισμένες εβδομαδιαίες δίωρες συναντήσεις και στον εξωσχολικό
χρόνο, κάτι που επέτρεψε η διασύνδεση του θέματος με τις επιδιώξεις και τα ενδιαφέροντα
των μαθητών.

1. Παιδαγωγικές αρχές του Προγράμματος
H διαδικασία απόκτησης ενός λεξιλογίου διευρυμένου και χρηστικού δεν μπορεί παρά να
αποτελεί προϊόν μεθοδικής και συστηματικής εργασίας. Προκειμένου να επιτευχθεί μέγιστος
βαθμός προσέλκυσης ενδιαφέροντος και αποτελεσματικότητας, κρίθηκε απαραίτητο οι
στρατηγικές διεύρυνσης και πρόσκτησης του θεματικού λεξιλογίου να βρίσκονται σε
συνάφεια με το ετερόκλητο μαθητικό περιβάλλον της τάξης 47 με όρους μαθησιακού στυλ, το

47

Ο Boekaerts (1978) τονίζει πως ο κάθε μαθητής έχει τον προσωπικό του τρόπο κατάκτησης της
γνώσης. Ο σεβασμός της διδακτικής πράξης στο μαθησιακό προφίλ δεν μπορεί παρά να λειτουργήσει
ευεργετικά στη μαθητική ψυχολογία. Xαρακτηριστικά, οι Coetzee & De Boer (2000) αναφέρουν πως
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οποίο ορίζεται ως η οργάνωση και λειτουργία των διαδικασιών βάσει των οποίων γίνεται η
κατάκτηση και επεξεργασία των πληροφοριών αναφορικά με το περιβάλλον (Reuchlin, 1991).
Ο Boekaerts (1978) τονίζει πως ο κάθε μαθητής έχει τον προσωπικό του τρόπο κατάκτησης
της γνώσης. Ο σεβασμός της διδακτικής πράξης στο μαθησιακό προφίλ δεν μπορεί παρά να
λειτουργήσει ευεργετικά στη μαθητική ψυχολογία. Xαρακτηριστικά, οι Coetzee & De Boer
(2000) αναφέρουν πως η μη ανταπόκριση των διδακτικών μεθόδων στους μαθησιακούς
τύπους μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στη μάθηση.
Με βάση την ταξινόμηση των γνωστικών στυλ των Felder & Silverman (1988), τρεις είναι οι
τύποι που στοιχειοθετούν το μαθητικό προφίλ της τάξης μας: ενεργητικός, οπτικός και
ακουστικός. Στις ανάγκες και του συγκεκριμένου μαθητικού κοινού 48 προσαρμόστηκε το
προς μελέτη παιδαγωγικό υλικό και το μεθοδολογικό πλαίσιο εργασίας, αποτελώντας
έναυσμα για περαιτέρω λεξιλογικές αναζητήσεις εκτός σχολικής τάξης.
Εάν θεωρηθεί ότι οι δραστηριότητες με τις οποίες εμπλέκονται οι μαθητές του τμήματος
κινούνται στα όρια της υπέρβασης των ικανοτήτων και γνώσεων που έχουν έως αυτή την
ηλικία και τάξη αποκτηθεί, ο Bruner (1987), μη αποδεχόμενος την αντιστοιχία μεταξύ
χρονικής ηλικίας και νοητικής ωρίμανσης που προτείνει ο Piaget (1972), υποστηρίζει ότι οι
μαθητές μπορούν να µάθουν οτιδήποτε και σε οποιαδήποτε ηλικία ανεξάρτητα από το στάδιο
ανάπτυξής τους εφόσον υπάρχει η κατάλληλη δοµή και οργάνωση της ύλης, καθώς και η
απαραίτητη µεθόδευση της διδασκαλίας. Στο πνεύμα αυτής της θεώρησης κινήθηκε ο
σχεδιασμός του προγράμματος ώστε να μην παρεμποδιστεί η δημιουργική εμπλοκή των
μαθητών. Το γεγονός αυτό λειτούργησε παρωθητικά για την αυτονόμησή τους ως συντάκτες
θεματικού λεξικού, ζητούμενο που ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο δεδομένων των χρονικών
περιορισμών του ωρολόγιου προγράμματος.

η μη ανταπόκριση των διδακτικών μεθόδων στους μαθησιακούς τύπους μπορεί να αποτελέσει
τροχοπέδη στη μάθηση.
48
Να σημειωθεί πως ο οπτικός και ακουστικός τύπος είναι ο κυρίαρχος κώδικας πρόσληψης των
πληροφοριών. Η προσαρμογή του προγράμματος στους συγκεκριμένους τύπους γνωστικού προφίλ
δεν μεταφράζεται ως ανελαστικότητα της διδασκαλίας ή μη εφαρμογή του σε διαφορετικού προφίλ
μαθητικό δυναμικό. Η ποικιλότητα των μεθοδολογικών και παιδαγωγικών εργαλείων που
χρησιμοποιούνται, βάσει των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης, επιτρέπουν την
εμπλοκή σε αυτό μαθητών ενεργητικών ή/και στοχαστικών, σειριακών ή/και σφαιρικών,
αισθητηριακών ή/και διαισθητικών ή την υιoθέτηση από αυτούς εναλλακτικών γνωστικών προφίλ.
Άλλωστε, είναι πιθανή η διαφοροποίηση του μαθησιακού στυλ ανάλογα με τις απαιτήσεις των
δραστηριοτήτων (Felder, 1998).
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2. Διδακτικοί Σκοποί - Στόχοι

2.1. Γενικοί σκοποί
Γενικοί διδακτικοί σκοποί του προγράμματος είναι:







η γνωστική, συναισθηματική, ψυχοκινητική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη των μαθητών
η ευαισθητοποίηση σε θεμελιώδεις οικουμενικές αξίες που αναδεικνύονται από τους
θεματικούς κύκλους του λεξικού, όπως η άμιλλα, η κατανόηση, η ειρηνική συνύπαρξη, ο
εθελοντισμός, η περιβαλλοντική συνείδηση
η παροχή κινήτρων για επιζήτηση νέων αντικειμένων γνώσης
ο γραμματισμός στις κοινωνικές και μεταγνωστικές δεξιότητες
ο πολυτροπικός, ψηφιακός και εικονιστικός γραμματισμός

2.2. Γενικοί στόχοι
Οι γενικοί διδακτικοί στόχοι διακρίνονται σε πέντε επίπεδα και είναι προσανατολισμένοι
στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών ικανοτήτων των μαθητών:
α) Κοινωνικοπολιτισμική γνώση: απόκτηση γνώσεων αναφορικά με διεθνείς και εγχώριους
θεσμούς και οργανισμούς, προσωπικότητες, ήθη, έθιμα, καθημερινές συνήθειες, συνθήκες
ζωής, διαπροσωπικές σχέσεις, αξίες/πεποιθήσεις και συμπεριφορές - η ευαισθητοποίηση σε
θεμελιώδεις αξίες, όπως η ανεκτικότητα, ο αλληλοσεβασμός, ο εθελοντισμός
β¹) Διαπολιτισμική επίγνωση: γνώση, συναίσθηση και κατανόηση των ομοιοτήτων και
διαφορών ανάμεσα στον κόσμο προέλευσης και τον κόσμο ξένων κοινοτήτων, ως προς την
προσέγγιση των θεμάτων διαπραγμάτευσης του λεξικού
β²) Διαπολιτισμική δεξιότητα και τεχνογνωσία: ικανότητα υπέρβασης στερεοτυπικών
σχέσεων διαμέσου της αναγνώρισης του οικουμενικού χαρακτήρα των προς διαπραγμάτευση
κοινωνικών θεμάτων
γ) γνώσεις του «πράττειν» / ψυχοκινητικός τομέας κατά την ταξινομία της Simpson (1972):
αναγνώριση της ταυτότητας του προγράμματος ως συνθήκη ώθησης σε δράση - προετοιμασία για ένα
ιδιαίτερο είδος διανοητικής εμπειρίας - ικανότητα επιτέλεσης εξειδικευμένων ενεργειών, όπως η
διαμεσολάβηση, για την εκτέλεση των επιμέρους δραστηριοτήτων σύνταξης του λεξικού - επίδειξη
αυτοεμπιστοσύνης στην εκτέλεση των επιμέρους δραστηριοτήτων - χειρισμός των απαιτούμενων
υπολογιστικών προγραμμάτων,
δ) Υπαρκτική ικανότητα / συναισθηματικός τομέας κατά την ταξινομία των Bloom &
Krathwohl (1973): υιοθέτηση ανοιχτής στάσης προς και ενδιαφέρον για νέες βιωματικές εμπειρίες διαμόρφωση εσωτερικών και χρηστικών κινήτρων - διαμόρφωση ευρύτητας τρόπων σκέψης αποτίμηση και καλλιέργεια κοινωνικών, οικουμενικών αξιών - προσέγγιση και διαμόρφωση
ιδεολογικών και φιλοσοφικών πεποιθήσεων - επίδειξη διάθεσης επίλυσης προβλημάτων - διάθεση και
ικανότητα αποστασιοποίησης από συμβατικές στάσεις - εφοδιασμός με χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας που καλλιεργούν θετική αυτοεικόνα ενθαρρύνοντας μία αποδοτική παιδαγωγική
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πορεία: στοχοθεσία, επιμέλεια, απενοχοποίηση λάθους, αυτοεμπιστοσύνη, εξωστρέφεια,
πρωτοβουλία, αυτενέργεια, αυτοεκτίμηση, αισιοδοξία, φιλοδοξία
ε) Ικανότητα μάθησης:
ε¹) δεξιότητες μελέτης: αντίληψη του σκοπού των καθηκόντων που ανατίθενται - ικανότητα
προσδιορισμού στόχων και αναγκών - ικανότητα διαχείρισης των διαθέσιμων υλικών για
ανεξάρτητη/αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση - ενεργοποίηση της προσοχής, παρατήρησης,
απομνημόνευσης - ικανότητα οργάνωσης προσωπικών στρατηγικών και ενεργειών - επίγνωση των
δυνατοτήτων και αδυναμιών - αποτελεσματική συνεργασία
ε²) ευρετικές δεξιότητες: ικανότητα εύρεσης, πρόσληψης και μετάδοσης πληροφοριών βάσει έγκριτων
έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών.

2.3. Ειδικοί στόχοι
Οι ειδικοί διδακτικοί στόχοι του προγράμματος σχετίζονται με την απόκτηση της ικανότητας
πραγμάτωσης επικοινωνιακών προθέσεων των μαθητών στα πλαίσια εμπλοκής τους σε
περιβάλλοντα χρήσης της γλώσσας όπου απαιτείται ένα ειδικότερο λεξιλόγιο σχετικό με την
προς διαπραγμάτευση θεματολογία. Αυτοί περιλαμβάνουν:
α) την ικανότητα χρήσης κατάλληλων λεξιλογικών μονάδων
β) την ικανότητα προσδιορισμού των σημασιολογικών σχέσεων λέξεων σε επίπεδο
συνωνυμίας, αντωνυμίας και υπωνυμίας
γ) την πραγματολογική ικανότητα σε επίπεδο διαχείρισης πολυτροπικών κειμένων με
όρους θεματικής οργάνωσης
δ) τη λειτουργική ικανότητα και ικανότητα παρακολούθησης των μακρολειτουργιών της
γλώσσας σε οπτικοακουστικά κείμενα.

3. Παιδαγωγική προσέγγιση
Παιδαγωγική προσέγγιση που ακολουθήθηκε είναι αυτή του κοινοτικού εποικοδομητισμού ή
κονστρουκτιβισμού (Holmes, 2001) τις μαθησιακές ευκαιρίες της οποίας εκμεταλλεύτηκαν οι
μαθητές, κατασκευάζοντας οι ίδιοι ενεργητικά το μορφωτικό προϊόν με αξιοποίηση της
βιωματικής και επιστημονικής γνώσης για την εκπαιδευτική κοινότητα σε πανελλήνιο
επίπεδο. Οι συνισταμένες του εν λόγω προγράμματος, βάσει του ορισμού της μάθησης σε
κονστρουκτιβιστικούς όρους (Marlowe & Page, 1998) είναι: α. η διαδικασία και το
αποτέλεσμα της αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών (μορφή και σημασία των
λεξιλογικών μονάδων), β. οι νοητικές-ψυχικές διεργασίες για την ανάπτυξη και δημιουργία
νοητικών σχημάτων (χρήση των λέξεων), γ. αναβάθμιση των μαθητικών εμπειριών
(θεματικός εμπλουτισμός λεξιλογίου βάσει νέων παιδαγωγικών μέσων, παραγωγή δίγλωσσου
λεξικού και δημοσιοποίησή του).
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4. Διδακτική μεθοδολογία
Με το παρόν έργο, καταργείται η μονομέρεια και αναδεικνύεται στο πλαίσιο της
διαθεματικής προσέγγισης η συνέχεια και ευρύτητα της γνώσης, καθώς εμπλέκονται επτά
διδακτικά αντικείμενα: Γλωσσική Διδασκαλία, Γαλλική Γλώσσα, Πληροφορική, Ιστορία,
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Βιολογία. Το στοιχείο αυτό, λειτουργεί ως
πολλαπλασιαστής του γόνιμου ενδιαφέροντος των μαθητών για τα επιμέρους μαθήματα,
καθώς αντιλαμβάνονται στην πράξη τη συμβολή των προσφερόμενων γνώσεων στην
προσέγγιση πτυχών του κόσμου.
Η υλοποίηση του προγράμματος βασίστηκε, ακόμα, στην αναμορφωμένη εκδοχή της
πραξιακής προσέγγισης (Puren, 2011). Ο μαθητής αναγνωρίστηκε ως ‘κοινωνικά ενεργό
άτομο’ με την ευθύνη διαμόρφωσης πλαισίων εργασίας και αποπεράτωσης έργων σε
οριοθετημένες χρονικές συνθήκες με παράλληλο συντονισμό γνωστικών, βουλητικών και
θυμικών στοιχείων.

5. Μορφές διδασκαλίας
Με τη μέθοδο project, την πλέον πρόσφορη για τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, οι
μαθητές βίωσαν ένα περιβάλλον μαθητοκεντρικό και κοινωνιοκεντρικό, όπου η αρμοδιότητα
αναζήτησης των γνώσεων/πληροφοριών μεταβιβάστηκε στους ίδιους, με ευκαιρίες ενίσχυσης
του σχεδιασμού δράσεων και της ανάληψης ευθυνών. Ως προς τον ελεύθερο διάλογο, βάσει
της διαλογικής μορφής διδασκαλίας, προσέφερε δυνατότητες ενεργούς συμμετοχής,
προαγωγής της κριτικής και διαλεκτικής ικανότητας, της κοινωνικής συμπεριφοράς και
απελευθέρωσης από αυτοματοποιημένους συλλογισμούς.
Με τη βιωματική μάθηση, δόθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης των βιωματικών γνώσεων και
εμπειριών των μαθητών αναφορικά με τη θεματολογία. Οι τελευταίοι εκτέθηκαν σε νέες μη
δομημένες εμπειρίες, ανανεώνοντας παράλληλα τους διαύλους επικοινωνίας με τον εαυτό
τους στη βάση κοινωνικών προβληματισμών και προσεγγίσεων. Η βιωματική μάθηση στο
πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος εκλαμβάνεται κυρίως με όρους αντίληψης του ρόλου των
κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και ιστορικών παραγόντων στη διαμόρφωση του
κοινωνικού γίγνεσθαι (Postle, 1993).
Στην προαγωγή της μάθησης διαμέσου της κοινωνικοποίησης ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει
η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η οποία εκτός από τη συμβολή της στην καλλιέργεια
κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων (Ματσαγγούρας, 2000) ωθεί τους μαθητές σε
χρήση ανώτερων πνευματικών λειτουργιών, όπως η στρατηγική της διερεύνησης, της
κατηγοριοποίησης και της οργάνωσης υλικού (Φλουρής, 1984). Η κατανομή των μαθητών
στις ομάδες εργασίας στηρίχθηκε στην αρχή της ανομοιογένειας. Ο στόχος ήταν η
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κινητοποίηση όλου του μαθητικού δυναμικού μέσα από την εξουδετέρωση κάθε αρνητικού
συναισθήματος. Με την αλληλεπίδραση των μαθητών, συναθροίστηκαν ταλέντα και
δεξιότητες, οδηγώντας στην παραγωγή ενός μορφωτικού αγαθού άρρηκτα προσαρμοσμένου
στη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» του κάθε μαθητή (Vygotsky, 1978).

6. Στρατηγικές ανακάλυψης του λεξιλογίου

6.1. Θεματική προσέγγιση
Στις διαδικασίες ανακάλυψης του λεξιλογίου, η έμφαση, όπως προτείνει και η Moirand
(1990), δόθηκε στην πραγματολογική χρήση των λέξεων και στη δημιουργία συναφορικών
δικτύων βάσει λέξεων-κλειδιών, προκειμένου να επιτευχθούν θεματικές ομαδοποιήσεις γύρω
από συγκεκριμένους λεξιλογικούς πυρήνες, στο πλαίσιο θεματικής προσέγγισης του
λεξιλογίου. Οι εργασίες δομήθηκαν με βάση συγκεκριμένα πεδία αναφοράς (Πρόσκολλη &
Μουτζούρη, 2005). Η διαδικασία οργάνωσης του λεξιλογίου βάσει σημασιολογικών
κριτηρίων, όπως είναι τα λεξιλογικά πεδία, είναι και η πλέον πρόσφορη για την καταχώριση
των λέξεων στη μακροπρόθεσμη μνήμη (Vogel, 1995). Η λεξικογραφική δραστηριότητα
διαρθρώθηκε σε τέσσερα επίπεδα, μοντέλο που δανείστηκε στοιχεία εκείνου των Treville &
Duquette (1996):
 ανάγνωση/ακρόαση κατά περίπτωση είδους του κειμενικού υλικού με επικέντρωση στους
συναφορικούς συσχετισμούς των λέξεων, στις παραδειγματικές σχέσεις τους –συνωνυμία,
αντωνυμία, υπωνυμία, παράγωγα– και στο βαθμό συχνότητάς τους βάσει του θέματος
 καταγραφή σε αρχείο excel του λημματολογίου, στο πλαίσιο καθορισμού της μακροδομής του
λεξικού, που σχετίζεται με τον εκάστοτε θεματικό κύκλο (με εφαρμογή και της τεχνικής του
καταιγισμού ιδεών)
 καταγραφή σχολίων για τη βασική γραμματική μορφή των λημμάτων, στο πλαίσιο
καθορισμού της μικροδομής του λεξικού

 αλφαβητική διάταξη των λέξεων, μετάφρασή τους στη γαλλική γλώσσα και
καταγραφή σχολίων για τη γραμματική μορφή των λημμάτων στη γαλλική γλώσσα.
6.2. Στρατηγικές διδασκαλίας και εκμάθησης

6.2.1. Στρατηγικές ανάπτυξης του γνωστικού δυναμικού
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των νοητικών λειτουργιών των μαθητών και η
αύξηση του επιπέδου κινητοποίησης, εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησής τους, δεδομένου πως
δεν προϋπήρχε εξοικείωση με ανάλογης φύσης δραστηριότητες, επιστρατεύθηκαν
στρατηγικές πολύτιμες για τα γνωστικά και ψυχοσυναισθηματικά τους οφέλη: στρατηγικές
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πρόσληψης των πληροφοριών, στρατηγικές ανάκλησης των γνώσεων και στρατηγικές
διαχείρισης των γνώσεων.
Στο πλαίσιο των στρατηγικών πρόσληψης των πληροφοριών προβλέφθηκε η εναλλαγή των
τρόπων αντίληψης, ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη ανταπόκριση στο διαφοροποιημένο
γνωστικό/μαθησιακό προφίλ, με αρωγό τα ίδια τα χρησιμοποιούμενα μέσα που, πέραν της
γλωσσολογικής αναφοράς, περιλαμβάνουν εικονιστικό υλικό. Ακόμα, μέριμνα ήταν οι
μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν την ταυτότητα και το στόχο του προς
διαπραγμάτευση θέματος. Υποστηρικτικά προς αυτή την κατεύθυνση ακολουθήθηκαν
διαδικασίες διευκρίνισης, επαλήθευσης και επίκλησης του οικείου. Η τελευταία, θέτοντας ως
σημείο εκκίνησης λέξεις γνωστές στους μαθητές, αποσκοπούσε στην πρόκληση της αίσθησης
ότι στοιχεία του περιβάλλοντος των γνώσεων των μαθητών εμπλέκονται άμεσα στη
δραστηριότητα. Επίσης, για τη διευκόλυνση της νοητικής κατάκτησης της όλης διαδικασίας,
εφαρμόστηκαν τεχνικές διάκρισης προκειμένου να προσδιοριστούν οι μεθοδολογικές αρχές
που διέπουν τη θεματική ομαδοποίηση του λεξιλογίου και τα στάδιά της.
Αναφορικά με τις διαδικασίες ανάκλησης των γνώσεων, βασική στρατηγική υπήρξε η
μεταφορά μάθησης. Αυτή αφορούσε τόσο την διαρθρωμένη σε τέσσερα επίπεδα μέθοδο
ανακάλυψης των κατάλληλων, προς το εκάστοτε θέμα, λεξικών μονάδων όσο και τη
συσχέτισή τους με την εξωκειμενική πραγματικότητα.
Ως προς τις στρατηγικές διαχείρισης των γνώσεων, οι μαθητές γνώρισαν και εφήρμοσαν τις
τεχνικές της βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης, ενθαρρύνθηκαν να οργανώνουν την επιλογή και
καταγραφή σημειώσεων σχετικά με τις λέξεις και έννοιες που συναντούσαν και να
οργανώνουν τη θεματική κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση των λημματικών τύπων.
6.2.2. Στρατηγικές μάθησης
Οι διαδικασίες αποπεράτωσης ενός τέτοιου λεξικού ενεργοποίησαν γνωστικές, μεταγνωστικές
και κοινωνικο-συναισθηματικές στρατηγικές μάθησης (O'Malley & Chamot, 1990), ο ρόλος
των οποίων είναι καθοριστικός ως προς τη βελτιστοποίηση του επιδιωκόμενου
αποτελέσματος-επιτεύγματος (Pendanx, 1998).
Ως προς την πρώτη κατηγορία, οι μαθητές εφήρμοσαν με επιτυχία τις τεχνικές της πρακτικής
εφαρμογής τεχνικών σχετικών με τον εντοπισμό και καταγραφή των κατάλληλων λεξικών
μονάδων, της καταγραφής σημειώσεων, της κατηγοριοποίησης, της έρευνας και της μεταφοράς
μάθησης.
Στα πλαίσια ενεργοποίησης των μεταγνωστικών στρατηγικών, που συνίστανται στη γνώση και
στον έλεγχο που ο μαθητής έχει της μάθησής του και επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία της
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(Tardif, 1992), οι μαθητές κατέφυγαν στις τεχνικές του προγραμματισμού, βάσει των οποίων
γίνεται προσδιορισμός των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, της εστίασης και
συγκέντρωσης της προσοχής στο προς εκτέλεση έργο, της αυτοδιαχείρισης βάσει της οποίας
επιδιώκεται η διασφάλιση των προϋποθέσεων που διευκολύνουν τις εργασίες και της
αυτοαξιολόγησης ικανοτήτων και δεξιοτήτων που ενεργοποιήθηκαν καθώς και των
αποτελεσμάτων.
Αξιοποίησαν ακόμα το ψυχοσυναισθηματικό απόθεμά τους μέσω των ερωτήσεων
διευκρίνησης και επαλήθευσης για την αναδιατύπωση δεδομένων ή τη διασαφήνισή τους, της
συνεργασίας και του ελέγχου αρνητικών συναισθημάτων για την αναχαίτιση συγκινήσεων που
αποτελούν τροχοπέδη στη μάθηση.

7. Διδακτικά μέσα
Το λημματολόγιο που στοιχειοθετεί το θεματικό λεξικό δεν μπορούσε παρά να αντληθεί από
την αποδελτίωση αυθεντικών γραπτών και οπτικοακουστικών κείμενων τα οποία και
συνιστούν τα πραγματικά (επικοινωνιακά) περιβάλλοντα χρήσης της γλώσσας.
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το ακόλουθο σώμα πολυτροπικών κειμένων:






αρθρογραφία έγκριτων εφημερίδων (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΤΟ ΒΗΜΑ, ΤΑ ΝΕΑ,
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ)
η ιστοσελίδα http://www.el.wikipedia.org η οποία περιλαμβάνει πλήθος όρων για
κάθε θεματική ενότητα του προγράμματος, σχετικές υπερσυνδέσεις και δυνατότητα
μετάφρασης
ηλεκτρονικά αρχεία ειδικών επιστημονικών περιοδικών, επίσημων φορέων και ΜΚΟ
συνεντεύξεις ειδικών - μεταγλωτισμένα ντοκιμαντέρ με κύρια πηγή προέλευσης το
αρχείο της ΕΡΤ και του National Geographic αντίστοιχα.

Μέριμνα υπήρξε για το διαπολιτισμικό χαρακτήρα του υλικού, με σκοπό την αποτύπωση της
πραγματικότητας σε σχέση με τα προς διαπραγμάτευση θεματικά πεδία σε διεθνές επίπεδο.
Οι διαδικασίες ερμηνείας των όρων, όπου αυτή χρειάστηκε, στηρίχθηκαν στην προσληπτική
και παραγωγική χρήση του Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη και
του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών του Α.Π.Θ.,
ενώ εκείνες της μετάφρασης στο ΓαλλοΕλληνικό λεξικό Larousse καθώς και στο
ΓαλλοΕλληνικό και ΕλληνοΓαλλικό λεξικό kaufman.
Το λεξικό, ένα εργαλείο δια βίου μάθησης, όπως το χαρακτήρισε ο Galisson (1991),
απoκατέστησε μέσα στην τάξη τη θέση του συγκριτικά με τα σχολικά εγχειρίδια και
παιδαγωγικά μέσα και αφομοιώθηκε στη μαθητική πρακτική.
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8. Αξιολογικές μέθοδοι
Τρεις ήταν οι μέθοδοι αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν.
i.

ii.

iii.

Περιγραφική διαμορφωτική αξιολόγηση. Εφαρμόστηκε σε τακτά χρονικά
διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σκοπός ήταν η υποστήριξη της
προσπάθειας των μαθητών υπό μορφή προφορικών επισημάνσεων και συμβουλών για
την ανατροφοδότησή τους με ταυτόχρονη παρώθηση σε συστηματική μεταγνωστική
αξιολόγηση, προκειμένου να έχουν άμεση ενημερότητα των γνωστικών τους
λειτουργιών, δυνατοτήτων και αδυναμιών, ώστε να προβαίνουν έγκαιρα στις
κατάλληλες ενέργειες.
Συναξιολόγηση ανά ομάδες εργασίας. Εφαρμόστηκε με την ολοκλήρωση της
κατασκευής του λεξικού. Κριτήρια αποτέλεσαν η αποτελεσματικότητα στον
προγραμματισμό και αποπεράτωση των επιμέρους εργασιών, η συνέπεια στην τήρηση
του χρονοδιαγράμματος και αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση του χρόνου, η
επίδειξη υπευθυνότητας και το κλίμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης, η
διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων και ο βαθμός ευκολίας στη λήψη
αποφάσεων.
Αυτοαξιολόγηση. Εφαρμόστηκε με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Στόχος
ήταν να προσδιοριστεί ο βαθμός κατά τον οποίο οι γνώσεις και οι εμπειρίες που
αποκτήθηκαν διαμόρφωσαν καινούργιες αξίες και συμπεριφορές, μεταβολές οι οποίες
άλλωστε αποτελούν και την ουσία της πραγματικής μάθησης. Προς αυτή την
κατεύθυνση, εκφράστηκαν αξιολογικές κρίσεις ως προς τη συμβολή του
προγράμματος
στην
καλλιέργεια
γνωστικών,
μεταγνωστικών,
κοινωνικοσυναισθηματικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στρατηγικών.

9. Δομή του προγράμματος
Τα εξελικτικά στάδια υλοποίησης του δίγλωσσου ηλεκτρονικού λεξικού ήταν τα ακόλουθα:
α΄ φάση: Επιλογή του έργου και προσδιορισμός της ταυτότητάς του και των δράσεων. Οι
μαθητές έγιναν κοινωνοί των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν και των αρχών που τις
διέπουν, γεγονός που επέτρεψε την κατάκτηση των δηλωτικών γνώσεων. Σχηματίστηκαν οι
ομάδες εργασίας και έγινε κατανομή των δέκα θεμάτων.
β΄ φάση: Αναζήτηση στο διαδίκτυο σχετικών με τη θεματολογία έγκριτων άρθρων και
οπτικοακουστικών ντοκουμέντων. Ακολούθησε υποδειγματική διδασκαλία εντοπισμού
λεξικών μονάδων στο πλαίσιο της οποίας κατέστη δυνατή η δομημένη πρακτική εφαρμογή
των σχετικών ειδικών τεχνικών.
γ΄ φάση: Μελέτη του κειμενικού υλικού βάσει της προσέγγισης σε τέσσερα επίπεδα που
εκτέθηκε παραπάνω.
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δ΄ φάση: Συζήτηση διαμορφωτικού αξιολογικού χαρακτήρα ως προς τη λειτουργικότητα των
ομάδων εργασίας.

ε΄ φάση: Διαδικασία αυτοαξιολόγησης. Ανάρτηση του ηλεκτρονικού λεξικού στη σχολική
ιστοσελίδα.

Συμπεράσματα
Το θεματικό λεξικό που υλοποιήθηκε δεν είναι στατικής φύσης. Φιλοδοξία του είναι να
καταστεί πολυθεματικό, πολύγλωσσο και ‘ανοικτό’ ώστε να εμπλουτίζεται συνέχεια και η
προσβασιμότητα, τουλάχιστον σε επίπεδο εκπαιδευτικής κοινότητας, να είναι ελεύθερη.
Συγκεκριμένα, το εν λόγω λεξικό μπορεί να αποτελέσει το πρώτο μέρος μίας δράσης που
στοχεύει να καταγράψει όρους και εκφράσεις που σχετίζονται με ένα ευρύ πεδίο κοινωνικών
θεμάτων τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης των γλωσσικών μαθημάτων τόσο
του Γυμνασίου όσο και του Λυκείου (αστυφιλία, τεχνολογικός πολιτισμός, χάσμα των
γενεών…) στη βάση μάλιστα της σχετικής με αυτά γλωσσικής ανανέωσης και νέων
επιστημονικών όρων. Επίσης, μέσω διασχολικής συνεργασίας σε πανελλήνια κλίμακα, είναι
εργασία γόνιμη και εφικτή η μετάφραση των λημμάτων σε όλες τις διδασκόμενες ξένες
γλώσσες στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τη σπουδαιότητα γενίκευσης ενός
τέτοιου προγράμματος –βάσει της μεθόδευσης υλοποίησής του– θεματικά, γλωσσικά και
διατμηματικά, ενισχύουν και τα συμπεράσματα που εκτίθενται παρακάτω.
Ο πολυμεθοδολογικός εκλεκτισμός, ανταποκρινόμενος στο διαφορετικό ρυθμό και προφίλ των
μαθητών, είχε ως αποτέλεσμα την άρση δυσχερειών της μάθησης και την αύξηση της
ευχαρίστησής τους. Η διαθεματική προσέγγιση λειτούργησε με τρόπο ώστε οι μαθητές
συνειδητοποίησαν την αλληλεξάρτηση των γνωστικών αντικειμένων, καθώς αξιοποιήθηκαν
στοιχεία από επτά μαθήματα. Στη μέθοδο project αναγνωρίστηκε μία πολύτιμη πηγή
άντλησης μεθοδολογικών εργαλείων ως προς τις διαδικασίες σκέψης, μελέτης, επεξεργασίας
και επικοινωνίας, με δυνατότητες οριζόντιας και κάθετης μεταβίβασης. Με τον ελεύθερο
διάλογο προήχθησαν οι δημιουργικές δυνάμεις των μαθητών, η κοινωνική τους συμπεριφορά,
η κρίση και ο στοχασμός τους ενώ διαμορφώθηκαν παιδαγωγικές συνθήκες υπερκέρασης
εμποδίων ψυχοσυναισθηματικής φύσης. Με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, οι μαθητές
αναγνώρισαν την τάξη ως μικρογραφία του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος και το
σχολείο ως τόπο προετοιμασίας για την προσαρμογή τους σε αυτόν. Πηγή εξασφάλισης της
αμείωτης προσπάθειας και δημιουργικότητας, οι ομάδες εργασίας, παρείχαν τη δυνατότητα
ανάπτυξης της ‘νοοτροπίας συνεργασίας’ (Hargreaves).
Μέσω της πραξιακής προσέγγισης, οι μαθητές ανέλαβαν κεντρικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων
με όρους σχεδιασμού και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων καθώς και διαμόρφωσης
παιδαγωγικού υλικού, γεγονός που τους έδωσε την ικανοποίηση ότι βιώνουν ένα σχολικό
περιβάλλον που τους αναγνωρίζει ως (συν)δημιουργούς στην εκπαιδευτική πράξη. Επίσης,
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με ενθουσιασμό ανέλαβαν το ρόλο των ερευνητών και εκείνο των ‘δρώντων κοινωνικών
προσώπων’ με την ευθύνη προετοιμασίας και έκδοσης ενός πρωτότυπου ηλεκτρονικού
λεξικού. H κατασκευή του έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να αποκτήσουν ευχέρεια και
ευελιξία σκέψης, όπως κατέδειξε η ποικιλία των συλλογισμών και επιλογών τους, που
συνιστούν νοητικά προϊόντα αποκλίνουσας εφευρετικότητας.
Να τονιστεί εδώ πως η εφαρμογή βασικών θεωρητικών και πρακτικών αρχών της σύγχρονης
λεξικογραφίας προϋποθέτει σαφώς την εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε διαδικασίες
αυτοεπιμόρφωσης, που άλλωστε συνιστούν και αναγκαία συνθήκη συνεχούς ανανέωσης και
εμπλουτισμού γνώσεων και μεθόδων (d’Ortun & Pharand, 2009).
Ως προς τα παιδαγωγικά μέσα, τα πολυτροπικά κείμενα συνέβαλλαν στην κινητροποίηση των
μαθητών με συνέπεια την όξυνση της πνευματικής τους συγκέντρωσης και απόσπαση του
γόνιμου ενδιαφέροντός τους. Το περιεχόμενο του διδακτικού υλικού ως παρωθητικός
παράγοντας της μάθησης δεν απηχεί μόνο προσωπικά ενδιαφέροντα των μαθητών αλλά και
ενδιαφέροντα κοινωνικά, επιστημονικά, τεχνικά κ.α., όπως αυτά απορρέουν από το ρόλο τους
ως μέλη μιας ιδιαίτερης ομάδας (Seguin, 1989). Το συγκεκριμένο παιδαγωγικό υλικό
εκπληρώνει και τα δύο κριτήρια πηγάζοντας παράλληλα από τον «τεχνολογικά
προσδιορισμένο σύγχρονο πολιτισμό», με τον οποίο η εξοικείωση και σχέση των μαθητών
ηλικίας 13 χρονών και άνω είναι δεδομένη
Σε επίπεδο τυπολογίας δραστηριότητας, οι διαδικασίες εντοπισμού και καταγραφής λεξικών
μονάδων βάσει της θεματικής προσέγγισης για τη δημιουργία ενός χρηστικού ειδικού λεξικού
με αποδέκτη την ευρύτερη μαθητική κοινότητα προσέδωσαν στο πρόγραμμα, όπως
αναγνώρισαν οι μαθητές, το στοιχείο της πρόκλησης και της νεωτερικότητας, παράμετροι
που συνιστούν σημαίνοντα παράγοντα εσωτερικής παρώθησης. Η έμφαση στην
πραγματολογική προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας, η σημασιοδότηση δηλαδή της χρήσης
της στη βάση συγκεκριμένων πτυχών και όψεων της επικοινωνίας, προσέδωσε άλλη
δυναμική στα γλωσσικά μαθήματα. Οι μαθητές συνειδητά επιδόθηκαν με ενθουσιασμό σε
καινούργιες αναγνωστικές εμπειρίες και ακροάσεις εκτός σχολικού χρόνου. Δεν είναι λίγες οι
φορές, όπως οι ίδιοι διαπίστωσαν, που εισήγαγαν και απομόνωναν, σε συζητήσεις στο
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους, λέξεις που συσχετίζονται με τα θεματικά πεδία
του προγράμματος.
Ο θεματικός πλουραλισμός του λεξικού και η συνάφειά του με μελλούμενες κοινωνικοεπαγγελματικές ανάγκες των μαθητών προσέλκυσε το γόνιμο ενδιαφέρον τους λειτουργώντας
παράλληλα ως επενδυτής εξωσχολικού χρόνου, γεγονός με άμεσα και μακροπρόθεσμα
ακαδημαϊκά οφέλη (Cooper, 1989, 2007). Οι μαθητές εφοδιάζονται με εκφραστικά μέσα
απαραίτητα για την ανταπόκρισή τους σε ενδοσχολικές και πανελλαδικές γλωσσικές
αξιολογικές διαδικασίες στη μητρική γλώσσα. Αφετέρου, αποκτούν πρόσβαση στο
λεξιλογικό πεδίο που απαιτείται στις δοκιμασίες παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου
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για την πιστοποίηση γνώσης των γαλλικών επιπέδου Β2 και άνω, που συνιστά συγκριτικό
πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο εμπλουτισμός του
θεματικού λεξιλογικού ρεπερτορίου των μαθητών, τους καθιστά ισότιμους (συν)ομιλητές
ικανούς να συμμετάσχουν δημιουργικά σε περιβάλλοντα χρήσης της γλώσσας που
προϋποθέτουν γνώση ενός ειδικότερου λεξιλογίου και στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό
γίγνεσθαι.
Το εν λόγω ηλεκτρονικό λεξικό, χωρίς βιβλιογραφικό προηγούμενο, αποτελώντας
ακαδημαϊκό εργαλείο προσέδωσε στους μαθητές ένα αίσθημα ικανοποίησης και πληρότητας.
Τα συναισθήματα αυτά δεν ισοδυναμούν μόνο με δημιουργία ενδογενών κινήτρων
μάθησης 49, αλλά εδράζονται στα ανώτερα επίπεδα αναγκών του ανθρώπου (Maslow, 1954):
αυτοεκτίμησης και αυτοπραγμάτωσης. Να σημειώσουμε επίσης πως μέσα από τέτοια
ακαδημαϊκά επιτεύγματα, οι μαθητές εμπνέονται να μαθαίνουν σε μία κουλτούρα υψηλών
προσδοκιών.
Η υλοποίηση προγραμμάτων τέτοιας φύσης συμβάλει στην κοινωνικοπολιτιστική ανάπτυξή
τους. Σε ένα έτοιμο για δράση, ηλικιακά και ποιοτικά, ανθρώπινο δυναμικό, όπως αυτό των
μαθητών, οι αυτόνομες στοχευμένες λεξιλογικές αναζητήσεις, αποτελούν κανάλι πνευματικής
καλλιέργειας, όπως η κουλτούρα ανάγνωσης βάσει επιλεγμένων πηγών και κοινωνικής
ενημέρωσης. Με αυτές, επιτυγχάνεται η μύησή τους σε έναν ουσιαστικό ψηφιακό
αλφαβητισμό που, εκτός σχολείου, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα
περιήγησης σε ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης.
Διαδικασία παραγωγής σκέψης δύσκολα νοείται έξω από τα όρια του λεξικού μας
αποθέματος. Καθώς μάλιστα η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο τα παιδιά μαθαίνουν τον
τρόπο με τον οποίο εκφράζονται και επικοινωνούν οι κοινωνίες και οι επιστήμες (Mercer,
2000), η ύπαρξη λεξιλογικού πλούτου πολλαπλασιάζει τις νοητικές παραστάσεις και
διεργασίες τους ενισχύοντας τις δυνατότητες εκφοράς και πρόσληψης λόγου. Επίσης,
λαμβάνοντας υπόψη την αλληλοεξαρτώμενη σχέση μεταξύ της σκέψης και του «ενεργείν»50
ένα διευρυμένο λεξιλογικό υπόβαθρο επί κοινωνικών θεμάτων, σηματοδοτεί τη μεγέθυνση
του εύρους των πραξιακών δυνατοτήτων των μαθητών αναφορικά με αυτά, συστατικό
απαραίτητο του κοινωνικού ανθρώπου και του υπεύθυνου πολίτη με ισχυρή κοινωνική
ταυτότητα και συνείδηση, η δημιουργία των οποίων συνιστά ύψιστο παιδαγωγικό στόχο. Στο
Τα θετικά συναισθήματα είναι παράγωγα των εσωτερικών κινήτρων μάθησης, σημαντική
λειτουργία των οποίων είναι η αυξημένη θέληση για μάθηση (Krapp et al., 1992).
50
Ο Jean-Louis Moigne, ειδικός της κονστρουκτιβιστικής επιστημολογίας, διερευνώντας τη δυαδική
αυτή σχέση, μίλησε για άμεση αλληλεξάρτησή τους, η οποία μεταξύ άλλων ενέχει την έννοια της
ατομικής και συλλογικής ευθύνης καθώς, διαμέσου της πραγμάτωσης των σκέψεων σε ενέργειες,
οικοδομούμε το μέλλον. Το θεματικό λεξικό που υλοποιήθηκε στάθηκε αφετηρία και για την
ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ζητήματα που συμβάλλουν διαμορφωτικά στη φυσιογνωμία της
κοινωνίας.
49
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πλαίσιο εκπλήρωσης του ίδιου στόχου, εντάσσονται και οι σχετικές με τη θεματολογία του
λεξικού γλωσσικές πράξεις του μαθητή σε επίπεδο απολεκτικής ισχύος τους (Austin, 1962),
βάσει της οποίας επιφέρoυν αποτελέσματα στο νοητικό, συναισθηματικό και πραξιακό πεδίο
του συνομιλητή/ακροατή.
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Παράρτημα
Ενδεικτική παρουσίαση τμήματος του λημματολογίου της θεματικής ενότητας ρατσισμός
αδικία
άδικος, -η, -ο
αδίκως
ανάμειξη
αναμιγνύομαι
ανεκτικός, -ή, -ό, επιεικής, -ής, -ές
ανεπιεικής, --ής, -ές, μη ανεκτικός, -ή, -ό  ׀μισαλλόδοξος, -η,
-ο
ανεπιείκια, έλλειψη ανεκτικότητας  ׀μισαλλοδοξία
άνισος, -η, -ο
άνισος, -η, -ο
ανισότητα
ανθρώπινος, -η, -ο
ανθρωπισμός
ανθρωπιστής
ανθρωπιστικός, -ή, -ό
ανοχή, ανεκτικότητα
ανώτερος, -η, -ο
ανωτερότητα
ανωτερότητα
αξιοπρέπεια
απαρτχάιντ
αποδέχομαι
αποικία
αποικιακός, -ή, -ό

injustice
injuste
injustement
melange
se mélanger
tolérant, tolérante

n. f.
adj. m., f.
adv.
n. m.
v.
adj. m. / f.

intolérant, intolérante
intolérance
inégal, inégale
inégalitaire
inégalité
humain, humaine
humanisme
humaniste
humanitaire
tolérance
supérieur, supérieure
supériorité
suprematisme
dignité
apartheid
accepter
colonie
colonial, coloniale

αποικιοκράτης
αποικιοκρατικός, -ή, -ό
αποικισμός
αποκλεισμός
αποκλείω
απορρίπτω

colonisateur, colonisatrice
colonialiste
colonisation
exclusion
exclure
rejeter

adj. m. / f.
n. f.
adj. m. / f.
adj. m., f.
n. f.
adj. m. / f.
n. f.
n. m., f.
adj. m., f.
n. f.
adj. m. / f.
n. f.
n. f.
n. f.
n. m.
v.
n. f.
adj. m. / f.
n., adj. m. /
f.
adj. m., f.
n. f.
n. f.
v.
v.
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απόρριψη
βία
βίαιος, -η, -ο
βιολογική προέλευση
γενετικό χαρακτηριστικό
γενοκτονία
γκέτο
δέρμα
δέχομαι, αποδέχομαι
διακρίνω, κάνω διάκριση
διακρίνω  ׀ξεχωρίζω
διάκριση  ׀διαχωρισμός
διάκριση
διαφορά
διαφορετικός, -ή, -ό
διαφοροποίηση  ׀διαφορετικότητα
διαχωρισμός
διαχωριστικός, -ή, -ό
δικαίωμα
δόγμα
δογματικός, -ή, -ό
δογματικός, -ή, -ό
δουλεία, σκλαβιά, υποδούλωση
δούλος, σκλάβος
δυσπιστία
δυσπιστώ
δυτικός πολιτισμός
εθνική ετερότητα
εθνικισμός
εθνικός, -ή, -ό
εθνικός, -ή, -ό
εθνικότητα
εθνοκεντρισμός
ελευθερία έκφρασης
εμφάνιση, όψη
εξολόθρευση
εξολοθρεύω
εξομοιωτικό σύστημα
εξτρεμισμός, ακρότητα
εξτρεμιστής
εξτρεμιστικός, -ή, -ό
επίθεση
επιθετικός, -ή, -ό
επικρίνω
επίκριση, επιτίμηση
επιτιμητικός
ετερότητα

Σελίδα 234 από 282

rejet
violence
violent, violente
hérédité biologique
caractéristique génétique
génocide
ghetto
peau
accepter
discriminer
distinguer
dinstinction
discrimination
différence
dιfférent, différente
différenciation
ségrégation
ségrégationniste
droit
doctrine
doctrinaire
doctrinal, doctrinale
esclavage
esclave
méfiance
se mefier
civilisation occidentale
ethnodifférencialisme
nationalisme
éthnique
national, nationale
nationalité
etnhocentrisme
liberté d'expression
apperence
extermination
exterminer
système assimilationniste
extremisme
extremiste
extremiste
agression
agressif, agressive
censurer
censure
censurable
alterité

n. m.
n. f.
adj. m., f.
g. n.
g. n.
n. f.
n. m.
n. f.
v.
v.
v.
n. f.
n. f.
n. f.
adj. m. / f.
n. f.
n. f.
adj. m., f.
n. m.
n. f.
adj. m., f.
adj. m. / f.
n. f.
n.
n. f.
v.
g. n.
n. f.
n. f.
adj. m., f.
adj. m. / f.
n. f.
n. f.
g. n.
n. f.
n. f.
v.
g. n.
n. f.
n. m., f.
adj. m., f.
n. f.
adj. m. / f.
v.
n. f.
adj. m., f.
n. f.
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έχθρα
εχθρικός, -ή, -ό
εχθροπραξίες
ηθικός, -ή, -ό

hostilité
hostile
hostilités
moral, morale

n. f.
adj. m., f.
n. f. pl.
adj. m. / f.

Σελίδα 235 από 282

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Σελίδα 236 από 282

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Οι τηλεοπτικές προτιμήσεις του παιδιού της προσχολικής ηλικίας
TV preferences of early childhood children

Κατερίνα Σαραφίδου, Σχολική Σύμβουλος, 39ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής,(M.Sc, Ph.D)
katrinsaraf@hotmail.com
Katerina Sarafidou, School Consulter 39th Prefecture in Preschool Education, ,(M.Sc, Ph.D)
katrinsaraf@hotmail.com

Abstract: In this research, it is attempted to record the TV preferences of early- childhood
children. The research was based on a random, representative and balanced sample of 204
children, who study at nursery schools of urban, semi-urban and rural areas of the country.
The sample was examined in relation with sex, age and financial standing in terms of origin
and reference. Personal interview was used for this purpose. Children were interviewed
divided in seven groups of closed questions. Questionnaire focuses on time, duration,
frequency and easiness of use, the kind of TV programs watched, watching conditions and
special preferences of the children. 60 TV programs were chosen from the Greek TV, both
children’s and other, Greek and foreign of any kind (cartoons, movies, series, quiz shows,
reality shows, entertaining and news programs. The above were all selected from the Greek
TV program of the winter season of 2008-2009.
The questions were read by nursery teachers and the answers were recorded for each child
separately, in the nursery school. In addition, a separate questionnaire with the same group of
questions was given to their parents. There followed statistical analysis of data, recording,
analysis of the results and drawing of the conclusions. In the research, besides the statistical
recording, different qualitative characteristics of the sample were correlated, using the SPSS
ver. 17.0.
It was concluded that the usual watching duration was 17,5 hours per week, referring mainly
to afternoon zone children’s programs. The watching percentages which refer to adults’
programs are remarkable. Nevertheless, the main early-childhood children preference is
relative to cartoons, children movies and TV series. The data analysis defines the most
popular TV show. Finally, from the findings of the research emerges the model of earlychildhood child-viewer and the way in which TV is incorporated in the Greek family.
Περίληψη: Στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν οι τηλεοπτικές
προτιμήσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η έρευνα στηρίχθηκε σε ένα τυχαίο δείγμα
αντιπροσωπευτικό και σταθμισμένο, διακοσίων (204) παιδιών νηπιακής και προνηπιακής
ηλικίας, που φοιτούν σε νηπιαγωγεία αστικών, ημιαστικών και περιοχών υπαίθρου και
εξετάστηκε σε σχέση με τις μεταβλητές του φύλου, της ηλικίας και του οικονομικού
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πλαισίου προέλευσης και αναφοράς. Για το σκοπό της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος
της προσωπικής δομημένης συνέντευξης με τα νήπια, τα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν σε
επτά ομάδες κλειστών ερωτήσεων. Οι ομάδες ερωτήσεων αφορούσαν τον προσδιορισμό του
χρόνου, της διάρκειας, της συχνότητας, της ευκολίας χρήσης, του είδους τηλεοπτικών
προγραμμάτων, των συνθηκών παρακολούθησης και των ειδικότερων προτιμήσεων των
παιδιών. Για την τελευταία κατηγορία επιλέχθηκαν 60 εβδομαδιαίες τηλεοπτικές εκπομπές
από την ελληνική τηλεόραση, παιδικές ή μη, ελληνικές και ξένες, διαφόρων κατηγοριών
(κινούμενα σχέδια, κινηματογραφικές ταινίες, σήριαλ, τηλεπαιγνίδια, ριάλιτι, ψυχαγωγικές
εκπομπές, ενημερωτικές εκπομπές και ειδήσεις) από το χειμερινό πρόγραμμα του 2008-2009.
Οι ερωτήσεις αναγνώστηκαν και οι απαντήσεις καταγράφηκαν από τη νηπιαγωγό για κάθε
νήπιο χωριστά στο χώρο του νηπιαγωγείου. Επιπλέον, δόθηκε ξεχωριστό ερωτηματολόγιο
στους γονείς με τις ίδιες ομάδες ερωτήσεων. Ακολούθησε η στατιστική επεξεργασία, η
καταγραφή, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η σύνθεση των συμπερασμάτων. Στην
έρευνα εκτός από στατιστική καταγραφή έγινε και συσχέτιση με τα διαφορετικά ποιοτικά
χαρακτηριστικά του δείγματος, με τη χρήση του SPSS Statistics 17.0.
Διαπιστώθηκε ότι η συνήθης διάρκεια παρακολούθησης είναι 17,5 ώρες/εβδομάδα και αφορά
κυρίως παιδικές εκπομπές στην απογευματινή ζώνη. Αξιοσημείωτα είναι τα ποσοστά
παρακολούθησης εκπομπών που απευθύνονται σε ενήλικους. Παρόλο αυτά η κύρια
προτίμηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας αφορά εκπομπές κινούμενων σχεδίων, ταινιών
και σειρών παιδικού περιεχομένου. Η ανάλυση των δεδομένων προσδιορίζει τις πιο
δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές. Τα ευρήματα της έρευνας συγκροτούν το μοντέλο του
παιδιού προσχολικής ηλικίας- θεατή αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η τηλεόραση
ενσωματώνεται στην ελληνική οικογένεια.
Λέξεις κλειδιά: παιδί, νήπιο, προτιμήσεις, τηλεόραση

Εισαγωγή
Στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν οι τηλεοπτικές προτιμήσεις των
παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η τηλεόραση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των
παιδιών, συνθετικό στοιχείο του οικογενειακού περιβάλλοντος και η τηλεθέαση κοινή
οικογενειακή δραστηριότητα.
Η τεχνολογική ανάπτυξη έχει επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά
αλληλεπιδρούν με τα ΜΜΕ. Μελέτες πάνω στη χρήση τους δίνουν ένα μοντέλο νέων μορφών
εγγραμματισμού (Βuckingham, 1993). Σήμερα, στον πολιτισμό της εικόνας, η εικόνα που
προσλαμβάνεται από το παιδί είναι κατασκευασμένη και γεμάτη συμβολισμούς, τους
οποίους αποκωδικοποιεί και ερμηνεύει με το δικό του τρόπο (Κωνσταντινίδου-Σέμογλου,
2005). Το παιδί της προσχολικής ηλικίας έχει τα δικά του γνωστικά χαρακτηριστικά,
ικανότητες πρόσληψης, ανάγκες και γούστα.
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Η δύναμη της τηλεόρασης έγκειται στη μαζική της χρήση, στις τεχνικές της λειτουργίας της,
την ποικιλία των εκπομπών της (Κιτσαράς, 2001). Με την τηλεόραση τα παιδιά εισέρχονται
από πολύ νωρίς σε περιοχές του κόσμου των ενηλίκων (Βρύζας, 2005). Η τηλεόραση κατέχει
υψηλή θέση στις προτιμήσεις τους, σε σχέση με άλλες δραστηριότητες και ροκανίζει τον
πολύτιμο χρόνο τους (Παναγιωτοπούλου, 2001; Βρύζας, Τσιτουρίδου, 2002). Παράλληλα
όμως, η δύναμη της τηλεόραση μπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά, από το σχολείο,
αποκαθιστώντας τη χαμένη της τιμή (Jacquinot, 1996).
Η έρευνα έχει ασχοληθεί εκτενώς με τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της επίδρασης της
τηλεόρασης στον τρόπο ζωής των παιδιών και λιγότερο με τις επιθυμίες και επιλογές τους
(Κούρτη, 2005). Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σκεφτήκαμε ότι θα ήταν χρήσιμη μία μελέτη
που εστιάζει το ερευνητικό της ενδιαφέρον στις προτιμήσεις και τις στάσεις των σημερινών
παιδιών προσχολικής ηλικίας 4-5 χρονών, απέναντι στην τηλεόραση.

1. Θεωρητικό πλαίσιο
Η τηλεόραση αποτελεί το κυρίαρχο μέσο ψυχαγωγίας (Allen, 1992) και απευθύνεται σε ένα
ευρύ, ετερογενές και ανώνυμο κοινό. Αποτελεί το δημοφιλέστερο μέσο της σύγχρονης
επικοινωνίας, είναι πανταχού παρούσα και είναι σε θέση να προσεγγίζει άτομα όλων των
ηλικιών και τάξεων και με διαφορετικό επίπεδο μόρφωσης. Ως οπτικοακουστικό μέσο
απευθύνεται και προσελκύει τις δύο βασικές αισθήσεις: την όραση, με τη δύναμη της
εικόνας, και την ακοή. Η αμεσότητά της δίνει τη δυνατότητα να συντονίζεται με τον τρόπο
ζωής του κοινού της, με τις ανάγκες και τις διαθέσεις των τηλεθεατών. Είναι πλέον ένα
οικιακό αντικείμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύντροφος, ως διαμεσολαβητής και ως
μέσο διαφυγής (Παπαθανασόπουλος, 1997; Σιούτας, Σιούτας, 2006 ).
Η τηλεόραση ψυχαγωγεί τα παιδιά, τα βοηθάει να κατανοήσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει
(Popper, Condry, 1995), αποτελεί μέσο διαφυγής από την καθημερινότητα και την ανία
(Schramm, 1991), τα μαθαίνει πώς να αλληλεπιδράσουν με τους ανθρώπους, να λύσουν
προσωπικά τους προβλήματα και πώς θα ενταχθούν στην κοινωνική ζωή (Cunter, Mc Aleer,
1997). Παράλληλα, τα ίδια τα παιδιά, όπως έχει επισημανθεί, αφήνονται στη μαγεία και τη
σαγήνη που ασκεί η τηλεόραση για να καλύψουν τις ελεύθερες ώρες τους (Schramm, 1991).
Δημιουργούν ένα πλήθος φανταστικών φίλων από τους τηλεοπτικούς ήρωες. Φαντασιώνονται
ότι εμπλέκονται μ’ αυτούς και νιώθουν συντροφικότητα. Ενώ, στο βαθμό που τα παιδιά
παρακολουθούν τηλεόραση μαζί με τους γονείς τους, αυτή αποτελεί έναν παράγοντα που
ενώνει την οικογένεια. (Cunter, Mc Aleer, 1997).
Στη σύγχρονη εποχή, η εικόνα, προϊόν τεχνολογικής πολιτισμικής και οικονομικής εξέλιξης,
είναι ποικιλόμορφη, σταθερή, κινητή, έντυπη, ηλεκτρονική, αναλογική ψηφιακή, έχει τους
δικούς της τεχνικούς κώδικες, τη δική της γλώσσα. Η δύναμή της έγκειται στην αληθοφάνειά
της. Δεν αναπαριστά απλώς το πραγματικό, αλλά δημιουργεί το υπερπραγματικό (Βρύζας,
2005). Τα μικρά παιδιά μεγαλώνουν στον πολιτισμό της εικόνας. Δεν είναι σε θέση να
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διακρίνουν την εικόνα και το πραγματικό. Δεν αντιλαμβάνονται την εικόνα με τον τρόπο που
την αντιλαμβάνονται οι ενήλικοι. Δεν είναι όμως και υποκείμενα παθητικά, εντελώς ευάλωτα
και χειραγωγήσιμα (Βρύζας, 2005). Με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας η διάκριση
ανάμεσα στο φανταστικό, πραγματικό καθίσταται ακόμη πιο ασαφής και δημιουργεί
μεγαλύτερη σύγχυση στο παιδί. Η ικανότητα ανάγνωσης της εικόνας αποκτάται σταδιακά και
εξαρτάται από το επίπεδο ανάπτυξης του.
Το παιδί της προσχολικής ηλικίας δεν έχει αναπτύξει ακόμα τις σημασιολογικές ικανότητες
και εξειδικευμένο λεξιλόγιο (Κατή, 1992; Τζουριάδου,1995). Δεν έχει αποκτήσει την
αφαιρετική ικανότητα και την ικανότητα για γενίκευση (Vygotsky, 1988), ενώ η οικοδόμηση
των νοημάτων συνδέεται με τη βιωματική του εμπειρία (Piaget, 1977; Vygotsky, 1988). Το
παιδί προσλαμβάνει και αποκωδικοποιεί την εικόνα με το δικό του τρόπο. Tο εικονικό
μήνυμα είναι πολυτροπικό και απαιτεί διαφορετική αναγνωστική στάση σε σχέση με το
λεκτικό (Kress, 2005). Τίθενται έτσι ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία της –εικονικήςπληροφορίας, το είδος των νοητικών διεργασιών που ενεργοποιούνται για την πρόσληψή της
από αυτό, αλλά και το ρόλο του ενήλικα και του παιδαγωγού στη διαχείριση της εικόνας.
Στην Ελλάδα, υποστηρίζει η Κωνσταντινίδου-Σέμογλου, στα πλαίσια των νέων πολιτισμικών
δεδομένων, ο ρόλος της εκπαίδευσης μοιάζει να είναι παθητικός. Αποδέχεται τις αλλαγές,
χωρίς να τις διερευνά και να τις αντιμετωπίζει, ώστε να προετοιμάσει το παιδί για τον
πολιτισμό της εικόνας, να του δώσει δηλαδή, τα απαραίτητα αντανακλαστικά αυτοάμυνας,
εκπαιδεύοντάς το σχετικά με την αξιοποίηση και χρήση των ΜΜΕ (2005).
Η έρευνα έχει ασχοληθεί περισσότερο με τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της επίδρασης
της τηλεόρασης στον τρόπο ζωής των παιδιών και λιγότερο με τις επιθυμίες και επιλογές τους
(Κούρτη, 2005). Η ελληνική έρευνα ασχολήθηκε με το ρόλο της τηλεόρασης στην αγωγή του
παιδιού (Κασσωτάκης, 1978), τη δομή και το περιεχόμενο των ελληνικών παιδικών
τηλεοπτικών προγραμμάτων (Βρύζας, 1997), τις τηλεοπτικές συνήθειες των ελληνόπουλων
σε παιδιά σχολικής ηλικίας 9-13 ετών (Τσαρδάκης, 1983; Πάντζου κ.ά, 1988; Σκουμπρή,
1991; Κορωναίου 1992; Νταγκουνάκης, 1996; Κανάκης, 1996; Διαμαντόπουλος, 2000), σε
παιδιά πρώτης σχολικής, 5,5-6,5 ετών (Οικονομίδης 2005) και συγκεντρωτικά, Διαμαντάκη,
κ.ά. 2001; Κούρτη, 2005). Ενώ, οι έρευνες που ασχολήθηκαν με τα παιδιά της προσχολικής
ηλικίας δεν εξέτασαν αναλυτικά το χρόνο τηλεθέασης και τις τηλεοπτικές τους προτιμήσεις
(Δουλκέρη, 1990; Κουτσουβάνου, 1991; Σκουμπρή, 1991; Βρύζας, 1997).

Σελίδα 240 από 282

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

2.Μεθοδολογία

2.1.Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της έρευνάς είναι να προσδιορίσουμε τις τηλεοπτικές προτιμήσεις των παιδιών
προσχολικής ηλικίας, νηπίων και προνηπίων, τα είδη δηλαδή των προγραμμάτων που
προσελκύουν το ενδιαφέρον τους, σε συνδυασμό με τις παιδαγωγικές τηλεοπτικές προτάσεις
των γονέων τους, το χρόνο που αφιερώνουν γι’ αυτά και να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα
παιδαγωγικά αξιοποιήσιμα.
2.2.Ερωτήματα
Με βάση τη βιβλιογραφία τέθηκαν στην έρευνα οι παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις σχετικά
με το:
α) Εάν ο χρόνος τηλεθέασης βρίσκεται σε συνάρτηση με τη μεταβλητή φύλο,
β) το οικονομικό επίπεδο γονιών και τη
γ) γεωγραφική προέλευση.
δ)Εάν το είδος των εκπομπών που παρακολουθούν τα παιδιά συνδέεται με το οικονομικό
επίπεδο των γονιών
ε) το φύλο και τη
στ) τη γεωγραφική προέλευση
2.2.1.Υποκείμενα έρευνας
Η έρευνα στηρίχθηκε σε ένα τυχαίο δείγμα αντιπροσωπευτικό και σταθμισμένο, διακοσίων
(204) παιδιών νηπιακής και προνηπιακής ηλικίας που φοιτούσαν σε 30 Νηπιαγωγεία,
μεγάλων πόλεων, επαρχιακών πόλεων, ημιαστικών και περιοχών υπαίθρου του Ν.
Θεσσαλονίκης και N. Δράμας και εξετάστηκε σε σχέση με τις μεταβλητές του φύλου, της
ηλικίας και του οικονομικού πλαισίου προέλευσης και αναφοράς. Έγινε σύγκριση με τα
στοιχεία της Γ. Γ. Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας του 2007, που περιελάμβανε
αναφορικά με τoν πληθυσμό νηπίων και προνηπίων και την κατανομή του σε διάφορες
περιοχές στην Ελλάδα, το 58 % του πληθυσμού νηπίων και προνηπίων να βρίσκεται σε
αστικές περιοχές, με το 36% σε μεγάλες πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, το 22% σε
μικρές πόλεις, το 20 σε ημιαστικές περιοχές και το 22% σε αγροτικές. Έτσι, φροντίσαμε να
έχουμε τελικά, αντίστοιχο δείγμα, με την παρακάτω σύνθεση: 32 παιδιά από μεγάλες πόλεις,
27% από επαρχιακές, 20% από ημιαστικές και 21% από αγροτικές.
Συνολικά επιλέχθηκαν 133 νήπια (από 5 χρονών) και 71 προνήπια ( 4 μικρότερα των 4 και
67 μεγαλύτερα των 4,5). Aπ’ αυτά τα 94 (46 %) ήταν αγόρια και τα 110 (54 %) κορίτσια.
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Η οικονομική κατάσταση των παιδιών ερευνήθηκε αναφορικά με το επάγγελμα και των δύο
γονιών, συνδυαστικά με το αν διαθέτουν ιδιόκτητο σπίτι και από προσωπικά στοιχεία που
συνέλεξε η νηπιαγωγός από τους γονείς.
Στην κατάταξη, στο ερωτηματολόγιο, επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικά επαγγέλματα (εργάτης,
ιδιωτικός υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος, έμπορος, επιχειρηματίας, γιατρός, μηχανικός,
δικηγόρος, αγρότης, άλλο).
Κατατάχθηκαν τα οικογενειακά εισοδήματα σε 4 ποιοτικές κατηγορίες. Στην κατηγορία 0
ισοδυναμούν τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, στη κατηγορία 1 τα μέτρια εισοδήματα, στην 2 τα
μέσα εισοδήματα και 3 τα υψηλά. Στην πρώτη εισοδηματική κατάταξη βρέθηκε να ανήκει
το 12% ποσοστό των παιδιών του δείγματος, στη δεύτερη το 31% και στην τρίτη το 47%
και στην τέταρτη 10%. Ενώ, στο σύνολο των παιδιών το 84% διαθέτει ιδιόκτητο σπίτι και το
16% όχι.
2.2.2 Εργαλείο έρευνας
Για το σκοπό της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της προσωπικής δομημένης
συνέντευξης με τα νήπια, τα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν σε δύο ομάδες ερωτήσεων. Η
μία ομάδα αφορούσε την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση των παιδιών και η δεύτερη
που αποτελούνταν από 7 υποομάδες κλειστών ερωτήσεων, αναφερόταν στις τηλεοπτικές
συνήθειες των παιδιών.
Οι ερωτήσεις της δεύτερης κατηγορίες αφορούσαν τον προσδιορισμό:
του χρόνου
της διάρκειας
της συχνότητας
της ευκολίας χρήσης
του είδους τηλεοπτικών προγραμμάτων
των συνθηκών παρακολούθησης και
των ειδικότερων προτιμήσεων των παιδιών
Ποιο συγκεκριμένα τέθηκαν οι παρακάτω ερωτήσεις:
1. Πόσες ώρες τη βδομάδα βλέπεις τηλεόραση;
2. Μέχρι τι ώρα τις καθημερινές το βράδυ επιτρέπουν οι γονείς σου να
βλέπεις τηλεόραση;
3. Μέχρι τι ώρα τα σαββατοκύριακα το βράδυ επιτρέπουν οι γονείς σου να
βλέπεις τηλεόραση;
4. Με βάση την τηλεοπτική σήμανση ποιες εκπομπές βλέπεις;
5. Πως και με ποιους παρακολουθείς τηλεόραση;
6. Τι είδη εκπομπές βλέπετε στη τηλεόραση;
7. Βλέπεις την/τα/το(ν)….
Για την τελευταία κατηγορία επιλέχθηκαν εξήντα (60) εβδομαδιαίες τηλεοπτικές εκπομπές
από την ελληνική τηλεόραση, παιδικές ή μη, ελληνικές και ξένες, διαφόρων κατηγοριών
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(κινούμενα σχέδια, κινηματογραφικές ταινίες, σήριαλ, τηλεπαιγνίδια, ριάλιτ, ψυχαγωγικές
εκπομπές, ενημερωτικές εκπομπές και ειδήσεις) από το χειμερινό πρόγραμμα του 2008-2009,
κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. Συμπεριλήφθηκαν όλες οι καθημερινές εκπομπές
από το μεσημέρι και εξής, με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα, όπου συμπεριλήφθηκαν όλες.
Δόθηκε η ευκαιρία με ανοικτή ερώτηση να συμπληρώσουν τα παιδιά, όποια άλλη εκπομπή
παρακολουθούν. Η απάντηση στην ερώτηση αυτή διαβαθμίστηκε σε μια κλίμακα από 0-5,
στην οποία το 0 αποτελούσε το ποτέ και το 5 το πάντοτε.
Οι ερωτήσεις αναγνώστηκαν και οι απαντήσεις καταγράφηκαν από τη νηπιαγωγό για κάθε
νήπιο χωριστά στο χώρο του νηπιαγωγείου. Επιπλέον, δόθηκε ξεχωριστό ερωτηματολόγιο
στους γονείς, με τις ίδιες ομάδες ερωτήσεων, για να διασταυρώσουμε τα αποτελέσματα και
να προσδιορίσουμε το χρόνο παρακολούθησης, καθότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν έχουν
την ακριβή αίσθηση του χρόνου (Piaget 1978). Ακολούθησε η στατιστική επεξεργασία, η
καταγραφή, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η σύνθεση των συμπερασμάτων.
Τέλος, η κωδικοποίηση της απάντησης στην ερώτηση που αφορούσε το χρόνο τηλεθέασης
έγινε ως εξής: οι 2 ώρες το Σαββατοκύριακο θεωρήθηκαν 2 ώρες εβδομαδιαία, η 1 ώρα την
ημέρα θεωρήθηκε 10 ώρες εβδομαδιαία, οι 3 και περισσότερες ώρες θεωρήθηκαν 30 ώρες
εβδομαδιαία.
Στην έρευνα εκτός από στατιστική καταγραφή έγινε και συσχέτιση με τα διαφορετικά
ποιοτικά χαρακτηριστικά του δείγματος, με τη χρήση του SPSS Statistics 17.0. Εξετάστηκαν
οι μεταβλητές του χρόνου τηλεθέασης, του οικογενειακού εισοδήματος και το είδος των
εκπομπών που παρακολουθούν τα παιδιά.
Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ελέγχου χ2 (chi-square), για να αναζητήσουμε τη συσχέτιση του
χρόνου τηλεθέασης με το οικονομικό εισόδημα και τα είδη των εκπομπών.

3. Ανάλυση αποτελεσμάτων
Διάρκεια- συχνότητα τηλεθέασης
Το 46% των παιδιών παρακολουθεί τηλεόραση λιγότερο από 3 ώρες την ημέρα και το 40%
μέχρι 1 ώρα καθημερινά, το 9,3% 2 ώρες το Σαββατοκύριακο και το 4 % πάνω από 3 ώρες.
Τα παιδιά βλέπουν κατά μ.ο. τηλεόραση 17,5 ώρες την εβδομάδα. Δεν παρατηρείται
στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια, σε νήπια και
προνήπια.
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Πίνακας 1. Νέες κατηγορίες οικογενειακού εισοδήματος και χρόνου τηλεθέασης και κατηγοριοποίηση
δείγματος

Οικογενειακό Εισόδημα * Εβδομαδιαίες Ώρες Crosstabulation
Count
Εβδομαδιαίες Ώρες
2
Οικογενειακό Εισόδημα
(Κατηγορίες)

10

Total

30

0

3

7

15

25

1

2

19

41

62

2

13

45

38

96

3

1

11

9

21

19

82

103

204

Total

Ο χρόνος τηλεθέασης σε συνάρτηση με τη μεταβλητή φύλο, φαίνεται να καθορίζεται από το
προσωπικό γούστο και τις συγκυρίες (Οικονομίδης 2002). Ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών
αφιερώνεται σε αρκετά σημαντικό ποσοστό στην παρακολούθηση τηλεόρασης.
Σημαντική όμως είναι η διαφορά στο χρόνο τηλεθέασης, ανάμεσα στα παιδιά της πόλης, στα
παιδιά του χωριού και της κωμόπολης, που σημαίνει πως τα παιδιά της πόλης έχουν
περισσότερες ευκαιρίες από τα παιδιά της υπαίθρου να καλύψουν τον ελεύθερο τους χρόνο
με άλλες δραστηριότητες (Πίνακας 2).
Πίνακας 2.Χρόνοι τηλεθέασης
Μ MΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΠΡΟΝΗΠΙΑ

ΝΗΠΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
ΠΟΛΗ

17,5

17,4

17,6

17,9

17,8

16,0

ΠΟΛΗ
17,2

ΚΩΜΟΠΟΛΗ
19,3

ΧΩΡΙΟ
18,5

Χρόνος τηλεθέασης
Τα μισά περίπου παιδιά το (46%) παρακολουθούν τηλεόραση τις καθημερινές μέχρι τις 8:30
το βράδυ και ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (34%) βλέπουν μέχρι τις 10:00 το βράδυ.
Επίσης τα Σαββατοκύριακα σημαντικό ποσοστό παιδιών (39%) βλέπει τηλεόραση μέχρι τις
10:00 και αρκετά σημαντικό (27%) μέχρι τις 11:00 το βράδυ.
Ευκολία χρήσης
Με βάση την τηλεοπτική σήμανση, το συντριπτικό ποσοστό των παιδιών (86%) επιλέγει
εκπομπές που είναι κατάλληλες για όλους, το 45% των παιδιών εκπομπές για τις οποίες είναι
απαραίτητη η γονική συναίνεση, ενώ το 41% επιθυμητή.
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Συνθήκες παρακολούθησης
Αναφορικά με τον τρόπο που παρακολουθούν τηλεόραση η πλειονότητα των παιδιών (78%)
παρακολουθεί τηλεόραση με φίλους, γονείς ή με άλλους ενηλίκους. Το 35% των παιδιών
παρακολουθεί πάντα μαζί με άλλους και συζητά αυτά που βλέπει, 12% παρακολουθεί με
άλλους και συζητά μερικές εκπομπές ενώ άλλες τις παρακολουθεί χωρίς παρέα, ενώ 53%
παρακολουθεί τις εκπομπές χωρίς διάλογο ή συζήτηση. Διαπιστώνεται πως η
παρακολούθηση της τηλεόρασης είναι μια συλλογική διαδικασία, δεν είναι πάντοτε συνεχής,
διακόπτεται, συνδυάζεται με άλλες δραστηριότητες και ακολουθεί τις πρακτικές της
οικογένειας. Παρόλο αυτά υπάρχει ένα ποσοστό νηπίων 24%, το οποίο παρακολουθεί
ολομόναχο ή πολλές φορές μόνο του τις αγαπημένες του εκπομπές.
Είδος τηλεοπτικών προγραμμάτων
Σχετικά με τα είδη εκπομπών, όλα τα παιδιά παρακολουθούν κινούμενα σχέδια. Το 85%
παρακολουθεί παιδικές εκπομπές, το 62% σήριαλ, το 33% μεσημεριανές και απογευματινές
εκπομπές. Τέλος ασήμαντο είναι το ποσοστό των παιδιών, 5% παρακολουθεί όλα τα
υπόλοιπα προγράμματα της τηλεόρασης (Πίνακας 3).
Πίνακας 3. Ποσοστά Απαντήσεων

1
2

3

4

5

6

Πόσες ώρες τη βδομάδα βλέπεις τηλεόραση;
0:Καθόλου, 1:2 ώρες ΣΚ, 2: 1 ώρα 3: <3 ώρες 4:
>3ώρες)
Μέχρι τι ώρα τις καθημερινές το βράδυ επιτρέπουν οι
γονείς σου να βλέπεις τηλεόραση; (0:Καθόλου
1:8:30μμ 2:10:00μμ 3:11:00μμ 4:Ανεξάρτητα)
Μέχρι τι ώρα τα σαββατοκύριακα το βράδυ
επιτρέπουν οι γονείς σου να βλέπεις τηλεόραση;
(0:Καθόλου 1:8:30μμ 2:10:00μμ 3:11:00μμ
4:Ανεξάρτητα)
Με βάση την τηλεοπτική σήμανση ποιες εκπομπές
βλέπεις; (0:Δεν Βλέπω, 1:Κατάλληλη 2:Επιθυμητή
3:Απαραίτητη 4:Ανεξάρτητα με επιλογή,
5:Ανεξάρτητα)
Πως και με ποιους παρακολουθείς τηλεόραση;
(0:μόνος, 1:με αδέλφια φίλους, 2:με αδέλφια-φίλους
συζητώντας 3: γονείς 4:γονείς και συζήτηση 5:με
αδέλφια ή μεγάλους 6:μόνος ή με γονείς συζητώντας
7:Με αδέλφια ή μεγάλους συζητώντας 8:μόνος ή με
γονείς και μεγάλους 9:με παιδιά ή μεγάλους
συζητώντας ή μόνος )
Τι είδη εκπομπές βλέπετε στη τηλεόραση;
(0:Παιδικές, 1:Παιδικές και παιδικές ταινίες,
2:Παιδικές, ταινίες, σήριαλ, 3: και μεσημεριανέςαπογευματινές, 4:Τα πάντα)

0,00%

9,31%

40,20
%

46,08%

4,41%

9,80%

46,08%

34,31
%

6,37%

3,43%

6,37%

19,61%

39,22
%

26,96%

7,84%

0,00%

41,18%

45,10
%

11,27%

2,45%

0: 4%

1: 18%

2: 7%

3: 17%

4: 16%

5: 12%

6: 5%

7: 12%

8:7%

9:1%

14,71%

23,04%

28,43
%

28,92%

4,90%
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Συσχετίζοντας το οικονομικό εισόδημα και τις ώρες τηλεθέασης παρατηρούμε ότι υπάρχει
αρνητική συσχέτιση, που σημαίνει, ότι όσο αυξάνεται το οικονομικό εισόδημα, οι ώρες
τηλεθέασης ελαττώνονται, σύμφωνα με την καμπύλη γραμμικής συσχέτισης του Πίνακα 5.
Πίνακας 4. Αποτελέσματα συσχέτισης οικονομικού εισοδήματος και ωρών τηλεθέασης

Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

Asymp. Sig. (2-sided)

15,099a

6

,037

15,814

6

,015

6,429

1

,011

204

a. 2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.96.

Πίνακας 5.Διάγραμμα γραμμικής συσχέτισης οικονομικού εισοδήματος και ωρών τηλεθέασης

Ελέγχοντας την τιμή Pearson Chi-Square Asymp. Sig. (2-sided) στον Πίνακα 4.
διαπιστώνουμε ότι έχει τιμή 0,037<0,050, όπως προσδιορίζει ως όριο η θεωρία και επομένως
αποδεικνύεται ότι υπάρχει συσχέτιση.
Μέσα από την έρευνα αναδύονται οι πιο δημοφιλείς εκπομπές των παιδιών με την πρώτη
πεντάδα να ανήκει στα παιδικά στην κατηγορία κινούμενα σχέδια με 1.Σκούμπι Ντου,
2.Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια, 3. Μίκυ Μάους, 4. Μπομπ ο Σφουγγαράκης, 5. Στρουφάκια.
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Ακολουθούν, χωρίς να διαφέρουν σημαντικά στο βαθμό προτίμησης, οι: 6. Λάκης ο
Γλυκούλης, 7. Η Πολυκατοικία, 8.Ο Ιάσονας και οι θεοί του Ολύμπου, 9. Το Ουράνιο τόξο,
10. Ευτυχισμένοι μαζί .
Παρατηρείται ότι στις προτιμήσεις των παιδιών ηλικίας 4-5 ετών, κυριαρχούν τα κινούμενα
σχέδια και οι παιδικές εκπομπές, αποτέλεσμα που προκύπτει από πολλές άλλες έρευνες με
μεγαλύτερα παιδιά (Κανάκης, 1996; Διαμαντόπουλος 2000; Οικονομίδης 2002). Ερμηνεύεται
από την αγάπη των μικρών παιδιών για τα κινούμενα σχέδια, την ελκυστική εικόνα τους, τα
οπτικά και ηχητικά εφέ, τα έντονα χρώματα, τη γρήγορη εναλλαγή των εικόνων, τη συνεχή
κίνηση, τη δράση, το οπτικό κυρίως και λεκτικό χιούμορ (Δουλκέρη, 1994; Βρύζας, 1997;
2005). Οι παγκοσμίως γνωστοί ήρωες των κινούμενων σχεδίων είναι ιδιαίτερα προσφιλείς
στα παιδιά, μικρά αγόρια, κορίτσια και ζώα, στους οποίους τα παιδιά προβάλλουν τις
επιθυμίες, τα συναισθήματά τους και ταυτίζονται μαζί τους. Τα κινούμενα σχέδια
ακολουθούν τη δομή των παραμυθιών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους στοιχεία,
προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του μέσου, όπου η κινούμενη εικόνα αφηγείται την ιστορία.
Τα δρώντα πρόσωπα αναδεικνύονται μέσα από τις αντιθέσεις τους, τις κοινωνικές,
πνευματικές, σωματικές και ψυχικές. Οι ήρωες είναι άνθρωποι, φανταστικές υπάρξεις,
μάγισσες, νεράιδες, δράκοι (Στρουφάκια, Δρακουμέλ), ανθρωπόμορφα ζώα (Μίκυ Μάους,
Σκούμπι-Ντου), και άνθρωποι με υπερφυσικές ικανότητες (Σπάιντερμαν, Μπάτμαν,
Πόκεμον). Η πλοκή είναι απλή, υπάρχει ένα πρόβλημα, αναζητάται η λύση του, υπάρχουν
εμπόδια, το καλό αντιμάχεται το κακό και στο τέλος υπάρχει η ευτυχής κατάληξη με την
καταξίωση των καλών και την τιμωρία των κακών (Bettelheim΄, 1976). Αρκετά από αυτά
βέβαια, βρίθουν σε σκηνές βίας και επιθετικότητας (Greenfield, 1988; Peters and Blumberg,
2002).
Tα αγόρια προτιμούν τον «Μπάτμαν επειδή πολεμάει τους κακούς, τους σκοτώνει και
πετάει», τον «Σπάιντερμαν επειδή ρίχνει ιστό και σκαρφαλώνει», «τον Πόκεμον επειδή ρίχνει
ηλεκτροσόκ», «έχει τον Πίκατσου», «τον Μπομπ το Σφουγκαράκη, γιατί είναι κάτω στο
βυθό» και «έχει φίλους», «τα Στρουμφάκια γιατί τα κυνηγάει ο Δρακουμέλ», έχουν
περιπέτειες» και «αρέσουν τον Σπιρτούλη», «το Σκούμπι Ντου, γιατί είναι σκύλος», «γιατί
φοβάται», «έχει πλάκα», «τον Κρύπτο το σκύλο, γιατί τρέχει», «τον Ιάσονα» και «τον Ερμή
γιατί φοβάται».
Τα κορίτσια προτιμούν την «Ντόρα, γιατί είναι κορίτσι», «εξερευνά», «κάνει εκδρομές»,
«έχει τη μαϊμού», «το Μίκυ Μάους, γιατί είναι ζωάκια», «έχει τον Γκούφη», την Μπάρμπι
«γιατί είναι πολύ όμορφη» και «φοράει ωραία ρούχα».
Κάποια κινούμενα σχέδια ιδιαίτερα αγαπητά στα παιδιά, έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα
(Ντόρα η εξερευνήτρια), με στόχο την εκμάθηση εννοιών, χρωμάτων, σχημάτων,
αντικειμένων, αγγλικών λέξεων κ. ά ή την παροχή ιστορικών-μυθολογικών γνώσεων (Ο
Ιάσονας και οι θεοί του Ολύμπου). Όλα τα παραπάνω απευθύνονται σε παιδιά αυτής της
ηλικίας, είναι μεταγλωττισμένα, καθώς αυτά αδυνατούν να κατανοήσουν τελείως τα θέματα
των ξένων προγραμμάτων.
Ψηλά στις προτιμήσεις των παιδιών είναι και οι παιδικές επιμορφωτικές εκπομπές με
καλλιτεχνικό (ζωγραφική) περιεχόμενο (Ουράνιο Τόξο). Αν και τέτοιου είδους εκπομπές
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περιορίζονται μόνο στο να παρέχουν γνώσεις, να κάνουν εικαστικές προτάσεις και δεν
εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για την καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής.
Τα αγαπημένα σήριαλ των παιδιών, όπως ο Λάκης ο Γλυκούλης, Ευτυχισμένοι μαζί, και
Λατρεμένοι μου Γείτονες αναφέρονται σε θέματα οικογενειακής και σχολικής ζωής, δίνονται
με χιούμορ, όμως απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες και ενήλικες.
Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός πως τα παιδιά εκτός από την παραπάνω κατηγορία και τις
άλλες παιδικές σειρές (Χάνα Μοντάνα, Τσικιτίτας, Ρομέο και Ιουλιέτα), οι οποίες εστιάζουν
στον κόσμο των παιδιών με τα προβλήματα τους στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό
περιβάλλον, παρακολουθούν και κοινωνικές σειρές, ακατάλληλες για παιδιά. Αυτές ανήκουν
στη βραδινή ζώνη και είναι σε υψηλή θέση στις προτιμήσεις των πρώτων (Πολυκατοικία). Τα
θέματα τους αφορούν τη ζωή των ενήλικων, έχουν πολλές ερωτικές σκηνές, σεξουαλικά
υπονοούμενα, παρουσιάζουν νέα σχήματα συμβίωσης και περίεργες κοινωνικές σχέσεις.
Λιγότερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν ελληνικές καθημερινές σειρές της απογευματινής
ζώνης, τις οποίες όμως φαίνεται επίσης να παρακολουθούν τα παιδιά αυτής της ηλικίας
(Λόλα, Μια στιγμή δυο ζωές, Τα Μυστικά της Εδέμ). Το γεγονός ότι οι σειρές αυτές
παρακολουθούνται από τους γονείς των παιδιών ή τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας,
μπορεί να εξηγήσει την υψηλή ή σημαντική τηλεθέαση και από τα μικρά παιδιά.
Επίσης, τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας παρακολουθούν και άλλα είδη της μεσημεριανής
(Αξίζει να το δεις, Κους- Κους), της απογευματινής και βραδινής ζώνης, όπως τηλεπαιγνίδια,
(Μια τρύπα στο νερό, Είσαι πιο έξυπνος από έναν δεκάχρονο, (Φάτους όλους) ριάλιτι (xFactor), ψυχαγωγικές εκπομπές (Μπελάς ΤV, Ράδιο Αρβύλα), όχι όμως με την ίδια
συχνότητες, όπως στις προηγούμενες κατηγορίες.
Μας εκπλήσσει θετικά και το γεγονός ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό παρακολουθεί
ενημερωτικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ συγκεκριμένου καναλιού, με θέμα τα ζώα και ειδήσεις.
Αναφορικά με τις ειδήσεις, η πολύ χαμηλή τηλεθέαση ερμηνεύεται από τη συγκεκριμένη
θεματική και το δυσνόητο περιεχόμενό τους.
Πίνακας 6. Δείγμα Εβδομαδιαίων ωρών τηλεθέασης και ειδών εκπομπών

Εβδομαδιαίες Ώρες * Είδη εκπομπών Crosstabulation
Count
Είδη εκπομπών
0
Εβδομαδιαίες Ώρες

Total
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1

2

3
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2

7

5

6

1

19

10

15

21

22

24

82

30

8

21

30

44

103

30

47

58

69

204

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Διαπιστώνεται επίσης, ότι όσο αυξάνονται οι ώρες τηλεθέασης, αυξάνεται και η ποικιλία των
τηλεοπτικών ειδών που παρακολουθούν τα παιδιά (Πίνακες 6., 7.).

Πίνακας 7. Διάγραμμα γραμμικής συσχέτισης εβδομαδιαίων ωρών τηλεθέασης και ειδών εκπομπών

Αναφορικά με τις επιλογές των παιδιών σχετικά με το φύλο, παρατηρείται διάκριση στις
προτιμήσεις των αγοριών σε σχέση με των κοριτσιών. Έτσι, τα αγόρια επιλέγουν κινούμενα
σχέδια με δράση και περιπέτεια, με ήρωες αγόρια (Σκούμπι Ντου, Σπάιντερμαν, Λούνευ
Τιουνς, Πόκεμον, Μπάτμαν, Ο Ιάσονας και οι θεοί του Ολύμπου, Κρύπτο ο Σκύλος, κ. ά), ενώ
τα κορίτσια φαίνεται να παρακολουθούν κινούμενα σχέδια, όπου πρωταγωνιστούν κορίτσια
(Ντόρα η μικρή η εξερευνήτρια, Χάιντι, Μάγια η μέλισσα, Μπάρμπι) και αναφέρονται σε
θέματα σχέσεων, με μικρότερη συχνότητα, καθημερινές σειρές (Χάνα Μοντάνα),
καλλιτεχνικές εκπομπές (Ουράνιο τόξο), τηλεπαιγνίδια (είσαι πιο έξυπνος από ένα
δεκάχρονο, Μια τρύπα στο νερό), βλέπουν περισσότερα βραδινά σήριαλ για ενήλικους
(Λάκης ο Γλυκούλης, Πολυκατοικία, Λατρεμένοι μου γείτονες) και απογευματινές σειρές
(Λόλα, Μια στιγμή δυο ζωές). Φαίνεται λοιπόν να δείχνουν προτίμηση σε είδη που
παρακολουθούν οι γυναίκες και προφανώς παρακολουθούν μαζί με τις μητέρες τους, οι
οποίες λειτουργούν ως πρότυπα (Παπαθανασόπουλος, 2000 Οικονομίδης 2005), αλλά σε
μεγαλύτερη ποικιλία εκπομπών.
Επίσης, τα παιδιά που προέρχονται από αστικά περιβάλλοντα παρακολουθούν περισσότερο
ποιοτικά τηλεοπτικά είδη (Ντόρα η μικρή η εξερευνήτρια, Ουράνιο τόξο)και είναι αυτά που
καθορίζουν τις περισσότερο δημοφιλείς σειρές, ενώ ο παράγοντας ηλικία δε φαίνεται να
καθορίζει σημαντικά τις προτιμήσεις.
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4. Συμπεράσματα
Γενικά, διαπιστώνεται ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικία 4-5 χρόνων αφιερώνουν μεγάλο
μέρος του ελεύθερου χρόνου τους στην παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, κυρίως
παιδικών εκπομπών στην απογευματινή ζώνη.
Αξιοσημείωτα είναι τα ποσοστά παρακολούθησης εκπομπών που απευθύνονται σε ενήλικους.
Παρόλο αυτά η κύρια προτίμηση των παιδιών αφορά εκπομπές κινούμενων σχεδίων, ταινιών
και σειρών παιδικού περιεχομένου.
Η ανάλυση των δεδομένων προσδιορίζει την πιο δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή.
Το φύλο φαίνεται να επηρεάζει μόνο τις προτιμήσεις στις τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ το
οικονομικό εισόδημα και ο τόπος προέλευσης το χρόνο τηλεθέασης.
Γενικά, δε φαίνεται τα γούστα των παιδιών της προσχολικής ηλικίας να διαφέρουν από αυτά
της πρώτης παιδικής ηλικίας και αμέσως μεγαλύτερα και ούτε να τροποποιούνται με το
πέρασμα του χρόνου οι τηλεοπτικές συνήθειες.
Τέλος, τα ευρήματα της έρευνας συγκροτούν το μοντέλο του παιδιού προσχολικής ηλικίαςθεατή, που παρακολουθεί τηλεόραση με βάση τα σύμβολα της σήμανσης, μαζί με φίλους ή με
μέλη της οικογένειάς του, χωρίς να επεκτείνεται στο ποιος και με ποια κριτήρια επιλέγει αυτά
που θα παρακολουθήσει.

5. Συζήτηση, προτάσεις
Θα ήταν ίσως χρήσιμο να διερευνηθεί το αν υπάρχει συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου
των γονιών με τις ώρες και το είδος των εκπομπών παρακολούθησης και τις τηλεοπτικές
συνήθειες τους, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο κοινωνιολογικά και ψυχοπαιδαγωγικά. Επίσης,
μετά από 20 και πλέον χρόνια ελεύθερης τηλεόρασης, να διερευνηθεί η ποιότητα των
παιδικών τηλεοπτικών προγραμμάτων και να αξιοποιηθούν τα πορίσματα, συνδυαστικά με
αυτά άλλων σχετικών ερευνών, για την αναβάθμιση του ελληνικού παιδικού προγράμματος.
Κατ’ επέκταση, όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία
ελκυστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Εν κατακλείδι, η έρευνα και η παιδαγωγική προβληματική πρέπει να ασχοληθεί με το πώς θα
προετοιμάσει το παιδί για τους νέους τρόπους αντίληψης και καταγραφής της
πραγματικότητας, στον πολιτισμό της εικόνας και να το εφοδιάσει με τα απαραίτητα
αντανακλαστικά, ώστε να συμβάλει μέσα από ένα πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας γονιών,
εκπαιδευτικών, παιδιών, στη διαμόρφωση κριτικών και υποψιασμένων τηλεθεατών.
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Η κατασκευή της ελληνικότητας από τη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική κριτική
The construction of greekness from the literature and literary criticism
Συμεωνίδης Βασίλης, δευτεροβάθμια εκπαίδευση Δράμας, φιλόλογος,
simeonidis22@yahoo.gr
Simeonidis Vasilis, secondary education teacher, Drama,
simeonidis22@yahoo.gr

Abstract: The paper examines the meaning of greekness. Specifically, it books into the
contribution of literature and literary criticism to the construction of the content of greekness.
Theoretical evidence and meanings from the view of the social construction and the critical
analysis discourse are developed. In the beginning, a short presentation of the theory is made.
After that, we focus on the meaning of greekness and the content which greekness was given
by the way Seferis read Makrygiannis. In the next unit, we talk about the function of
greekness as a symbolic universe. Also, we talk about the character of the greekness in
connection with institutionalization and mostly the legitimation, in whose view the paper is
placed. In addition, the way which has an impact and determines the historical and social
reality is pinpointed in a standard of behaviours and material reality. So, we could claim that
literature and literary criticism have a role of a conceptual machine for the maintenance of the
symbolic universe “greekness”. Finally, we examine briefly the relation between the
greekness and the formation of ideological identity.
Key words: greekness, literature, Makrygiannis, social construction, critical analysis
discourse
Περίληψη: Η εργασία μελετά την έννοια της ελληνικότητας και ειδικότερα τη συνεισφορά
της λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής κριτικής στην κατασκευή του περιεχομένου της.
Αξιοποιούνται θεωρητικά στοιχεία και έννοιες από την οπτική της κοινωνικής κατασκευής
και της κριτικής ανάλυσης λόγου. Αρχικά κάνουμε σύντομη παρουσίαση της θεωρίας·
ακολούθως εστιάζουμε στην έννοια της ελληνικότητας και στο περιεχόμενο που της έδωσε η
ανάγνωση του Μακρυγιάννη από τον Σεφέρη. Στην επόμενη ενότητα μιλάμε για τη
λειτουργία της ελληνικότητας ως συμβολικού σύμπαντος και για το χαρακτήρα που αποκτά
ως κοινωνική γνώση σε σχέση με τη θεσμοποίηση και – κυρίως – με τη νομιμοποίηση, από
την οπτική της οποίας τοποθετείται αυτή η εργασία. Επισημαίνεται ο τρόπος που επιδρά και
καθορίζει την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα, τόσο σε επίπεδο συμπεριφορών και
στάσεων, όσο και σε επίπεδο υλικής πραγματικότητας. Συνακόλουθα, μπορούμε να
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ισχυριστούμε ότι η λογοτεχνία και η λογοτεχνική κριτική έχουν και ρόλο εννοιολογικού
μηχανισμού για τη συντήρηση του συμβολικού σύμπαντος ελληνικότητα. Τέλος, εξετάζουμε
σύντομα τη σχέση της ελληνικότητας με τη διαμόρφωση της ιδεολογικής ταυτότητας.
Λέξεις κλειδιά: ελληνικότητα, λογοτεχνία, Μακρυγιάννης, κοινωνική κατασκευή, κριτική
ανάλυση λόγου

Εισαγωγή
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκε η
έννοια της ελληνικότητας από τη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική κριτική κυρίως κατά τον
μεσοπόλεμο. Ως άμεση συνέπεια του σκοπού υποδηλώνεται η άποψη ότι η ελληνικότητα δεν
είναι μία φυσική έννοια, αλλά κατασκευάζεται και συσχετίζεται με κοινωνικούς και
ιστορικούς παράγοντες. Αν αποδεχτούμε ότι και σήμερα το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο,
που συνδέεται με τις αλλαγές στην ελληνική κοινωνία κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες και
με την οικονομική κρίση, τροφοδοτεί και κρίση σχετικά με το περιεχόμενο της εθνικής
ταυτότητας, τότε ίσως βρούμε χρήσιμες σκέψεις που μπορούν να τροφοδοτήσουν τον
προβληματισμό για το ρόλο της λογοτεχνίας σ’ αυτό το θέμα.
Στην προσπάθεια μας αξιοποιούνται έννοιες των Μπέργκερ και Λούκμαν (Peter Berger,
Thomas Luckmann) σύμφωνα με όσα πραγματεύονται στο βιβλίο τους «Η κοινωνική
κατασκευή της πραγματικότητας» (The social construction of reality). Είναι σκόπιμο, λοιπόν,
να διευκρινιστεί σύντομα το θεωρητικό πλαίσιο. Η ελληνικότητα ως αποτέλεσμα κατασκευής
υπόκειται στη διαλεκτική του παραγωγού ανθρώπου που κατασκευάζει τον κοινωνικό κόσμο,
αλλά με τη σειρά του δέχεται τις επενέργειες της κατασκευής του η οποία έχει αποκτήσει
αντικειμενικό χαρακτήρα. Αυτή η συνεχής διαδικασία χαρακτηρίζεται από τις στιγμές της
εξωτερίκευσης, της αντικειμενοποίησης και της εσωτερίκευσης (Μπέργκερ-Λούκμαν 2003).
Θα πρέπει, επίσης, να διασαφηνιστεί ότι δεν εξετάζουμε τόσο την αφετηρία της
ελληνικότητας, δηλαδή την πρωτογενή νοηματοδότηση του όρου, όσο την οπτική της
νομιμοποίησης, δηλαδή της ερμηνείας μιας ήδη υπάρχουσας πραγματικότητας, η οποία
γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ενοποιεί διαφορετικές θεσμικές διαδικασίες και διαφορετικά
συμβάντα στη ζωή των δρώντων υποκειμένων (Μπέργκερ-Λούκμαν 2003).
Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός της εργασίας εστιάζει στην ελληνικότητα ως συμβολικό
σύμπαν, δηλαδή ως πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να γίνει αντιληπτή ολόκληρη η
ανθρώπινη εμπειρία. «Ολόκληρη η ιστορική κοινωνία και ολόκληρη η βιογραφία του ατόμου
θεωρούνται συμβάντα που συντελούνται εντός αυτού του σύμπαντος», (Μπέργκερ-Λούκμαν
2003) δηλαδή της ελληνικότητας. Επικουρικά, στην προσέγγισή μας αξιοποιούμε στοιχεία
από την κριτική ανάλυση λόγου. Μπορούμε να πούμε ότι διερευνούμε τις τάξεις λόγου που
διαμορφώνονται στο πεδίο της λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής κριτικής και τις σχέσεις της
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ρηματικής πρακτικής με την οποία γίνεται η ανάγνωση του Μακρυγιάννη με την ιδεολογία
όπου αυτή εντάσσεται (Fairclough 1992). Με τον τρόπο αυτό τα κείμενα διαμορφώνουν την
κοινωνική πρακτική, αλλά και διαμορφώνονται απ’ αυτήν με τη μεσολάβηση της ρηματικής
πρακτικής που χρησιμοποιεί η λογοτεχνική κριτική για να παράγει και να αναγνώσει κείμενα
(Fairclough 1992).

1. Η έννοια της ελληνικότητας
Θα παρουσιάσουμε σύντομα παλιότερες πτυχές της συζήτησης για την ελληνικότητα, ή –
καλύτερα – της συζήτησης για την ερμηνεία ήδη υπαρχόντων νοημάτων τα οποία συνιστούν
την ελληνικότητα. Για να καταδείξουμε τη σημασία του θέματος είναι σκόπιμο να πούμε ότι
το ζήτημα της ελληνικότητας, ως μορφής με χαρακτηριστικά συνένωσης των διάφορων
φυλών που κατοικούν στον ελλαδικό χώρο «την ισχύ των νόμων και το σεβασμό στο
βασιλικό όνομα», τίθεται ήδη το 1835 (Φαλλμεράυερ 1884; Δημαράς 2006). Ξέρουμε με
ποιον τρόπο αυτή η θέση προκάλεσε τη γένεση της ελληνικής ιστοριογραφίας με τον Κ.Π.
Παπαρρηγόπουλο ήδη από το 1843 (Δημαράς 2006).
Ας επικεντρωθούμε όμως στη λογοτεχνική πτυχή του θέματος. Το ζήτημα της ελληνικότητας
γίνεται αντικείμενο συζήτησης το 1859, όταν δημοσιεύονται τα «Ευρισκόμενα» του
Διονύσιου Σολωμού. Σε σχετικά δοκίμια λογοτεχνικής κριτικής του Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου
και του Ιάκωβου Πολυλά τίθεται το ερώτημα των ελληνικών χαρακτηριστικών της ποίησης.
Σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα ο Εμμανουήλ Ροΐδης μιλά για «περιρρέουσα ατμόσφαιρα»
και ισχυρίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ελληνική ποίηση. Ο Άγγελος Βλάχος
αντιπαρατίθεται και εστιάζει στο προσωπικό ταλέντο (Κούσουλας 1975). Τις επόμενες
δεκαετίες κυριάρχησε το γλωσσικό πρόβλημα και η ανάδειξη του αιτήματος για την
καθιέρωση της δημοτικής, ένα αίτημα που θα αναδειχθεί και ως ζήτημα εθνικής γλώσσας και
θα επιτευχθεί αρχικά με την καλλιέργεια της δημοτικής στη λογοτεχνία.
Τα προηγούμενα καθιστούν σαφές ότι η ελληνικότητα δεν είναι καινούριο θέμα που
προκύπτει κατά τον μεσοπόλεμο. Απλώς, τότε θα πάρει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μορφή με
επιτακτικό τρόπο και σε σχέση με το πεδίο της λογοτεχνίας από τη λεγόμενη γενιά του ’30.
Συσχετίζεται με δύο αναφορές: από τη μία με τις επιδράσεις που ασκούνται από το εξωτερικό
και από την άλλη με τις επιδράσεις που έχει η κλασική αρχαιότητα. Ο Γιώργος Σεφέρης
τοποθετείται με κριτικό τρόπο ανάμεσα στα δύο· απ’ αυτούς που θα διαβάσει με τον δικό του
τρόπο τον Μακρυγιάννη και θα προτείνει τη δική του ιδεολογική προσέγγιση στο πλαίσιο της
αισθητικής αξίας (Fairclough 1992).
Όσα ακολουθούν βασίζονται στον «Διάλογο πάνω στην ποίηση», το κείμενο – απάντηση του
Σεφέρη με το οποίο αρχίζει ο σχετικός διάλογος με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο κατά το 193839. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος είχε γράψει κείμενο για την αντίθεση της τέχνης με τη
φιλοσοφία, ως έκφραση της αντίθεσης του άλογου με το έλλογο στοιχείο (Τζιόβας 2006). Ο
Σεφέρης έχει πλήρη συνείδηση ότι «είναι μεγάλος λόγος να μιλάει κανείς για
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‘‘ελληνικότητα’’ ενός έργου. Μεγάλος και ωραίος. Όταν θελήσουμε όμως να καθορίσουμε τι
πράγμα είναι αυτή η ‘‘ελληνικότητα’’, θα ιδούμε πως είναι και δύσκολος και επικίνδυνος»
(Κούσουλας 1975). Σε σχέση με τα δύο ζητήματα, των ξενικών επιδράσεων και της
αρχαιότητας θα τοποθετηθεί με κριτικό τρόπο.
Ο τρόπος που ξεπερνά τις συμπληγάδες είναι ο ακόλουθος. Θεωρεί ότι οι καθαρευουσιάνοι
επικαλούμενοι την προάσπιση της ελληνικότητας κατέστρεψαν «αξίες καθαρά ελληνικές και
γνωρίζει ότι, από την άλλη, είναι πιθανό να αποδεχτούμε αξίες διόλου ή ελάχιστα ελληνικές,
θαρρώντας πως ελληνίζουμε» (Κούσουλας 1975). Αναγνωρίζει ότι ο ελληνικός πολιτισμός
μετά την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου διαδόθηκε σ’ όλο τον κόσμο και έτσι
γονιμοποίησε άλλους πολιτισμούς και εντέλει την ευρωπαϊκή Αναγέννηση. Μέχρι την εποχή
που «ξύπνησε η Φυλή» (Κούσουλας 1975) μόνο ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος υπήρξε φορέας
και δημιουργός της ελληνικότητας. Έχει ξεχωριστή σημασία η φράση που χρησιμοποιεί ο
Σεφέρης: «ξύπνησε η Φυλή», το σημαινόμενο είναι σαφές, η Φυλή πάντα υπήρχε και για ένα
μεγάλο διάστημα βρισκόταν εν υπνώσει. Τώρα, το ζήτημα είναι να ξαναφέρουμε τον
ελληνικό πολιτισμό προσέχοντας να μην πέσουμε στη δουλική μίμηση προτύπων που δεν
έχουν «καμιά σχέση με τον τόπο μας»· ως τέτοιο παράδειγμα ο Σεφέρης αναφέρει τα κτίρια
της Ακαδημίας. Έτσι, η κριτική στάση απέναντι στις ξένες επιδράσεις γίνεται η άλλη πλευρά
του επαναπροσδιορισμού της σχέσης ελληνικότητας και αρχαιότητας.
Ο Σεφέρης παράλληλα και δίπλα στις αφομοιωμένες επιδράσεις που δέχεται από τον
ευρωπαϊκό πολιτισμό, αφομοιώνει και τα επιτεύγματα του δημοτικισμού και τον τρόπο που
επηρέασε όλη την κοινωνία, δηλαδή την απαίτηση για μία εθνική γλώσσα που θα εκφράζει
και την αληθινή φυσιογνωμία του Γένους. Η ελληνικότητα θα πρέπει να βρει ως περιεχόμενο
την κληρονομιά των παλαιότερων η οποία είναι έκφραση της ελληνικής ψυχής. «Αν έχω
δίκιο, όλο το ζήτημα είναι πόσο βαθιά και πόσο αληθινά ο Έλληνας θα ατενίσει τον εαυτό
του και τη φύση του που δεν μπορεί να μην είναι μέσα στη μεγάλη φύση, την ελληνική»
(Κούσουλας 1975). Να σημειωθεί, τέλος, ότι σ’ ολόκληρο το κείμενο όποτε αναφέρεται η
λέξη «Φυλή» γράφεται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα της. (Κούσουλας 1975).
Βλέπουμε να γίνεται ερμηνεία του παρελθόντος με τέτοιο τρόπο ώστε να παραχθούν εκείνα
τα νοήματα που θα ενοποιήσουν τα στοιχεία του παρόντος, βλέπουμε δηλαδή τη διαδικασία
της νομιμοποίησης και της κατασκευής ενός συμβολικού σύμπαντος. Αν αυτή η κατασκευή
παρουσιάζεται σα να μοιάζει με τεχνητή αφήγηση, δηλαδή με σκόπιμη πράξη, αυτό γίνεται
γιατί θεωρείται πολιτική πράξη. Να θυμίσουμε ότι αυτή η θέση δεν αμφισβητεί τον
αντικειμενικό χαρακτήρα της κατασκευής.
Γιατί λοιπόν η γενιά του ’30 θέτει επιτακτικά το ζήτημα της ελληνικότητας; Ποια είναι η
σημασία της χρονικής στιγμής που διεξάγεται ο διάλογος Σεφέρη – Τσάτσου; Γιατί έχει
πολιτικό χαρακτήρα η κατασκευή που επιχειρεί ο Σεφέρης; Όπως επισημαίνει ο Δημήτρης
Τζιόβας, κατά τη δεκαετία του ’30 «παρατηρείται μία έντονη κρίση της ελληνικής
ταυτότητας που όξυνε το αίτημα για τον καθορισμό της ελληνικότητας» (Τζιόβας 2006). Η
κρίση ίσως αντανακλά τα γεγονότα της προηγούμενης δεκαετίας, κυρίως την έλευση των
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προσφύγων μετά τη μικρασιατική καταστροφή σε εθνικό επίπεδο και τη διεθνή οικονομική
κρίση σε παγκόσμια κλίμακα (Ξιφαράς 1995. Επίσης, στην τέχνη και στη λογοτεχνία ο
σουρεαλισμός έρχεται σαν απειλή να αναθεωρήσει τη σχέση με την παράδοση (Τζιόβας
2006).
Σε σχέση με το χαρακτήρα της ελληνικής ταυτότητας, παρατηρείται από πολλούς μελετητές
ότι σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη συλλογικότητα και την ομαδικότητα και ελάχιστα
με τον ατομικισμό (Τζιόβας 2007). Αυτό συμβαίνει ίσως επειδή η ελληνικότητα έχει
αμυντικό χαρακτήρα σε σχέση με ένα εχθρικό «άλλο» που έπαιρνε τη μορφή των γειτόνων,
των μειονοτήτων, κ.λπ και έτσι ο ατομικισμός στην Ελλάδα έμεινε «ατροφικός». Όταν η
ελληνική κοινωνία αποκτά μεγαλύτερη ποικιλία, όπως συνέβη και μετά την μικρασιατική
καταστροφή, η συλλογική ταυτότητα τίθεται σε αμφισβήτηση. Στον τρόπο που
αντιμετωπίζεται αυτή η ρευστότητα, εμπλέκεται και η λογοτεχνία. Στο μεγαλύτερο μέρος της,
στρέφεται στο λαϊκό πολιτισμό και στην επεξεργασία της συλλογικής μνήμης· με τον τρόπο
αυτόν στοχεύει στην κατασκευή συμβολικής εθνικής ενότητας και προσπαθεί να εκμηδενίζει
τις κοινωνικές και ατομικές διαφορές (Τζιόβας 2007).
Σ’ αυτήν τη λειτουργία της λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής κριτικής έχει ενδιαφέρον και η
μαρξιστική οπτική που προσδιορίζει το έθνος ως ιστορική κατασκευή και το αναλύει με
οικονομικούς και κοινωνικούς όρους (Ξιφαράς 1995). Όμως, βρισκόμαστε στη διάρκεια της
μεταξικής δικτατορίας με συνέπεια η συζήτηση που θα νοηματοδοτήσει την ελληνικότητα
και θα νομιμοποιήσει συμπεριφορές, ιδεολογίες, στάσεις και ταυτότητες διαμείβεται μεταξύ
συντηρητικών και φιλελεύθερων.
Το κύριο ρόλο έχουν οι συντηρητικοί καθώς μάλιστα απηχούν και τη γερμανική παιδεία τους,
τόσο ο Μεταξάς στη μία άκρη του συντηρητισμού, όσο και ο Τσάτσος στην άλλη. Συνεπώς, η
ελληνικότητα ερμηνεύεται στατικά και με φυλετικά κριτήρια και θεμελιώνεται σε μία
ελληνοκεντρική δογματική αντίληψη που θα συνεχίσει να εκφράζεται και κατά τη δεκαετία
του ’40 παίρνοντας, σε κάποιες περιπτώσεις, και μορφή φανατικού εθνικισμού. Εφόσον το
πλαίσιο έχει τεθεί με τέτοιον τρόπο αναγκάζονται και οι φιλελεύθεροι να στραφούν σε
θέματα σχετικά με την παράδοση και το ιστορικό παρελθόν σε σχέση με τα οποία θα πρέπει
να βρουν τρόπους για να διαφοροποιηθούν. Εκτός από το Γιώργο Σεφέρη σημαντικός είναι ο
ρόλος και του Γιώργου Θεοτοκά (Γιαννουλόπουλος 2004)· και οι δυο κυρίως θα εκφράσουν
την γενιά του ’30 διαμορφώνοντας τη θέση της σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Παράλληλα με
τη διαφοροποίησή τους από τους συντηρητικούς θα έρθουν σε ευθεία ρήξη και με τους
παλιότερους λογοτέχνες που κυριάρχησαν στη δεκαετία του ’20 καθώς και με το απαισιόδοξο
κλίμα που εκφράζανε. Στα πλαίσια αυτής της διαφοροποίησης από τη μια και της ρήξης από
την άλλη θα υπερασπιστούν μία οργανική αντίληψη της ελληνικότητας, με άλλα λόγια
«αποφεύγουν να δώσουν συνταγές ελληνικότητας καθορίζοντας την σαν κάτι το
απροσδιόριστο, ένα είδος ύφους μοναδικού και αμίμητου» (Τζιόβας 2006; Ξιφαράς 1996).
Επιθετικότερος εκφραστής της απόρριψης του λογοτεχνικού παρελθόντος και της «οργανικής
ελληνικότητας» είναι ο Αντώνης Καραντώνης, λογοτεχνικός κριτικός που ανήκει στη γενιά
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του ’30 (Τζιόβας 2006). Η έννοια της ελληνικότητας έχει κεντρικό χαρακτήρα, επειδή γίνεται
«δίαυλος της θεσμοποίησης» και έτσι εξηγείται η οξυμένη συζήτηση για το περιεχόμενό της.
Δηλαδή η αδυναμία έκφρασης για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα τροφοδοτεί τη συζήτηση
για την ελληνικότητα με τους συντηρητικούς να υιοθετούν άκαμπτη αντίληψη και τους
φιλελεύθερους μια πιο ευέλικτη. Τα δυσδιάκριτα όρια ανάμεσα στην εθνικοφροσύνη και την
ελληνικότητα ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο, επειδή οι συνέπειες αυτής της σύγχυσης
θα είναι σημαντικές σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο της καθημερινής
πραγματικότητας που θα πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένη μορφή. Ίσως λοιπόν ο
διαχωρισμός της ελληνικότητας από την εθνικοφροσύνη παραμένει ζητούμενο και στις
επόμενες δεκαετίες της ελληνικής ιστορίας καθώς θα καθορίζει και την εθνική ταυτότητα.
Στο τέλος της εργασίας θα επανέλθουμε σ’ αυτό το ζήτημα (Τζιόβας 2006).

2. Ο Μακρυγιάννης σαν ιδανικός φορέας της ελληνικότητας
Αν τα πράγματα είναι όπως παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, τότε είναι αναγκαίο
να επινοηθεί, να κατασκευαστεί ένα πρόσωπο του παρελθόντος, ώστε να υπηρετηθεί η έννοια
της ελληνικότητας. Να θυμίσω τη διευκρίνιση, που έγινε και στην προηγούμενη ενότητα, ότι
η άποψη πως πρόκειται για κατασκευή και νοηματοδότηση δεν αναιρεί την
αντικειμενικότητα της κατασκευής, αλλά υπαινίσσεται τον άμεσο πολιτικό χαρακτήρα της.
Θα έχουμε δηλαδή μία διαδικασία νομιμοποίησης που θα ερμηνεύσει κάτι που υπήρχε ήδη,
αλλά δεν το αντιλαμβανόμασταν με τρόπο που να λειτουργεί συνεκτικά και ενοποιητικά, μιας
«δεύτερης τάξης» αντικειμενοποίηση του νοήματος έτσι ώστε να ενοποιηθούν προηγούμενα
νοήματα που έχουν παραχθεί από ανόμοιες θεσμικές διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό θα είναι
δυνατή και η μεταβίβασή τους, ως κοινωνικής γνώσης, στις νέες γενιές· και πολύ
περισσότερο θα είναι δυνατή η μεταβίβαση στο επίπεδο συμβολικού σύμπαντος της
ελληνικότητας (Μπέργκερ-Λούκμαν 2003). Η ελληνικότητα, της οποίας ο Μακρυγιάννης
είναι ιδανικός φορέας, σχετίζεται σχηματικά και συνοπτικά με τα εξής χαρακτηριστικά που
θα δούμε στη συνέχεια: ανθρωπιά και δικαιοσύνη, λαϊκή ψυχή, γλώσσα, παράδοση, ιστορία,
αρχαιότητα και κυρίως αδιάσπαστη συνέχεια. Δηλαδή, ο Μακρυγιάννης «κρύβει εν υπνώσει
ολόκληρη την ιστορία της ‘φυλής’» (Γιαννουλόπουλος 2004;· Ξιφαράς 1996). Η σημασία
όσων θα δούμε παρακάτω γίνεται μεγαλύτερη αν σκεφτούμε ότι κείμενα του Μακρυγιάννη
και για τον Μακρυγιάννη περιέχονται και στα σχολικά βιβλία και εστιάζουν σε συγκεκριμένα
θέματα· στην Α΄ λυκείου με θέμα τη σχέση των νεοελλήνων με τους ξένους και με την
αρχαιότητα (Γρηγοριάδης, κ.ά. 2010), στην Γ΄ γυμνασίου σχετικά με την άδολη αγάπη για
την πατρίδα και το δίκιο (Καγιαλής, Ντουνιά, Μέντη 2009), στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
σχετικά με τη συλλογικότητα (Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά. 2009). Αυτά κυρίως διαρθρώνουν και
τους άξονες της ελληνικότητας.
Το βασικό στοιχείο που διαρθρώνει την ελληνικότητα είναι η ιδεολογία της αδιάσπαστης
συνέχειας. Αυτήν τη διάσταση θέλει να αναδείξει ο Σεφέρης σε σχέση μ’ όλα τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά και η μορφοποίηση αυτής της αντίληψης βρίσκεται στο δοκίμιό του με τίτλο
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«Ένας Έλληνας, ο Μακρυγιάννης» (Αλεξίου χ.χ.). Το συγκεκριμένο δοκίμιο βασίζεται σε
διαλέξεις του Σεφέρη το 1943 προς τους εξόριστους πολιτικούς και στρατιωτικούς καθώς και
σε μέλη της ελληνικής ομογένειας στην Αίγυπτο. Από την οπτική της κριτικής ανάλυσης
λόγου μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της ελληνικότητας νοηματοδοτείται από την
ανάγνωση του Μακρυγιάννη και διαμορφώνει νέα ιδεολογικά χαρακτηριστικά της στην
υπηρεσία νέων πολιτικών και πολιτισμικών αναγκών (Fairclough 1992).
Ας δούμε τα σημεία στα οποία δίνει έμφαση ο Σεφέρης καθώς διαβάζει ή – καλύτερα –
καθώς κατασκευάζει τον Μακρυγιάννη. Έμφαση δίνεται στο στοιχείο της δικαιοσύνης και
της ανθρωπιάς. Ο αγώνας της ανεξαρτησίας ερμηνεύεται σαν συλλογική αντίδραση του
Γένους, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία της σκλαβιάς. Αυτή η κρίση συσχετίζει τα
Απομνημονεύματα με ιστορικά γεγονότα, αλλά δεν καθορίζει την ανάγνωση του Σεφέρη. Κάτι
τέτοιο θα έβαζε τον Μακρυγιάννη στο φως της ιστορικής επιστήμης με συνέπεια οι εξηγήσεις
και οι ερμηνείες να συσχετιστούν με την επιστημονική έρευνα. Ο Σεφέρης, αντίθετα, υποτιμά
την ιστορική προσέγγιση για να αναδείξει τη λογοτεχνική. Προτάσσει το Μακρυγιάννη ως
λαϊκή ψυχή που δεν «εκφράζει» κάτι, αλλά «εκφράζεται». Αυτή η φραστική διέξοδος του
Σεφέρη τον απαλλάσσει από τα ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικά συμφραζόμενα για την
ανάγνωση των Απομνημονευμάτων· ταυτόχρονα του επιτρέπει να αποκρύψει τα
συμφραζόμενα της ερμηνείας που επιχειρεί, δηλαδή να αποκρύψει τα συμφραζόμενα της
κατασκευής και την ίδια την κατασκευή. Ο Μακρυγιάννης μεταλλάσσεται από ιστορικό
πρόσωπο σε καλλιτέχνη και σκοπός τίθεται η αναγνώρισή του ως τέτοιου. Άμεση συνέπεια
της αισθητικής δικαίωσης του Μακρυγιάννη μπορεί στη συνέχεια να παρουσιαστεί και η
πολιτική δικαίωσή του, δηλαδή η ανάδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της ελληνικότητας
που ήδη παρουσιάσαμε σχηματικά (Γιαννουλόπουλος 2004).
Βασικό ζήτημα στο έργο του Μακρυγιάννη γίνεται η γλώσσα (Γιαννουλόπουλος 2005).
Μέχρι τότε η γλώσσα του λαού είχε καταξιωθεί στην ποίηση με την αναγνώριση των
δημοτικών τραγουδιών και του λαού ως ποιητή, είναι η στιγμή να αποκτήσει και η
πεζογραφία το δημιουργό που, επειδή είναι «αγράμματος», μπορεί εκφράσει τη λαϊκή ψυχή,
βρίσκεται κοντά στη φύση της γλώσσας και κατ’ αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά βρίσκεται πιο
κοντά στο αρχαίο πνεύμα απ’ όσο οι εγγράμματοι. Μέσα από την προσέγγιση του
Μακρυγιάννη ως λογοτέχνη, ο Σεφέρης μπορεί να μιλήσει για τη γλώσσα και θα το κάνει
μιλώντας για τη γλώσσα σα «ζωντανή φύση» (Αλεξίου χχ). Για το Σεφέρη η ελληνική
γλώσσα έχει και το χάρισμα να ξεχωρίζει την αλήθεια από το ψέμα και αυτό ακριβώς είναι το
βασικό και μοναδικό χαρακτηριστικό της από τα αρχαία χρόνια. Έτσι, ανακυκλώνει μία
αντίληψη που υπήρχε ήδη διαμορφωμένη για τη γλωσσική συνέχεια του ελληνισμού και
αποτελεί «τη μείζονα πρόταση της νεοελληνικής ιδεολογίας» (Γιαννουλόπουλος 2004). Αυτή
η αντίληψη οδηγεί στη συνεπαγωγή ότι η εθνική ταυτότητα χαρακτηρίζεται από την
αναλλοίωτη φύση του ιστορικού υποκειμένου. Ο Σεφέρης εδώ συναντά και προεκτείνει τις
ιδέες του δημοτικισμού για τη φυσική γλώσσα, τη γλωσσική και αισθητική συνέχεια του
ελληνισμού.

Σελίδα 259 από 282

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Η εμμονή στο παρελθόν και στη συνέχεια της γλώσσας παράγουν και την αντιφατική στάση
της νεοελληνικής ιδεολογίας απέναντι στην ιστορία. Αν η συνέχεια μέσα στο χρόνο είναι
συστατικό στοιχείο της ελληνικότητας, τότε πρέπει να αποσιωπηθεί ο ιστορικός χρόνος και οι
αναπόφευκτες αλλαγές που επιφέρει. Έτσι, για παράδειγμα, δεν τίθεται το ζήτημα αν και πότε
οι επιμέρους γλωσσικές αλλαγές γίνονται τόσες από ποσοτική άποψη, ώστε να μιλάμε για
διαφορετική γλώσσα από ποιοτική άποψη. Πώς λοιπόν μπορεί να αιτιολογηθεί ότι «μιλάμε
την ίδια γλώσσα από την εποχή του Ομήρου»; Η λύση που επινοείται είναι η «φύση της
γλώσσας». Τόσο η αρχαία ελληνική όσο και η σύγχρονη δημοτική είναι άρτιες από τη φύση
τους. Εκφράζουν την αλήθεια της ψυχής και ο Μακρυγιάννης είναι ο πεζογράφος που
εκφράζεται με το χέρι στην καρδιά και με τη διαύγεια των λόγων μιας αναλλοίωτης Ελλάδας
(Γιαννουλόπουλος 2004).
Η χειροτεχνική αίσθηση που δίνει η γραφή του Μακρυγιάννη είναι το στοιχείο εκείνο της
αισθητικής που γεφυρώνει την παράδοση με τη νεωτερικότητα στη λογοτεχνία
(Γιαννουλόπουλος 2005), είναι δηλαδή το στοιχείο εκείνο που δείχνει την άδολη έκφραση
της αρχέγονης συλλογικότητας σε αντίθεση με την παρακμή του σύγχρονου κόσμου (Vitti
1987; Πολίτης 1985). Αυτή η αίσθηση του παρελθόντος και της ιστορίας οδηγεί στη
μυθολογική επεξεργασία τους. Η παράδοση, δηλαδή η ελληνικότητα, ταυτίζεται με τη φύση
του λαού, με τη φύση των ελληνικών πραγμάτων και για το λόγο αυτό αντιστέκονται στις
αλλαγές που επιφέρει ο χρόνος και η ιστορία.
Το σημαντικό σ’ αυτό το σημείο είναι να τονίσουμε ότι η ελληνικότητα παρουσιάζεται σαν
εύρημα και όχι σαν κατασκευή (Γιαννουλόπουλος 2004). Και δε θα μπορούσε να είναι
διαφορετικά, εφόσον η διαδικασία κατασκευής είναι ταυτόχρονα και διαδικασία απόκρυψης
της κατασκευής. Έτσι, τα νοήματα που διατυπώνονται αντικειμενοποιούνται και ακόμα
περισσότερο μπορούμε να μιλήσουμε για πραγμοποίηση με το περιεχόμενο που δίνουν στη
λέξη οι Μπέργκερ και Λούκμαν πλησιάζοντας τον μαρξισμό (Μπέργκερ και Λούκμαν 2003).
Οι θεσμοί, παρουσιάζονται ανεξάρτητα από την ανθρώπινη δράση, «σα να είναι κάτι άλλο
εκτός από ανθρώπινα προϊόντα», η διαλεκτική σχέση του ανθρώπου που παράγει τον κόσμο
και ακολούθως υπόκειται στις επιδράσεις του διαλύεται και ο άνθρωπος γίνεται απλό προϊόν
του κόσμου χωρίς δυνατότητα παρέμβασης σ’ αυτόν. Έτσι, η ελληνικότητα που ταυτίζεται με
τη φύση του λαού γίνεται ανεξάρτητη από τον ίδιο τα λαό και αποκρύπτεται ότι αυτός είναι ο
παραγωγός της μέσα σε συγκεκριμένες κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες. Και σε δεύτερο
επίπεδο νοηματοδότησης, δηλαδή νομιμοποίησης, η ελληνικότητα, που σ’ αυτήν την εργασία
γίνεται αντιληπτή ως συμβολικό σύμπαν, έχει αντικειμενικό χαρακτήρα και είναι
πραγμοποιημένη. Η κατασκευή της είναι εξολοκλήρου αποκρυμμένη.
Χρειάζεται να μην ξεχνάμε ότι, αν η κατασκευή της ελληνικότητας ως συμβολικού
σύμπαντος σ’ αυτήν την εργασία παρουσιάζεται σαν κάτι συνειδητό, σκόπιμο και τεχνητό,
δηλαδή από την οπτική της νομιμοποίησης, αυτό δεν αναιρεί την αντικειμενικότητά της, αλλά
δείχνει τον άμεσο πολιτικό χαρακτήρα της. Παράλληλα, από τη μια πλευρά η ανάλυση μας
κρίνει την πραγμοποιητική λειτουργία της σκέψης του Σεφέρη και, από την άλλη, τονίζει τη
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διαλεκτική αντίληψη ανάμεσα στις πράξεις και τις σκέψεις. Αυτό είναι κάτι σημαντικό για
την κοινωνιολογία της γνώσης, όπως παρατηρούν και οι Μπέργκερ και Λούκμαν (Μπέργκερ
και Λούκμαν 2003). Θα πρέπει να θυμόμαστε, λοιπόν, ότι η σχέση του ανθρώπου με το
περιβάλλον του είναι ανοιχτή και ότι αυτό σημαίνει πως ο άνθρωπος δημιουργεί τους
θεσμούς και οι ιδιότητές του ανθρώπου είναι μεταβλητές και προσδιορισμένες κοινωνικά και
πολιτισμικά. Μόνο μέσα στα πλαίσια των κοινωνικών συνθηκών μπορεί να γίνει αντιληπτός
ο άνθρωπος και αν οι θεσμοί καθορίζουν τον τρόπο ύπαρξης των ανθρώπων, αυτό δε γίνεται
επειδή είναι οντολογικά θεμελιωμένοι, αλλά επειδή υπάρχει μία διαλεκτική σχέση επίδρασης
τους με τα δρώντα υποκείμενα. Ανθρώπινη υπόσταση και κοινωνικότητα διαπλέκονται
(Μπέργκερ και Λούκμαν 2003). Είναι προφανές το συμπέρασμα ότι όλα τα παραπάνω
σχετικά με τους θεσμούς, την αρχική νοηματοδότηση και ερμηνεία της πραγματικότητας,
ισχύουν και για την ελληνικότητα.
Πριν συνεχίσουμε με τον τρόπο που κατασκευάζει ο Σεφέρης την ελληνικότητα μέσα από την
ανάγνωση του Μακρυγιάννη, ας σταθούμε λίγο περισσότερο στον πολιτικό χαρακτήρα της
προσπάθειάς του. Όπως παρατηρεί ο Μπήτον, «για τον Γιώργο, η ‘‘ελληνικότητα’’ είναι μια
έννοια αφηρημένη, τεχνητή, η οποία μπορεί να έχει και ολέθριες συνέπειες» και δεν είναι
μόνο η δουλική μίμηση προτύπων που ψευδώς νομίζουμε ότι προέρχονται από την κλασική
αρχαιότητα, όπως το παράδειγμα των κτιρίων της Ακαδημίας. Αυτό που τον φοβίζει
περισσότερο είναι η επικίνδυνη φαινομενική μίμηση που ο ίδιος δεν μπορεί να κατονομάσει
ρητά, δηλαδή ο «τρίτος ελληνικός πολιτισμός» της δικτατορίας του Μεταξά. Όπως σε σχέση
με τη συντηρητική προσέγγιση του Τσάτσου, έτσι και απέναντι σ’ αυτόν τον εθνοκεντρισμό
και εθνικισμό της επικίνδυνης και επιφανειακής ελληνικότητας ο Σεφέρης παλεύει να βρει
ένα εναλλακτικό περιεχόμενο (Μπήτον 2003).
Η ελληνικότητα για τον Σεφέρη σχετίζεται με τη φύση, με την ιστορία, με την παράδοση και
με το παρελθόν, τροφοδοτείται απ’ αυτά και με τη σειρά της συντελεί στον τρόπο πρόσληψής
τους μέσα από τις πρακτικές λόγου που παράγει (Fairclough 1992). Κινδυνεύει όμως από τις
παραμορφώσεις που προκαλεί η κακή παιδεία και γι’ αυτόν τον λόγο ο Σεφέρης προτάσσει
τον «αγράμματο» Μακρυγιάννη (Γιαννουλόπουλος 2005). Χωρίς τις στρεβλώσεις της κακής
παιδείας ο συγγραφέας των Απομνημονευμάτων μας δίνει την εικόνα της ελληνικότητας
άδολη και ανόθευτη. Βέβαια, ο Σεφέρης συνεχίζει να αντιλαμβάνεται την ιστορία ακριβώς
αντίθετα απ’ αυτό που είναι, δηλαδή την αντιλαμβάνεται ως απουσία εξέλιξης. Αφαιρεί τη
συστατική ιστορικότητα των κοινωνικών φαινομένων και τη συστατική ιστορικότητα που
χαρακτηρίζει το έργο του Μακρυγιάννη. Επίσης, μετατοπίζει την αντίθεση δημοτικισμού και
καθαρευουσιανισμού δίνοντας της μεγαλύτερη διάσταση και ταυτίζοντας το κακό με το λόγιο
και την καθαρεύουσα από τη μια και το καλό με τη δημοτική από την άλλη
(Γιαννουλόπουλος 2004).
Ο Σεφέρης εντοπίζει τις αναφορές των Απομνημονευμάτων στην αρχαιότητα για να
παρουσιάσει τη σχέση του Μακρυγιάννη μ’ αυτήν ως συνείδηση ταύτισης. Είναι
χαρακτηριστική η ανάδειξη του περιστατικού με τα αρχαία αγάλματα που «δι’ αυτά
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πολεμήσαμεν» (Αλεξίου χχ), πρόκειται για σημείωση στο σώμα του κειμένου όπως το
εξέδωσε ο Γιάννης Βλαχογιάννης. Ο Μακρυγιάννης γίνεται ο αυθεντικός φορέας αυτής της
απρόσωπης παράδοσης με την οποία ταυτίζεται η ελληνικότητα και η οποία φτάνει ως την
κλασική αρχαιότητα. Αντίθετα σε πολλές περιπτώσεις η επιστημονική έρευνα έδειξε ότι ο
λαός θεωρούσε τα ίχνη της αρχαιότητας ως απομεινάρια από δημιουργήματα μιας μυθικής
φυλής γιγάντων με την οποία δεν ένιωθε να έχει κάποια σχέση (Κακριδής 1997). Η
κατασκευή του Σεφέρη αντιτίθεται στα πορίσματα αυτά και πλησιάζει περισσότερο στις
θεωρίες των Γερμανών ρομαντικών, όπως ο Χέρντερ (Herber Johann Gottfried) και ο
Χούμπολντ (Wilhelm von Humboldt), που έχουν εισηγηθεί την αντίληψη ότι η γλώσσα των
λαών είναι δώρο που τους δόθηκε από το «εσώτερο πεπρωμένο τους» και δεν αποτελεί
προϊόν κάποιας δραστηριότητας. Η γλώσσα ταυτίζεται με τη σκέψη και κατασκευάζει την
πραγματικότητα· κατά συνέπεια κάθε διαφορετική γλώσσα δημιουργεί διαφορετική
πραγματικότητα. Αυτή η αντίληψη αγνοεί τη συστατική λειτουργία της ιστορίας, αλλά
επιτρέπει το συμβιβασμό της γλώσσας με την ιστορική πορεία ενός λαού. Έτσι επιστρέφουμε
στην αφετηρία της ανάγνωσης που επιχειρεί ο Σεφέρης, δηλαδή στη συνέχεια της ελληνικής
γλώσσας και στη μακραίωνη ιστορία της από την εποχή του Ομήρου· μιας γλώσσας της
οποίας εγγενές χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί να ξεχωρίζει την αλήθεια από το ψέμα.
Τελειώνουμε επιστρέφοντας στην έννοια της δικαιοσύνης. Ο Μακρυγιάννης αναφέρεται
συχνά στο δίκιο και ο Σεφέρης ταυτίζει τη σημασία της λέξης με τη σημασία που της δίνει ο
Αισχύλος. Και πάλι η ερμηνεία του Σεφέρη δε συμβαδίζει με τα πορίσματα της επιστήμης, με
το πόρισμα ότι δεν υπάρχει διαχρονική σημασία των λέξεων, αλλά η σημασία καθορίζεται
από τα κοινωνικά και ιστορικά συμφραζόμενα. Η έννοια της δικαιοσύνης είναι διαφορετική
στον Αισχύλο απ’ ότι στον Μακρυγιάννη. Ωστόσο, ο Σεφέρης στηρίζει στον πρώτο την
έκφραση της ελληνικής σκέψης που ορίζει, μια για πάντα, τον ελεύθερο και δίκαιο άνθρωπο
με τα χαρακτηριστικά του μέτρου και της ομαδικότητας, το ξεπέρασμα των οποίων θεωρείται
ύβρις και επιφέρει τιμωρία. Με βάση αυτήν τη σημασία διαβάζει και τον Μακρυγιάννη
(Γιαννουλόπουλος 2004). Εμμέσως, λοιπόν, τίθεται το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας,
αντιληπτής στο πλαίσιο μιας αναλλοίωτης φύσης του ιστορικού υποκειμένου. Εξαιτίας αυτής
της αντίληψης η ιστορία σε τελική ανάλυση αντιμετωπίζεται σα θανάσιμος κίνδυνος
(Γιαννουλόπουλος 2004).

3. Η ελληνικότητα ως συμβολικό σύμπαν
Το συμβολικό σύμπαν για τους Μπέργκερ και Λούκμαν είναι το τέταρτο επίπεδο της
νομιμοποίησης, δηλαδή της διαδικασίας εκείνης που ερμηνεύει προϋπάρχοντα νοήματα που
προέρχονται από άλλες ανόμοιες θεσμικές διαδικασίες, και δίνει το πλαίσιο εκείνο ώστε να
ενοποιηθούν και να προσφερθούν αντικειμενοποιημένα και υποκειμενικά εύλογα στη νέα
γενιά. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η ελληνικότητα είναι ένα συμβολικό σύμπαν, δηλαδή
λειτουργεί ως συμβολική ενότητα και δίνει το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να γίνει
αντιληπτή ολόκληρη η ανθρώπινη εμπειρία. Ως συμβολικό σύμπαν κατασκευάζεται μέσα από
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τις κοινωνικές αντικειμενοποιήσεις και αποτελεί κοινωνικό προϊόν με τη δική του ιστορία.
Αυτή ακριβώς η παρατήρηση βρίσκεται στο κέντρο της παρούσας εργασίας. Από την οπτική
της κριτικής ανάλυσης λόγου, η ελληνικότητα καθορίζει ρηματικές πρακτικές και παραγωγή
κειμένων που αλληλεπιδρούν με κοινωνικές πρακτικές (Faircloygh 1992).
Καθετί σχετικό με την ιστορική κοινωνία και την ατομική βιογραφία γίνεται αντιληπτό ως
συμβάν εντός της ελληνικότητας και έτσι νομιμοποιείται τόσο η ατομική βιογραφία όσο και η
υπάρχουσα θεσμική τάξη. Το πλαίσιο της ελληνικότητας βοηθά να ενταχθούν σ’ αυτό
νοήματα που θα έμεναν ανερμήνευτα και ακατανόητα, ενώ τώρα μπορούν να διαταχθούν
μέσα σ’ αυτό. Διαφορετικές θεσμικές και ατομικές λειτουργίες μπορούν να δικαιολογηθούν
με αναφορά στην ελληνικότητα η οποία ενοποιεί τα ασύμπτωτα νοήματα. Επιπλέον, η
ελληνικότητα ως συμβολικό σύμπαν επιτρέπει την επαναφορά όσων αποκλίνουν, εφόσον
εντός της μπορεί να διαταχτούν διαφορετικές φάσεις της ατομικής βιογραφίας του καθενός.
Παρέχει την νομιμοποιητική τάξη για την υποκειμενική αντίληψη της βιογραφίας και εντέλει
νομιμοποιεί την ορθότητα της υποκειμενικής ταυτότητας. Είναι λοιπόν σαφές ότι το
συμβολικό σύμπαν της ελληνικότητας έχει κοινωνική λειτουργία που διατάσσει όχι μόνο το
ιστορικό παρελθόν, αλλά ακόμα και την ανόργανη φύση.
Στις κρίσιμες φάσεις της ελληνικής ιστορίας κατά τις δεκαετίες ’30 - ’50 κάθε μέλος της
κοινωνίας μπορούσε να συλλαμβάνει τον εαυτό του ως μέλος του σύμπαντος ελληνικότητα,
δηλαδή αυτού που παρουσιαζόταν στη συνείδησή του και ως κοινή μνήμη. Αντίθετα και
εφόσον κάποιος δεν υιοθετούσε τα νομιμοποιητικά νοήματα της ελληνικότητας λειτουργούσε
σαν κίνδυνος για την κοινότητα και ως κίνδυνος αντιμετωπιζόταν, επειδή κάθε συμβολικό
σύμπαν πρέπει να αντιμετωπίζει τις απειλές και να μεταβιβάζεται στη νέα γενιά. Αυτό γίνεται
με τη μορφή κοινωνικής γνώσης που εμπεριέχει και τις αξίες εκείνες που καθοδηγούν την
καθημερινή πρακτική των δρώντων υποκειμένων (Μπέργκερ – Λούκμαν 2003).
Όλα τα προηγούμενα γίνονται παραστατικότερα, αν θυμηθούμε τη σύγχρονη ελληνική
ιστορία και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν όσοι αντιλαμβάνονταν τους άξονες κυρίως της
ιστορίας, της παράδοσης και της αρχαιότητας διαφορετικά από ό,τι διαμόρφωσε ως
περιεχόμενο η συζήτηση ανάμεσα στους συντηρητικούς και τους φιλελευθέρους (Ξιφαράς
1995). Η κατασκευή του συμβολικού σύμπαντος της ελληνικότητας προφανώς έγινε με όρους
πολιτικής και κοινωνικής κυριαρχίας, όπως διαμορφώθηκε ιστορικά από το μεσοπόλεμο και
μετά· σ’ αυτούς τους πολιτικούς και κοινωνικούς συσχετισμούς ένα μέρος του πληθυσμού
τέθηκε σε αποκλίνουσα σχέση με την ελληνικότητα που είχαν προσδιορίσει κυρίως οι
συντηρητικοί με όρους που πλησίαζαν τον εθνικισμό. Αν αντιληφθούμε έτσι την
ελληνικότητα, μπορούμε να συνεχίσουμε και να δούμε πιο προσεκτικά το χαρακτήρα που
έχει ως κοινωνική γνώση.
Ως κοινωνική γνώση, λοιπόν, γίνεται κινητήρια δύναμη μιας τυποποιημένης και
θεσμοποιημένης συμπεριφοράς. Επιτάσσει υπακοή στο κράτος και τους νόμους, τόσο στους
γραπτούς, αλλά κυρίως στους εθιμικούς που έχουν αντικειμενοποιηθεί. Επίσης,
αντικειμενοποιεί τον κόσμο και τις κοινές εμπειρίες μέσω της γλώσσας και του γνωστικού
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μηχανισμού, στην προκειμένη περίπτωση μέσω της λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής
κριτικής. Το σύνολο των εμπειριών που παραμένουν στη συνείδηση σχετίζονται με τα
αντικειμενοποιημένα νοήματα της ελληνικότητας και παρουσιάζονται σαν αξιομνημόνευτες
οντότητες, και αυτό φαίνεται σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με εθνικές επετείους, στην
επίσημη ιστοριογραφία, κ.λπ. Η γλώσσα γίνεται ο χώρος της συλλογικής κοινωνικής γνώσης
που μεταβιβάζεται. Τέλος, η ελληνικότητα ως κοινωνική γνώση μεταβιβάζεται στην επόμενη
γενιά, μαθαίνεται ως αντικειμενική αλήθεια και εσωτερικεύεται από τα νέα μέλη της
κοινωνίας ως υποκειμενική πραγματικότητα (Μπέργκερ – Λούκμαν 2003).
Έτσι, η ελληνικότητα θεσμοποιείται, νομιμοποιείται και ορίζει για το υποκείμενο το πλαίσιο
μέσα στο οποίο και σύμφωνα με το οποίο πρέπει να συμπεριφερθεί· για παράδειγμα, πρέπει
να έχει συγκεκριμένη στάση σεβασμού απέναντι σ’ ό,τι θεωρείται δίκιο της φυλής,
ενδιαφέρον για την παράδοση, για τη γλώσσα, κ.λπ. και να προβαίνει στις ανάλογες πράξεις
που το δηλώνουν. Επίσης, η ελληνικότητα με αυτήν την έννοια κατασκευάζει και την υλική
πραγματικότητα· για παράδειγμα, θα πρέπει να τοποθετηθούν αγάλματα που θα δοξάζουν τα
χαρακτηριστικά της ελληνικότητας, θα πρέπει να δημιουργηθούν χώροι επίσκεψης και
μουσεία που θα τονίζουν τη συνέχεια της ελληνικότητας, θα πρέπει κάποιος δρόμος σε κάθε
πόλη να αποκτήσει το όνομα του Μακρυγιάννη και άλλων ονομάτων που μας συνδέουν με το
παρελθόν. Ή, από την οπτική της κριτικής ανάλυσης λόγου, ρηματικά και μη-ρηματικά
στοιχεία συνθέτουν το κοινωνικό πλέγμα που σχετίζεται με την κοινωνική δομή και την
ιδεολογία (Fairclough 1992).
Ολοκληρώνοντας και αυτήν την ενότητα, θα πρέπει να δούμε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση
της λογοτεχνικής ανάγνωσης του Μακρυγιάννη από το Σεφέρη θεμελιώνει τη λειτουργία ενός
εννοιολογικού μηχανισμού που λειτουργεί σωτήρια για την ελληνικότητα απέναντι σε
περιπτώσεις που μπορεί να φανούν σαν απειλή και σαν κίνδυνος. Δηλαδή απέναντι σε
αποκλίσεις από το συγκεκριμένο περιεχόμενο σε σχέση με τη φύση, τη γλώσσα, την
παράδοση, την ιστορία, τη δικαιοσύνη και κυρίως τη συνεχή παρουσία όλων αυτών ως
συστατικών στοιχείων της ελληνικότητας. Χάρη στη λειτουργία αυτού του μηχανισμού
«θεραπεύεται» κάθε ατομική παρέκκλιση και επιτρέπεται η επαναφορά στο χώρο του
συμβολικού σύμπαντος της ελληνικότητας, διαφορετικά οι παρεκκλίσεις εκμηδενίζονται.
Έτσι μπορούν να ερμηνευτούν φαινόμενα της νεοελληνικής ιστορίας όπως διοικητικές
κυρώσεις, εκτοπίσεις, αστυνομικός έλεγχος, κ.λπ., που επιβλήθηκαν σε όσους δεν ήταν
αρκετά σύμφωνοι με την ελληνικότητα.

4. Ο ρόλος της ελληνικότητας στη διαμόρφωση της ιδεολογικής ταυτότητας
Μας απομένει να δούμε πιο συγκεκριμένα τον τρόπο που η ελληνικότητα σχετίζεται και
διαμορφώνει την ιδεολογική ταυτότητα. Όπως ήδη φάνηκε απ’ όσα είπαμε, το ιστορικό
υποκείμενο, η εθνική ταυτότητα και η γλώσσα είναι οι έννοιες που παρουσιάζονται ως
«αναλλοίωτη φύση» την οποία έχουμε χρέος να ανακαλύψουμε ως κάτι οργανικό και
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ανόθευτο (Γιαννουλόπουλος 2004). Να θυμηθούμε ότι για χρέος μιλά και ο Σεφέρης στο
κείμενό του για τον Μακρυγιάννη, χρέος να κρατήσουμε καθαρή τη συνείδηση της
ελληνικότητας, δηλαδή τη συνείδηση ενός ολόκληρου λαού ακούγοντας τα μηνύματα των
«αληθινών πνευματικών προγόνων μας», μελετώντας και ακολουθώντας τον Μακρυγιάννη
και ενδιαφερόμενοι για την παιδεία της ψυχής, η οποία οδηγεί στην πραγματική μόρφωση
(Αλεξίου χχ). Όλα αυτά πρέπει να γίνουν αντιληπτά σαν αναγνώριση, ανακάλυψη της
αναλλοίωτης ουσίας και όχι σαν κατασκευή. Έχουμε ήδη τονίσει ότι η διαδικασία
αντικειμενοποίησης ή – ακόμα περισσότερο – πραγμοποίησης φαίνεται να έχει ένα σκόπιμο
συνειδητό χαρακτήρα, καθώς μάλιστα γίνεται σε επίπεδο δευτερογενούς νοηματοδότησης.
Αυτό που έχει παρατηρηθεί από πολλές πλευρές είναι ότι η ελληνική ταυτότητα βασίζεται
περισσότερο στην έννοια της συλλογικότητας και της οικειότητας που δημιουργεί η
κοινωνική συνύπαρξη και λιγότερο στο πνεύμα του ατομικισμού (Τζιόβας 2007). Έτσι
εξαίρεται η σύνδεση της ταυτότητας με την έννοια της συγγένειας από ανθρωπολογική
σκοπιά ή, από πολιτική σκοπιά, ο συσχετισμός με την έννοια μιας εθνικής φαντασιακής
κατασκευής σε θεσμικό επίπεδο. Σ’ αυτό το σημείο συγκατάνευσε και η ελληνική αριστερά,
κυρίως μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο (Καστρινάκη 2006; Αργυρίου 2004). Το αίσθημα του
χρέους υπάρχει και με τη μορφή της αναγνώρισης ηθικών αρχών που σχετίζονται με την
κοινωνική αλληλεγγύη και την ιδεολογική συμμόρφωση (Τζιόβας 2011). Με αυτήν την
έννοια η ελληνικότητα και η συνακόλουθη εθνική και ιδεολογική ταυτότητα αποκτούν πιο
ρευστό χαρακτήρα και μπορούν να συμπεριλάβουν περιπτώσεις που θεωρούνταν
αποκλίνουσες, αν το κριτήριο έμενε στην ελληνικότητα των φιλελεύθερων, όπως ο Σεφέρης,
ή πολύ περισσότερο των συντηρητικών, όπως ο Σπύρος Μελάς που εξέφρασε την εθνικιστική
εκδοχή της βλέποντας στατικά και δογματικά το περιεχόμενο της. Βέβαια και παρ’ όλα αυτά,
υπήρξαν πάλι περιπτώσεις συνειδήσεων που δεν μπορούσαν να ενταχτούν στο συμβολικό
σύμπαν της ελληνικότητας, ακόμα και με την πιο ρευστή και διευρυμένη εκδοχή του. Ο
εννοιολογικός μηχανισμός συντήρησης το προφύλαξε, για παράδειγμα, από τον Μανόλη
Αναγνωστάκη, τον Άρη Αλεξάνδρου, τον Γιάννη Σκαρίμπα και άλλες απειλές. Η
προτεραιότητα στη συλλογικότητα κράτησε ως τη δεκαετία του ’90, όταν οι αναφορές της
λογοτεχνίας μετατοπίστηκαν από την εθνική ή την κοινωνική ταυτότητα στα προσωπικά
συναισθήματα περιγράφοντας την κυριαρχία της ατομικότητας (Τζιόβας 2007; Γιαννοπούλου
– Τραμπούλης 2013).
Ο νομιμοποιημένος αυτοπροσδιορισμός της υποκειμενικής ταυτότητας γίνεται μέσα από
κάποια ομάδα, το εγώ δεν μπορεί να υπάρξει μόνο του, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό έξω
από την ομάδα και κατά πρώτο λόγο έξω από την οικογένεια. Πάνω στην έννοια της
οικογένειας θεμελιώθηκε και η έννοια του κράτους και της πατρίδας, ένα χαρακτηριστικό η
αντικειμενοποίηση του οποίου ίσως ανάγεται ακόμα και στη βυζαντινή εποχή. Πρόκειται για
την αντίληψη της κοινωνίας ως οργανικού συνόλου που ευνόησε τη μετάβαση από τον
παραδοσιακό κοινοτισμό στο έθνος-κράτος και περιόρισε την αυτονομία του ατόμου και
συνακόλουθα την ατομική ιδεολογική ταυτότητα (Τζιόβας 2007). Στα προηγούμενα
συλλογικά χαρακτηριστικά αν προστεθεί και η θρησκεία, τότε έχουμε την ιδεολογική
Σελίδα 265 από 282

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

ταυτότητα μορφοποιημένη γλωσσικά στη γνωστή φράση «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια».
Όποιος βρίσκεται έξω από το άκαμπτο τρίπτυχο, που καθιερώνεται σαν ακρογωνιαίος λίθος
της εθνικής ιδεολογίας κατά τη δεκαετία του ’30, θεωρείται και εχθρός του έθνους.
Η έννοια της ταυτότητας στον ελλαδικό χώρο είχε διαφορετική εξέλιξη απ’ ότι στη Δύση,
επειδή δεν παρατηρήθηκε η διαδικασία εξατομίκευσης που τροφοδοτήθηκε στη Δυτική
Ευρώπη μετά την Αναγέννηση (Τζιόβας 2007). Αντίθετα, ο ελληνικός πολιτισμός διατήρησε
έναν υπερατομικό παραδοσιακό χαρακτήρα και καλλιεργεί το «συλλογικό παραδοσιακό
ήθος». Εδώ γίνεται καταλυτικός ο ρόλος της λογοτεχνίας και ειδικότερα της ποίησης στη
μετάδοση μυθοποιημένων και αρχετυπικών αληθειών. Οι ποιητές γίνονται οι μυσταγωγοί της
επιστροφής στην κοινωνία που τηρεί την παράδοση και διαχέεται από τους οργανικούς
δεσμούς των μελών της, σε αντίθεση με τον ατομικισμό της δυτικής νεωτερικότητας. Η
ποίηση συνδέεται με την προφορικότητα δηλαδή με το κοινό βίωμα και τους κοινούς κώδικες
νοήματος που μπορούν έτσι να μεταβιβαστούν στις επόμενες γενιές (Τζιόβας 2007). Η
προφορικότητα και η ποίηση έχουν δημόσιο χαρακτήρα και γίνονται φορείς συλλογικών
μύθων, εμπειριών και επιδιώξεων. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται η ιδεολογική ταυτότητα που
είναι συμβατή με την ελληνικότητα που σημαίνει κυρίως εθνική ομοιογένεια και συλλογική
εμπειρία, δυο στοιχεία που επιτρέπουν την ταύτιση. Σ’ αυτές τις συνθήκες το κοινό
αντιμετωπιζόταν σα μάζα που έπρεπε να επιμορφωθεί ή καλύτερα να κατηχηθεί. Η μετάβαση
από τη συλλογικότητα στην εξατομίκευση σχετίζεται και με το γεγονός ότι η ελληνική
κοινωνία γίνεται περισσότερο ετερόκλητη και πλουραλιστική (Τζιόβας 2007).
Σε ιστορικές στιγμές όπως αυτές της δεκαετίας του ’30, όταν η κοινωνία αποκτά
χαρακτηριστικά μεγαλύτερης πολιτισμικής ποικιλίας, η παγιωμένη έννοια της ταυτότητας
προφανώς δε μπορεί να υιοθετηθεί από μεγάλο μέρος του πληθυσμού και κατά συνέπεια δε
μπορεί να εντάξει μεγάλο μέρος του πληθυσμού στο σύμπαν της ελληνικότητας. Οι εξελίξεις
στον 20ο αιώνα με γεγονότα όπως οι βαλκανικοί πόλεμοι, κάτι που οδήγησε στην
ενσωμάτωση νέων εδαφών και νέων πληθυσμών, και όπως η μικρασιατική καταστροφή, κάτι
που σήμανε την έλευση μεγάλου αριθμού προσφύγων, δημιούργησαν συνθήκες ποικιλότητας
και διάρρηξης της ομοιογένειας με τους όρους που γινόταν αντιληπτή μέχρι τότε (Τζιόβας
2007; Ξιφαράς 1996).
Αυτό κάνει τα πράγματα επικίνδυνα και οδηγεί στην ανάγκη να επαναπροσδιοριστούν οι
θεσμοί και οι νοηματοδοτήσεις που τους νομιμοποιούν. Η ισχυρή πολιτισμική
μεταβιβαζόμενη ταυτότητα τίθεται σε αμφισβήτηση καθώς έχουν διαρραγεί τα ιδανικά που
σχετίζονται με το κοινό παρελθόν, την κοινή παράδοση, την κοινή ιστορία. Η ομοιογένεια
των χαρακτηριστικών της ελληνικότητας και της εθνικής ταυτότητας είναι αναγκαίο να
επαναπροσδιοριστεί. Εδώ υπεισέρχεται ο ρόλος της λογοτεχνικής γενιάς του ’30 που
στέφεται εναντίον των μαρξιστικών αντιλήψεων για την ταυτότητα, επειδή αυτές προτάσσουν
τον κοινωνικό προσδιορισμό, και εναντίον των συντηρητικών θέσεων, που εμμένουν σε μία
δογματική αντίληψη για την εθνική ταυτότητα. Η αμφισβήτηση της άκαμπτης συλλογικής
ταυτότητας συνδέεται άμεσα με στοιχεία που χάνονται όπως οι κοινές παραδόσεις, το
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ιστορικά «κληρονομημένο» ήθος, το κοινό παρελθόν. Εν ολίγοις, η εθνική ιδεολογία
διασπάται από την καινούρια πολιτισμική ποικιλία και ετερότητα (Τζιόβας 2007).
Από λογοτεχνική άποψη η ημερολογιακή πεζογραφία γεφύρωσε το χάσμα ανάμεσα στη
συλλογικότητα που εξέφραζε η ποίηση και στην ατομικότητα της πεζογραφίας. Το
ημερολόγιο, αν και ως λογοτεχνικό είδος δεν ευδοκίμησε, έγινε το εργαλείο για την
εξερεύνηση της υποκειμενικότητας και της αναπαράστασης του «εγώ», σήμανε τη στροφή
προς τον φιλελεύθερο ατομικισμό (Τζιόβας 2007). Ας μην ξεχνάμε πόσο κοντά στο
ημερολόγιο βρίσκονται τα απομνημονεύματα ως κειμενικό είδος και θα έχουμε ακόμα ένα
στοιχείο της ανάγνωσης του Μακρυγιάννη, όπως επιχειρήθηκες από τη γενιά του ’30.
Κλείνοντας και την ενότητα, μπορούμε να συνοψίσουμε σύντομα τον καθοριστικό ρόλο της
γενιάς του ’30 στη διαμόρφωση της νέας ταυτότητας του ελληνισμού. Από τη μια, με τη
ρευστή και περισσότερο αφηρημένη προσέγγισης της ελληνικότητας, δεν κατόρθωσε να
χαράξει σαφή όρια ανάμεσα στην εθνικοφροσύνη και στην ελληνικότητα. Από την άλλη, με
έναν πολυμέτωπο αγώνα επαναπροσδιόρισε τις σχέσεις με το δυτικό κόσμο, αναίρεσε το
δογματισμό των συντηρητικών, κυριάρχησε απέναντι στις μαρξιστικές ερμηνείες, αφομοίωσε
στοιχεία του παρελθόντος και είδε με διαφορετική αντίληψη την κλασική αρχαιότητα,
καθόρισε νέα οράματα. Σ’ αυτήν την προσπάθειά της σημαντικό ρόλο είχε η ανάγνωση του
Μακρυγιάννη που σκιαγράφησε το προφίλ του Έλληνα.

Συμπέρασμα
Η εργασία αυτή αξιοποιεί τις έννοιες που εισηγούνται οι Μπέργκερ και Λούκμαν για να
αναλύσει την κοινωνική κατασκευή της ελληνικότητας από τη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική
κριτική. Επίσης, κατά δεύτερο λόγο αξιοποιεί στοιχεία από την κριτική ανάλυση λόγου του
Fairclough. Φαίνεται ότι έννοιες όπως θεσμοποίηση, νομιμοποίηση, πραγμοποίηση,
συμβολικό σύμπαν, κοινωνική γνώση, ιδεολογική ταυτότητα μπορούν να δώσουν ένα
διαφορετικό πλαίσιο προσέγγισης για να αντιληφθούμε και την επίδραση που μπορεί να έχει
η διδασκαλία της λογοτεχνίας στη διαμόρφωση των μαθητικών ταυτοτήτων σε σχέση με την
εθνική πτυχή τους. Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι αναιρείται η αισθητική διάσταση των
λογοτεχνικών έργων και η συνακόλουθη συγκίνηση που μπορεί να προσφέρει η ενασχόληση
με αυτά, απλώς προσφέρουν μία άλλην οπτική κατανόησης. Βέβαια η εργασία δεν καλύπτει
το εύρος και το βάθος του θέματος «ελληνικότητα και λογοτεχνία», αλλά με την επίτευξη του
σκοπού της συμβάλει στη συνείδηση της σημασίας που έχει – και ως σχολικό μάθημα – η
ερμηνεία και ο σχολιασμός των λογοτεχνικών κειμένων. Η επίγνωση αυτής της λειτουργίας
μπορεί να αξιοποιηθεί για να προσανατολίζει το μάθημα σε – φαινομενικά – άδηλους
στόχους και να επιτρέπει μία πιο πλατιά και ανοιχτή συζήτηση με τους μαθητές.
Αν η εργασία επικέντρωσε το ενδιαφέρον στο παράδειγμα του Μακρυγιάννη, δεν σημαίνει
ότι το ζήτημα περιορίζεται εκεί. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να μελετηθούν και άλλοι μείζονες
λογοτέχνες, κυρίως της γενιάς του ’30, όπως οι νομπελίστες ποιητές ή ο Γιάννης Ρίτσος.
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Ακόμα περισσότερο, όπως διαφάνηκε κυρίως στο τέταρτο μέρος του κειμένου σχετικά με τη
διαμόρφωση της ιδεολογικής ταυτότητας σε συνάρτηση με την ελληνικότητα, η προσέγγιση
που επιχειρήθηκε στην εργασία μπορεί να αξιοποιηθεί για να δούμε με ανάλογη οπτική της
σύγχρονη ρευστή πραγματικότητα στο επίπεδο της λογοτεχνικής παραγωγής και της
κοινωνικής πραγματικότητας. Τα ζητήματα αυτά έμμεσα και άμεσα επηρεάζουν και το
σχολείο και ειδικότερα το μάθημα της λογοτεχνίας.
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Abstract: The aim of the present survey is the Correlation of knowledge and attitudes of
secondary education students on the environment, environmental problems and renewable
sources of energy. Since the alteration of human behaviour is considered as capable and
necessary condition for the solution of the important environmental problems of our time, the
understanding of the knowledge and the notions of students on the environment and the
environmental problems is considered an action of primary importance. Four hundred and
fifty one students of the third grade of Lyceum participated in the survey. These students
attended the four Grammar schools of Drama in the school year 2011-2012. From the survey
it is seemed that students show a positive attitude towards environment and they are sensitive
on environmental problems. However, their knowledge on the environment is limited, while
school is not the first and basic source of informing students on environmental issues.
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Περίληψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συσχέτιση γνώσεων και στάσεων των
μαθητών και μαθητριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το περιβάλλον, τα
περιβαλλοντικά προβλήματα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθώς η μεταβολή της
ανθρώπινης συμπεριφοράς θεωρείται ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επίλυση των
σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων της εποχής μας η κατανόηση των γνώσεων, και
των αντιλήψεων των μαθητών και μαθητριών για τα περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά
προβλήματα θεωρείται πράξη μείζονος σημασίας. Στην έρευνα πήραν μέρος 451 μαθητές της
τρίτης τάξης του Λυκείου οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2011-2012 φοιτούσαν στα Γενικά
Λύκεια της πόλης της Δράμας. Από την έρευνα διαφαίνεται ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες
παρουσιάζουν θετική στάση απέναντι στο περιβάλλον και ότι είναι ευαισθητοποιημένοι
απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ωστόσο, η περιβαλλοντική γνώση είναι
περιορισμένη, ενώ το σχολείο δεν αποτελεί την πρώτη και κύρια πηγή πληροφόρησης των
μαθητών για τα θέματα του περιβάλλοντος.
Λέξεις κλειδιά: Περιβάλλον, Περιβαλλοντικό πρόβλημα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
Περιβαλλοντική γνώση, στάσεις μαθητών απέναντι στο περιβάλλον.

Εισαγωγή
Στην εποχή μας τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν προσλάβει οικουμενικές διαστάσεις
και απειλούν τόσο την ποιότητα της ζωής όσο και τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Το
ενδιαφέρον σήμερα για την εξεύρεση αξιόπιστων, αποδοτικών και οικονομικών λύσεων είναι
μεγάλο. Στο πλαίσιο αυτό η ευρύτερη ανάπτυξη και αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (Α.Π.Ε) μοιάζει ως ένα θέμα μείζονος προτεραιότητας. Αποτελεί πλέον κοινή
πεποίθηση ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο θέμα της κρατικής
δραστηριότητας αλλά κυρίως ζήτημα της κοινωνικής κινητοποίησης. Στο πλαίσιο αυτής της
αναφοράς η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα περιβάλλοντος αποκτά
ιδιαίτερη σημασία. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή έχει ωριμάσει η αντίληψη ότι
η βάση του οικολογικού προβληματισμού σχετίζεται περισσότερο με τη μεταβολή της
ανθρώπινης συμπεριφοράς και λιγότερο με την τεχνολογική αντιμετώπιση. Στην προοπτική
αυτή η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να
μπορέσει να υπάρξει αλλαγή συμπεριφοράς. Πριν προγραμματίσουμε για το μέλλον θα
πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και να κατανοήσουμε τις γνώσεις, τις αντιδράσεις και
τις ενέργειες του μαθητών και μαθητριών αναφορικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

1. Το Περιβάλλον και το περιβαλλοντικό πρόβλημα
Το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαβιεί και δραστηριοποιείται ο άνθρωπος δεν νοείται ως
αδιαμόρφωτο σύνολο από καταστάσεις. Άλλωστε με την καταλυτική παρουσία του ανθρώπου
συσχετίζονται και ενοποιούνται τα ανεξάρτητα φαινόμενα σε μια αδιάκοπη σειρά από
γεγονότα, που διαποτίζουν, συσχετίζουν, ενοποιούν και ερμηνεύουν την ποικιλία της
ιστορίας και ταυτόχρονα προσδιορίζουν την ευθύνη τής παρουσίας του ανθρώπου στο χώρο
(Τσάμης, 1983).
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Το περιβάλλον αντιπροσωπεύει μια έννοια πολυδιάστατη και πολυσύνθετη, φορτισμένη με
επιστημονικές θεωρήσεις, κοινωνικούς προβληματισμούς, αξιολογικές κρίσεις και ιδεολογίες.
Συχνά εμφανίζεται ως χώρος ζωής, διαβίωσης, δημιουργίας, παραγωγής ή κατανάλωσης.
Κάποιες φορές ταυτίζεται με τον κοινωνικό περίγυρο, με την οικολογία ή γίνεται συνώνυμο
της φύσης. Κάθε προσπάθεια οριοθέτησής του, φαίνεται να είναι εγκλωβισμένη μέσα σε
προσδιορισμούς, όπως φυσικό, φυτικό, ανθρωπογενές, πολιτικό, πολιτισμικό, κοινωνικό, ή
σε ιδιότητες, όπως καθαρό, όμορφο, επικίνδυνο, καταστροφικό. Από τη στιγμή μάλιστα που
φορτίστηκε με την έννοια του οικολογικού, του κοινωνικού και του πολιτισμικού
προβλήματος, διαχέεται σε όλες τις διαστάσεις και εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής
(Φλογαϊτη, 1998).
Στο σύγχρονο κόσμο ο όρος περιβαλλοντικό πρόβλημα έχει μια ιδιαίτερη έννοια. Συνήθως ως
περιβαλλοντικά προβλήματα εννοούμε αφενός τα προβλήματα που ανακύπτουν από
διαταραχές και δυσλειτουργίες οι οποίες έχουν προκύψει από διαχειριστικές πρακτικές και
παρεμβάσεις του ανθρώπου και αφετέρου τα κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν από
αυτές τις διαταραχές. Με την έννοια αυτή ως περιβαλλοντικά προβλήματα θεωρούμε τη
ρύπανση της ατμόσφαιρας, τη διάβρωση, την κακή διαχείριση ενός χώρου, την πείνα, τον
υποσιτισμό στον Τρίτο Κόσμο, την υπερκατανάλωση (Φλογαϊτη, 1998).
Όταν προσπαθούμε να οριοθετήσουμε την έννοια του περιβάλλοντος, χρησιμοποιούμε μια
σειρά από προσδιορισμούς όπως φυσικό, ανθρώπινο, ανθρωπογενές, τεχνητό, κοινωνικό.
Συχνά τού αποδίδουμε και κάποιες ιδιότητες όπως καθαρό, υγιεινό, επικίνδυνο. Στις μέρες
μας μάλιστα έχει φορτιστεί και με την έννοια του οικολογικού, του κοινωνικού και του
πολιτισμικού προβλήματος. Υπό την έννοια αυτή σκεφτόμαστε ότι το περιβάλλον κινδυνεύει,
υποφέρει, καταστρέφεται ή εκδικείται και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να το προστατεύσουμε, να
το διατηρήσουμε και να το σεβαστούμε. Ένας γενικά αποδεκτός ορισμός για το περιβάλλον
θα μπορούσε να αναφέρεται στο σύνολο όλων των εξωτερικών συνθηκών που περιβάλλουν
ένα σύστημα, έναν οργανισμό, μια κοινότητα ή ένα αντικείμενο (Roose, 1991).
Συζητώντας για το περιβάλλον και θεωρώντας αναπόφευκτα τον άνθρωπο ως ένα στοιχείο
του συνολικού περιβάλλοντος θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι ο άνθρωπος
διαχωρίζεται ριζικά από τους άλλους οργανισμούς μέσω του πολιτισμού που είναι ικανός να
αναπτύσσει και με την έννοια αυτή μπορεί να προχωρήσει σε μία σειρά από ενέργειες και
διαδικασίες προστασίας του περιβάλλοντος (Δηλανάς, 1999).

2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: τα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες
Η ευρύτερη έννοια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναφέρεται σε κάθε πηγή που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ανανεώνεται μέσω φυσικών
φαινομένων μόνιμου κύκλου. Πρόκειται για καθαρές" μορφές ενέργειας, φιλικές στο
περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και
ραδιενεργά απόβλητα όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας. Για την εκμετάλλευση τους δεν
απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση όπως εξόρυξη, άντληση καύση καθώς πρόκειται
για ανεξάντλητες πηγές ενέργειας που βασίζονται σε διάφορες φυσικές διαδικασίες όπως, ο
ήλιος, ο άνεμος, οι υδατοπτώσεις, η ενέργεια των κυμάτων, ρευμάτων, ωκεανών, η βιομάζα,
η γεωθερμία κ.ά (ΥΠΕΚΑ, 2012).
Τα οφέλη που προκύπτουν από την λειτουργία μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν
αφορούν μόνο το κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι σε επίπεδο χώρας αλλά και σε επίπεδο
τοπικής κοινωνίας. Η ίδρυση και λειτουργία έργων ΑΠΕ εμπορικής κλίμακας δημιουργεί
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ισχυρούς πόλους τοπικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης και προσπορίζει
πολλαπλά, μετρήσιμα και ουσιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, στις περιοχές των
οποίων εγκαθίστανται τα έργα αυτά. Η κατασκευή έργων ΑΠΕ σε μία περιοχή συνοδεύεται
από την παράλληλη υλοποίηση σειράς αντισταθμιστικών οφελών, πέραν των άμεσων και
μετρήσιμων οικονομικών εισροών και των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης
(Κυριτσάκη, 2009). Έγκυρες μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν ότι μία σημαντική
υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και κυρίως με
αιολικά πάρκα που βρίσκονται ήδη στο στάδιο σχεδιασμού ή υλοποίησης, θα μπορούσε να
συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή
τουλάχιστον κατά 11%, και επομένως να περιορίσει αντίστοιχα και τις δυσμενείς επιπτώσεις
από το φαινόμενο του θερμοκηπίου (Κυριτσάκη, 2009).

3. Γνώσεις και στάσεις μαθητών/τριών για τα περιβαλλοντικά προβλήματα
Η έρευνα των Yount και Horton (1992) έδειξε ότι αυξάνοντας τη γνώση των ατόμων για
περιβαλλοντικά θέματα, δεν αλλάζει η στάση τους απέναντι σε αυτά. Ακόμη, επισήμανε ότι η
σχέση στάσης και συμπεριφοράς δεν είναι αυτόματη ούτε δεδομένη κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες. Ωστόσο, η Zimmerman (1995), ύστερα από μια ερευνητική ανασκόπηση 15
χρόνων, κατέληξε στο ότι άτομα με υψηλότερο επίπεδο γνώσεων σχετικά με το περιβάλλον
εμφανίζουν περισσότερο θετική συμπεριφορά απέναντι σε αυτό από άτομα με χαμηλότερο
επίπεδο γνώσεων.
Οι Παντής, Παρασκευόπουλος, Σγαρδέλλης, Στάμου, Κορφιάτης, (1996), σε έρευνα που
πραγματοποίησαν με νέους (18-25 χρονών) διαπίστωσαν ότι η πλειοψηφία των νέων έχει τις
βασικές γνώσεις για τις λειτουργίες των φυσικών φαινομένων και κατ’ επέκταση ευνοϊκές
προς τις οικολογικές θέσεις απόψεις.
Η Ντούβλη (1997), πραγματοποίησε μια έρευνα με μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου και
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η περιβαλλοντική γνώση στα σχολεία είναι γενικά
περιορισμένη, ενώ αντιθέτως οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν θετική στάση για το
περιβάλλον. Ακόμα, έδειξε ότι οι μαθητές/τριες αστικών περιοχών έχουν περισσότερες
γνώσεις σε σύγκριση με μαθητές/τριες αγροτικών περιοχών.
Η Ρίζου - Γκούσια και
Σδράλη (2005) εξέτασαν την υπόθεση ότι η εφαρμογή
περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο σχολείο αλλά και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων
μπορούν να επηρεάσουν το γενικότερο ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών για το
περιβάλλον. Η έρευνα έδειξε ότι η βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος και η οργανωμένη
δράση αποτελούν κύριους παράγοντες για την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών/τριών σε
περιβαλλοντικά προγράμματα. Οι μαθητές/τριες, μάλιστα, που συμμετέχουν σε
περιβαλλοντικά προγράμματα, διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο θετικής ατομικής συμπεριφοράς
προς το περιβάλλον. Εξίσου, επίσης, σημαντικός παράγοντας διαφαίνεται από την ίδια
έρευνα να είναι ο ρόλος του μορφωτικού επιπέδου των γονέων, ο οποίος επηρεάζει σφαιρικά
τις απόψεις των μαθητών και μαθητριών.
Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Κόνσολας και Ματζιάνος (2006) με στόχο να
μελετήσουν τις στάσεις μαθητών/τριών καθώς και το γνωστικό τους υπόβαθρο σχετικά με το
περιβάλλον, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές/τριες είχαν το θεωρητικό υπόβαθρο
σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής τους, χωρίς, ωστόσο, να γνωρίζουν
λεπτομέρειες αλλά και βασικές έννοιες σχετικά με αυτά. Καταλήγουν, μάλιστα, στην άποψη
ότι η μόνη τεκμηριωμένη γνώση σχετικά με θέματα του περιβάλλοντος μπορεί να προέρχεται
Σελίδα 274 από 282

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

μόνο από το χώρο του σχολείου όπου και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση ως προς αυτή
την κατεύθυνση.
Οι Στεφανόπουλος και Δημοπούλου (2006) σε έρευνα που πραγματοποίησαν στα πλαίσια του
2ου μαθητικού φεστιβάλ που διοργάνωσε η Νομαρχία Πειραιά με θέμα «η πόλη που
ονειρεύομαι να ζήσω» κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες γνώριζαν
πολύ καλά τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής τους. Ωστόσο, οι μαθητές /τριες
περιγράφουν τα προβλήματα χωρίς να γνωρίζουν τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων.
Σε ότι αφορά στην επίλυση των προβλημάτων έδωσαν έμφαση περισσότερο στην ατομική
συμπεριφορά.
Η Παπαγεωργάκη (2006) εξέτασε έναν σημαντικό παράγοντα της περιβαλλοντικής
συμπεριφοράς που ονομάζεται «όρια ελέγχου της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς» ή απλά
«έλεγχος της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς» και αναφέρεται στην πεποίθηση που έχει το
άτομο, για το κατά πόσο μπορεί με δικές του ενέργειες να συμβάλει στην αντιμετώπιση
των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε είναι ότι οι
μαθητές/τριες ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, ωστόσο,
είναι απαισιόδοξοι και πιστεύουν ότι η κατάσταση δε μπορεί να αντιμετωπιστεί
(Παπαγεωργάκη, 2006). Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε την ύπαρξη θετικών
περιβαλλοντικών στάσεων στους μαθητές/τριες, ωστόσο οι στάσεις αυτές δεν συνοδεύονται
από ανάλογα θετική περιβαλλοντική συμπεριφορά. Επιπλέον η στάση που οι μαθητές/τριες
φαίνεται να τηρούν απέναντι στο δίλημμα «ανάπτυξη ή προστασία του περιβάλλοντος;» είναι
σε γενικές γραμμές μάλλον ουδέτερη.
Η Παπαδημητρίου (2007) στο πλαίσιο εμπειρικής έρευνας που διεξήγαγε κατά τη διάρκεια
του σχολικού έτους 2005-2006 σε μαθητές Λυκείων και ΤΕΕ του Νομού Ροδόπης με τη
μέθοδο του ερωτηματολογίου, έδειξε ότι ένας σημαντικός δείκτης για την ανάπτυξη του
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος εντοπίζεται περισσότερο στις αντιλήψεις ή στις απόψεις των
ατόμων και λιγότερο στις ίδιες τις γνώσεις για το περιβάλλον. Γενικότερα τα σχολεία μέσα
από τις επιλογές του αναλυτικού προγράμματος, και των δράσεων που αναπτύσσουν,
διαμορφώνουν, ως ένα βαθμό, τις απόψεις των μαθητών για το περιβάλλον.
Η Οικονόμου (2008) σε έρευνα που πραγματοποίησε με αντικείμενο τη διερεύνηση των
γνώσεων και των αντιλήψεων των μαθητών/τριών για τα απορρίμματα και τη διαχείρισή τους
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι περιβαλλοντικές γνώσεις των μαθητών/τριών είναι ελλιπείς
και οι απόψεις τους για σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα συγκεχυμένες.
Ο Μπουραντάς (2010) τονίζει τη θετική συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Συγκεκριμένα, διαπιστώνει ότι ο ρόλος της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά, έτσι ώστε να
συνειδητοποιήσουν όλοι τη σημασία και την αναγκαιότητα των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σ’ όλους τους τομείς και τις εκφάνσεις της ζωής. Η έρευνα έγινε με τη
βοήθεια συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν αφενός την καταγραφή των
πεποιθήσεων των μαθητών/τριών για κάθε διάσταση του περιβαλλοντικού ελέγχου και
αφετέρου τον εντοπισμό βασικών επαναλαμβανόμενων θεμάτων που σχετίζονται με τον
έλεγχο και μπορεί να θεωρηθεί ότι αντανακλούν είτε ατομικές είτε κοινωνικές πεποιθήσεις. Η
βαθύτερη κατανόηση αυτού του παράγοντα έχει ιδιαίτερη σημασία και σε επίπεδο
θεωρητικό, και σε επίπεδο σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Βασάλα, 2009, 2011; Μανωλάς, 2003).
Σύμφωνα με τον Αντωνίου (2010), απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς είναι η γνώση, η οποία με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων,
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ως βοηθητικών μέσων στη μάθηση, μπορεί να «δεσμεύσει» τους μαθητές στη διδασκαλία και
να επιτρέψει την ευκολότερη μεταφορά της.

4. Ερευνητικά δεδομένα
Στην έρευνα πήραν μέρος 451 τελειόφοιτοι της Γ Λυκείου (47% μαθητές και 53% μαθήτριες)
οι οποίοι/ες κατά το σχολικό έτος 2011 -2012, φοιτούσαν στα Γενικά Λύκεια της πόλης της
Δράμας. Επιλέχθηκε η Τρίτη τάξη του Λυκείου καθώς οι μαθητές/τριες της τρίτης τάξης
ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχουν έρθει σε επαφή με
το σύνολο των γνώσεων που παρέχει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στους μαθητές και
τις μαθήτριες σε θέματα περιβάλλοντος.
Επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα και για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το
οποίο αποτελούνταν από δεκατέσσερις (14) ερωτήσεις. Οι έντεκα από αυτές ήταν κλειστού
τύπου και οι τρεις ανοικτού. Οι επτά (7) ερωτήσεις (τέσσερις κλειστού και τρεις ανοικτού
τύπου) διερευνούσαν το επίπεδο γνώσεων των μαθητών/τριών απέναντι στα περιβαλλοντικά
ζητήματα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ έξι (6) ερωτήσεις διερευνούσαν τις
στάσεις των μαθητών/τριών στα ως άνω ζητήματα.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα μαθητές/τριες ανέφεραν ως το περισσότερο γνωστό
περιβαλλοντικό πρόβλημα, σε βαθμό που να είναι σε θέση να μιλήσουν γι’ αυτό, το
φαινόμενο του θερμοκηπίου (40%) και ακολούθως την ατμοσφαιρική ρύπανση (24%), την
όξινη βροχή (20%) και τέλος τη ρύπανση θαλασσών και ποταμών. Παρομοίως ζητήθηκε από
τους μαθητές/τριες να αναφέρουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) οι οποίες τους
είναι περισσότερο γνωστές, σε σημείο που να είναι σε θέση να δίνουν γι’ αυτές ένα σαφή
ορισμό και παράλληλα να τις επεξηγούν λεπτομερώς. Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στην
έρευνα ανέφεραν περισσότερο την ηλιακή (37%) και την αιολική (36%) ενέργεια.
Στις ερωτήσεις που ακολούθησαν αναφορικά με το περιβάλλον, τα περιβαλλοντικά
προβλήματα και τη χρήση των ΑΠΕ, δόθηκαν απαντήσεις οι οποίες κινήθηκαν σε πλαίσια τα
οποία μαρτυρούν ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα μαθητές/τριες ήταν σε ικανοποιητικό
βαθμό ενημερωμένοι για το περιβάλλον, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις προοπτικές
επίλυσης των προβλημάτων αυτών, δίχως, ωστόσο, να διαθέτουν την κατάλληλη
περιβαλλοντική γνώση.
Οι περισσότεροι μαθητές/τριες ανέφεραν ότι η χρήση των ΑΠΕ αποσκοπεί στην προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος και στην παραγωγή μεγάλου μέρους ενέργειας που σήμερα
παράγεται από τα ορυκτά καύσιμα (πχ. πετρέλαιο, γαιάνθρακες), ενώ επισήμαναν ότι οι
ΑΠΕ δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί επαρκώς στην Ελλάδα, διότι η Πολιτεία δεν έχει
μεριμνήσει κατάλληλα παρέχοντας τα απαραίτητα χρηματοδοτικά κίνητρα στους υποψήφιους
επενδυτές, τη στιγμή, μάλιστα, που το κόστος της παραγόμενης ενέργειας συγκριτικά με το
κόστος της ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα είναι ακόμα μεγάλο.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα μαθητές και μαθήτριες προσδιόρισαν τις πηγές από τις οποίες
προέρχονται οι γνώσεις τους σε θέματα περιβάλλοντος και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
ανέφεραν ως σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης, τόσο οι μαθητές (29%) όσο και οι
μαθήτριες (30%) την τηλεόραση. Για τους μαθητές η δεύτερη σημαντικότερη πηγή είναι το
διαδίκτυο (21%) και για τις μαθήτριες τα περιοδικά (17%), ενώ το σχολείο καταλαμβάνει
την τρίτη θέση και στις δύο περιπτώσεις (μαθητές 20%, μαθήτριες 16%). Είναι
χαρακτηριστικό ότι η οικογένεια και τα βιβλία αποτελούν τις τελευταίες πηγές ενημέρωσης
των μαθητών και μαθητριών, σε ποσοστά οικογένεια (8%) και βιβλία (6%) για τους μαθητές
Σελίδα 276 από 282

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

και αντίστοιχα οικογένεια (10%) και βιβλία (13%) για τις μαθήτριες.
Στη ερώτηση «για όσα προβλήματα δημιουργούνται στο περιβάλλον ποιός ευθύνεται
περισσότερο;», τόσο οι μαθητές (47%), όσο και οι μαθήτριες (40%) πιστεύουν ότι ευθύνεται
περισσότερο ο καθένας ατομικά και λιγότερο η πολιτεία ή οι ενήλικες μεμονωμένα. Σε κάθε
περίπτωση οι επιπτώσεις από την καταστροφή του Περιβάλλοντος είναι σημαντικές και έχουν
άμεση επίδραση στην υγεία μας, στην ποιότητα της ζωής μας, στα φυτά και στα ζώα, στο
νερό, στο έδαφος και στον αέρα. Με την έννοια αυτή τόσο οι μαθητές (42%) όσο και οι
μαθήτριες (40%) συμφωνούν απόλυτα ότι η αρμονική συμβίωση των ανθρώπων με τη φύση
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή μας, ενώ η προστασία του περιβάλλοντος
για τις επόμενες γενιές αποτελεί υποχρέωση όλων.

Συμπεράσματα – Συζήτηση - Προτάσεις
Ένας από τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη στάση του ατόμου και επηρεάζουν την
εκδήλωση της συμπεριφοράς είναι η γνώση. Μάλιστα, πολλά στοιχεία συγκλίνουν στη
διαπίστωση της ύπαρξης θετικής συσχέτισης μεταξύ γνώσης και στάσης, μια σχέση που δεν
είναι γραμμική και στην οποία παρεμβαίνουν πολλοί παράγοντες. Οι στάσεις και οι γνώσεις
των ατόμων για το φυσικό περιβάλλον είναι βασικοί παράγοντες για την περιβαλλοντική τους
ευαισθητοποίηση, αλλά και τη δραστηριοποίησή τους με στόχο την επίλυση περιβαλλοντικών
προβλημάτων.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες
παρουσιάζουν θετική στάση για το περιβάλλον, ότι είναι ευαισθητοποιημένοι απέναντι στα
περιβαλλοντικά προβλήματα, αν και η περιβαλλοντική τους γνώση επιδέχεται βελτίωσης.
Τα στοιχεία αυτά συνάδουν με τα ερευνητικά δεδομένα της Οικονόμου (2008) με βάση τα
οποία οι περιβαλλοντικές γνώσεις των μαθητών/τριών είναι ελλιπείς, όπως, επίσης και με τα
ερευνητικά δεδομένα της Zimmerman (1995), σύμφωνα με τα οποία παρατηρείται θετική
συσχέτιση μεταξύ γνώσεων και θετικής συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον. Ακόμη
επιβεβαιώνουν τα ερευνητικά δεδομένα των Παντή, κ.συν (1996), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι
η πλειοψηφία των νέων έχει τις βασικές γνώσεις για τις λειτουργίες των φυσικών φαινομένων
και κατ’ επέκταση ευνοϊκές προς τις οικολογικές θέσεις απόψεις.
Με τα δεδομένα της έρευνας επιβεβαιώνεται η έρευνα της Παπαγεωργάκη (2006), ως προς το
ότι οι μαθητές/τριες ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα,
ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται ως προς τη θέση ότι κατά κανόνα οι νέοι είναι απαισιόδοξοι και
πιστεύουν ότι η κατάσταση δε μπορεί να αντιμετωπιστεί. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα
μαθητές και μαθήτριες πιστεύουν ότι η κατάσταση είναι ανατρέψιμη, καθώς αποτελεί
πρωτίστως θέμα ατομικής ευθύνης και λιγότερο ζήτημα της πολιτείας ή φαινόμενο που
προσδιορίζεται από συμπεριφορές τρίτων. Τα στοιχεία αυτά συνάδουν απόλυτα και με τα
ερευνητικά δεδομένα των Στεφανόπουλου και Δημοπούλου (2006) με βάση τα οποία σε ότι
αφορά στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων δίνεται έμφαση περισσότερο στην
ατομική συμπεριφορά.
Στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε η τηλεόραση έχει την πρώτη θέση στους παράγοντες της
πληροφόρησης μαθητών και μαθητριών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ το σχολείο δε συμπεριλαμβάνεται στις πρώτες δύο πηγές
πληροφόρησης των μαθητών και μαθητριών. Καθώς, βέβαια, η γνώση φαίνεται να
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, ο
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ρόλος του σχολείου καθίσταται σημαντικός.
Το σχολείο μέσα από τις επιλογές του αναλυτικού προγράμματος, και των δράσεων που
αναπτύσσονται, διαμορφώνει, ως ένα βαθμό, τις απόψεις των μαθητών/τριών για το
περιβάλλον. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν τα ευρήματα των Κόνσολα και Ματζιάνου
(2006), οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μόνη τεκμηριωμένη γνώση σχετικά με
θέματα του περιβάλλοντος μπορεί να προέρχεται από το χώρο του σχολείου όπου και θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση ως προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα
από την ανάπτυξη ειδικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων, αλλά και άλλων σχετικών
δράσεων. Για το σκοπό αυτό απαιτείται μία συντονισμένη προσπάθεια, ώστε το σχολείο να
παρέχει στους μαθητές και στις μαθήτριες τη δυνατότητα να αποκτούν περισσότερες γνώσεις
σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, ενώ παράλληλα να δίνεται έμφαση και σε ζητήματα
αλλαγής στάσεων.
Σε ότι αφορά το πρώτο στοιχείο, δηλαδή, την απόκτηση γνώσεων, σήμερα παρατηρείται ότι
η κύρια αναφορά σε περιβαλλοντικά ζητήματα γίνεται μέσα από τα μαθήματα των φυσικών
επιστημών, αλλά και μέσα από επιλεγόμενα μαθήματα, όπως το μάθημα της Περιβαλλοντικής
Επιστήμης. Θα πρέπει, λοιπόν, να δοθεί έμφαση στο σημείο αυτό, ώστε να ενταχθούν στο
ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων μαθήματα τα οποία να αφορούν το περιβάλλον, ώστε
οι μαθητές/τριες να αποκτούν σταδιακά και σύμφωνα με τα δεδομένα της ηλικίας τους τη
γνώση που απαιτείται, ώστε τελειώνοντας το Λύκειο να έχουν αποκτήσει μία σφαιρική
γνώση για τα ζητήματα του περιβάλλοντος.
Αναφορικά με το δεύτερο στοιχείο την αλλαγή των στάσεων θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε
δραστηριότητες ενεργητικής και βιωματικής μάθησης, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν
σημαντικές αλλαγές στις στάσεις και τις αντιλήψεις των μαθητών/τριών. Επίσης, είναι
σημαντικό το έργο που επιτελείται σε κάθε σχολείο, όσον αφορά την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση, να μην περιορίζεται «εντός των τειχών» του συγκεκριμένου σχολείου, αλλά να
ενισχύεται η συνεργασία του σχολείου με άλλους φορείς και γενικότερα να προωθείται το
άνοιγμα του σχολείου στην Κοινωνία.
Τέλος, στην ίδια κατεύθυνση και ιδιαίτερα σημαντικές ως προς την αλλαγή των στάσεων των
μαθητών/τριών είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών από κάθε σχολείο εκτός των
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων που αφορούν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγμάτωση των παραπάνω είναι η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και περιβαλλοντική ευαισθησία. Η
αναγκαιότητα αυτή καθίσταται επιτακτική ιδιαίτερα σήμερα καθώς στην προοπτική
εφαρμογής του Νέου Σχολείου και με βάση τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών οι
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους, την οποία θα την προσαρμόζουν
στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες των μαθητών τους αντλώντας στοιχεία από ποικίλες
πηγές. Στα πλαίσια αυτά ένας ευαισθητοποιημένος σε θέματα περιβάλλοντος εκπαιδευτικός,
θα είναι ικανός σε συνεργασία με τους μαθητές του να κάνει καίριες παρεμβάσεις σε
σημαντικά για το περιβάλλον ζητήματα.
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