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Editorial
At a time when education is trying to return to normality, one of the questions that arises is
whether, through the extraordinary and pressing conditions experienced by the educational
community, new components can emerge that will contribute to the quality upgrade of
education in the future. . It is often said that after the pandemic crisis, nothing will be the
same. If this view involves any dose of truth, then the paradox is that education is already
involved in this truth. The most important questions that emerge from this perspective are
related to a number of issues related to the philosophy and quality of education, through new
teaching practices and approaches, but also to the special role that teachers have to play in this
new reality.
In the present issue of the educational cycle, twenty-six new articles demonstrate this
approach, while highlighting themes that can contribute to this perspective. Among them,
experiential and empirical learning are in a significant position. In this context, the teaching
methodology of each subject acquires a new dynamic through the digitally available tools and
materials, but primarily through the new dimension offered by the use of art. However, the
new multicultural learning environments, which characterize modern education, require
special handling. In this perspectivedifferentiated teaching, the management of students'
behavioral problems in the classroombut also the adaptation of teaching to the special needs
and interests of studentsare highlighted as events of the utmost importance.
However, the new data also require special operation and for this reason the role of teacher
acquires a special perspectivewhich moves away from the static limits of authorityas it moves
in the perspective of cooperation, support and encouragement. In this context, the importance
of emotional intelligence in educationacquires significant importance. Under these conditions
support, motivation, as well as the professional development of teachers acquire a special
character, elements that are significantly influenced by the special role of the school
leadership.
Spiros Kioulanis

Editorial
ε κία πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε εθπαίδεπζε επηρεηξεί λα επαλέιζεη ζηελ θαλνληθφηεηα, έλα
απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη αλ κέζα απφ ηηο έθηαθηεο θαη πηεζηηθέο ζπλζήθεο πνπ
βίσζε ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ λέεο ζπληζηψζεο πνπ ζα
ζπκβάιινπλ ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζην κέιινλ.πρλά, ιέγεηαη πσο
κεηά ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο, ηίπνηε δε ζα είλαη φπσο πξηλ. Αλ απηή ε άπνςε ελέρεη θάπνηα
δφζε αιήζεηαο, ηφηε ην παξάδνμν είλαη πσο ε εθπαίδεπζε ζπκκεηέρεη ήδε ζηελ αιήζεηα απηή.
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Σα ζεκαληηθφηεξα εξσηήκαηα πνπ αλαδχνληαη κέζα απφ απηή ηελ πξννπηηθή ζπλδένληαη κε
κία ζεηξά απφ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε θηινζνθία θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο,κέζα
απφ λέεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη πξνζεγγίζεηο, αιιά θαη κέζα απφ ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν πνπ
έρνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα.
ηνλ παξφλ ηεχρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ, είθνζη έμη λέα άξζξα, θαηαδεηθλχνπλ
ζεκαηηθέο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζε απηή ηελ πξννπηηθή ηεο εθπαίδεπζεο. Μεηαμχ
απηψλ ζε ζεκαίλνπζα ζέζε βξίζθνληαη ε βησκαηηθή θαη ε εκπεηξηθή κάζεζε. ην πιαίζην
απηφ ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, απνθηά κία λέα δπλακηθή κέζα
απφ ηα ςεθηαθά δηαζέζηκα εξγαιεία θαη πιηθά, αιιά πξσηίζησο κέζα απφ ηε λέα δηάζηαζε
πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ηεο ηέρλεο. Χζηφζν ηα λέα πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο,
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη, απαηηνχλ ηδηαίηεξνπο ρεηξηζκνχο.
ηελ πξννπηηθή απηή, ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ
ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε, αιιά θαη επξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο
ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, αλαδεηθλχνληαη ζε γεγνλφηα πςίζηεο
ζεκαζίαο.
κσο ηα λέα δεδνκέλα απαηηνχλ θαη ηδηαίηεξνπο ρεηξηζκνχο θαη γηα ην ιφγν απηφ ν ξφινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ απνθηά κία ηδηαίηεξε πξννπηηθή, ε νπνία απνκαθξχλεηαη απφ ηα ζηαηηθά φξηα
ηεο απζεληίαο, θαζψο θηλείηαη ζηελ πξννπηηθή ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο ππνζηήξημεο θαη ηα
ελζάξξπλζεο. ην πιαίζην απηφ ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηνλ
εξγαζηαθφ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, απνθηά βαξχλνπζα ζεκαζία. Κάησ απφ απηέο ηηο
ζπλζήθεο ηδηαίηεξν ραξαθηήξα απνθηνχλ ε ππνζηήξημε, ε παξαθίλεζε, θαζψο θαη ε
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνληαη ζεκαληηθά θαη
απφ ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο.

πχξνο Κηνπιάλεο
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Abstract: The present research presents the experiences of the trainee teachers of the Teacher
Education Program of Athens University of Economics and Business who took part in the
experiential workshop "Life Lessons" (Yosafat, 2010), in relation to the usefulness and the
effectiveness of the seminar. Qualitative research was used through the semi-structured
interview. The interviewees answered five key questions about their opinion on the individual
stages and the seminar as a whole. The analysis of the results showed that the trainees, all
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together, considered that the seminarhad a positive effect on the acquisition of new
knowledge, self-knowledge, on the improvement of their educational skills and on their future
professional career.The experiential "Life Lessons" workshop expects to further contribute to
primary and secondary education in the cultivation of life skills in schools, educating teachers
to be more effective in their teaching and to contribute to the emotional maturation of their
students.
Keywords: Life lessons, teacher training in life skills, empathy, team dynamics
Πεξίιεςε: ηελ παξνχζα έξεπλα παξνπζηάδνληαη νη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη
ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην βησκαηηθφ
εξγαζηήξην «Μαζήκαηα Εσήο» (Γησζαθάη, 2010), ζε ζρέζε κε ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ. Υξεζηκνπνηήζεθε σο κεζνδνινγηθφ
εξγαιείν ε πνηνηηθή έξεπλα κέζσ ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη
απάληεζαλ ζε πέληε βαζηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηε γλψκε ηνπο γηα ηα επηκέξνπο
ζηάδηα θαη ζην βησκαηηθφ εξγαζηήξην ζπλνιηθά. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ
πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηηθνί, ζην ζχλνιφ ηνπο, ζεψξεζαλ φηη ην
εξγαζηήξην είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απφθηεζε λέαο γλψζεο, απηνγλσζίαο, ζηε βειηίσζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ θαη ζηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. Σν
βησκαηηθφ εξγαζηήξην «Μαζήκαηα Εσήο» πξνζδνθά λα ζπκβάιιεηπεξαηηέξσ ζε επίπεδν
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ δσήο ζηα
ζρνιεία, εθπαηδεχνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηε
δηδαζθαιία ηνπο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε ησλ καζεηψλ ηνπο.
Λέμεηο θιεηδηά:Μαζήκαηα δσήο, εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζε δεμηφηεηεο δσήο,
ελζπλαίζζεζε, δπλακηθή νκάδαο

1. Δηζαγσγή
Σα «Μαζήκαηα Εσήο», σο βησκαηηθφ εξγαζηήξηνπνπ εθαξκφδεηαη ζην πξνπηπρηαθφ
Πξφγξακκα πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ σο κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ, βαζίδνληαη
ζηηο απφςεηο γλσζηψλ επηζηεκφλσλ ηνπ ζρεηηθά πξφζθαηνπ παξειζφληνο, φπσο θαη ζηηο
γλψζεηο θαη ζηελ εκπεηξία κειψλ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αλαιπηηθήο Οκαδηθήο θαη
Οηθνγελεηαθήο Φπρνζεξαπείαο κε θχξην ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε. Σν φξακα ηνπ ηδξπηή ηεο
Διιεληθήο Δηαηξείαο Αλαιπηηθήο Οκαδηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Φπρνζεξαπείαο θ. Μαηζαίνπ
Γησζαθάη είλαη λα εηζαρζνχλ ηα «Μαζήκαηα Εσήο» ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γησζαθάη, 2010). Αλαθέξεηαη δειαδή ζηελ απφθηεζε
γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη εληφο κηαο κηθξήο ή κεγαιχηεξεο
νκάδαο(Γησζαθάη, 2010). Δηδηθφηεξα γηα ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ν θ. Γησζαθάη
αλαθέξεη (2010) "Καλείο δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη δάζθαινο ρσξίο ζεξαπεία ηνπιάρηζηνλ
ελφο έηνπο, αηνκηθή ή νκαδηθή, πεξηιακβαλνκέλε ζηελ εθπαίδεπζή ηνπ".
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1.1. Σν ζέκα πνπ εμεηάδεηαη
H παξνχζα πνηνηηθή έξεπλα πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα
ησλ «Μαζεκάησλ Εσήο» σο θνξέσλ εκβάζπλζεο ζε ζέκαηα ςπρνινγίαο θαη εθπαίδεπζεο
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ (Γησζαθάη, 2010). Σν δείγκα απνηειείηαη απφ
θνηηεηέο - εθπαηδεπφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο
Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, νη νπνίνη
νινθιήξσζαλ ζε έμη ηεηξάσξεο ζπλαληήζεηοην βησκαηηθφ εξγαζηήξην«Μαζήκαηα Εσήο ζην
ρνιείν Η θαη ΗΗ» θαηά ην ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2019-2020.
1.2. Ζ ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο
Σν παξφλ ζέκα απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη ηνπο κειινληηθνχο
εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαζηζηνχλ ην ίδην ην ζρνιείν έλαλ ρψξν
δεκηνπξγίαο άγρνπο θαη αληαγσληζκνχ, κηα ζπλζήθε πνπ δξα σο ηξνρνπέδε γηα ηελ
απηνπεπνίζεζε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Σα παηδηά ζην ζρνιείν
ρξεηάδνληαη εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη λα κπνξνχλ λα ηα ελζαξξχλνπλ, λα αλαπηχζζνπλ ην
νκαδηθφ πλεχκα θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Σν εξγαζηήξην
«Μαζήκαηα Εσήο» πξνζδνθά λα ζπκβάιιεη ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, εθπαηδεχνληαο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη λα ζπκβάιινπλ
ζηε ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε ησλ καζεηψλ.
1.3. ηφρνη ηεο έξεπλαο
ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνππξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη
ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ψζηε ην βησκαηηθφ εξγαζηήξην
λα αμηνινγεζεί, λα βειηησζεί θαη λα θξηζεί θαηάιιειν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ απφ ην επφκελν
αθαδεκατθφ έηνο ζε επαγγεικαηίεο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο.

2. Θεσξεηηθφ Μέξνο
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα είραλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο φζνλ αθνξά ζηελ νκαδηθή ςπρνζεξαπεία (αλαιπηηθή,
ζπκπεξηθνξηθή, γλσζηαθή θ.α.). πγθεθξηκέλα:
Σν κνληέιν ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο (GroupDynamicModel), ην νπνίν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν θαηαλφεζεο θαη αληηκεηψπηζεο πνηθίισλζεκάησλ ζηηοηάμεηο ησλ
ζρνιείσλ. Πξσηνπφξνη ήηαλ ν Μ. Foulkes, ν W. Bion, ν Ζ. Ezriel, ν St. Lieberman θαη ε D.
StockWhitaker. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ε νκάδα είλαη έλαο αζηεξηζκφο απφ ηε
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ζπλάζξνηζε ησλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα, ε νπνία κε ηεο ζεηξά ηεο
απνθηά επηπιένλ ηδηφηεηεο σο νιφηεηα. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε αηφκνπ επεξεάδεηαη θαη
θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, αιιά θαη απφ νιφθιεξε ηελ αηκφζθαηξα πνπ
δεκηνπξγείηαη ζηελ νκάδα.
Κάζε νκάδα, θαηά ηνλ Bion (1961) έρεη δχν πξννπηηθέο πνπ ζπλππάξρνπλ, κηα νκάδα
εξγαζίαο (WorkGroup) θαη κηα νκάδα βαζηθψλ ππνζέζεσλ (BasicAssumptionsGroup). Καηά
ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο, άιιεο θνξέο ππεξηζρχεη ε πξψηε πξννπηηθή θαη
άιιεο θνξέο θπξηαξρεί ε δεχηεξε, αιιά πάληνηε ζπλππάξρνπλ.
Ζ νκάδα εξγαζίαο είλαη ε πιεπξά ηεο νκάδαο πνπ είλαη ψξηκε, ζπλαηζζεκαηηθά ζηαζεξή θη
επηθεληξψλεηαη ζηνλ ζθνπφ ηεο. Ο Bion μερψξηζε ηξία είδε νκάδαο βαζηθψλ ππνζέζεσλ,
ηξεηο δειαδή θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ νκάδα. Απηέο δελ είλαη
ηειείσο μερσξηζηέο, πάληνηε ζπλππάξρνπλ, αιιά, αλάινγα κε ηα ζπκβαίλνληα, άιινηε
ππεξέρεη ε κία θαηάζηαζε θαη άιινηε ε άιιε: α) Ζ βαζηθή θαηάζηαζε εμάξηεζεο
(BasicAssumptionDependencyGroup), β) Ζ βαζηθή θαηάζηαζε κάρεο ή θπγήο
(BasicAssumptionFight — FlightGroup), γ) Ζ βαζηθή θαηάζηαζε δεπγαξψκαηνο
(BasicAssumptionPairingGroup).
ε θάζε νκάδα (είηε είλαη ζεξαπεπηηθή είηε άιιεο κνξθήο) ην έξγν ηεο νκάδαο δηαηαξάζζεηαη
απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηεο νκάδαο, νη νπνίεο θαηά βάζε είλαη ε εμάξηεζε, ε
επηζεηηθφηεηα θαη ην δεπγάξσκα. Ζ δνπιεηά ηνπ ζεξαπεπηή (ηνπ δαζθάινπ, ηνπ θαζεγεηή
θιπ.) είλαη λα επηζεκαίλεη θαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο αλαδπφκελεο απηέο αλάγθεο ηεο νκάδαο θαη
ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ ε νκάδα vα απνθχγεη ην έξγν ηεο.
Ζ πνξεία ηεο νκάδαο δεκηνπξγεί κηα θνπιηνχξα (GroupCulture) θαη θαηά ζπλέπεηα,
ηνπνζεηεί ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο θη αμίεο, νη νπνίνη δηαθέξνπλ απφ νκάδα ζε νκάδα. Με
άιια ιφγηα, γίλεηαη κηα κηθξνθνηλσλία, εληφο ηεο νπνίαο ζα παηρηνχλ νη ζπγθξνχζεηο θαη ζα
βξεζνχλ νη αληίζηνηρεο ιχζεηο, ψζηε ην θάζε κέινο λα σξηκάζεη θαη λα κπνξεί λα ηα
θαηαθέξλεη θαιχηεξα ηφζν κέζα ζηελ νκάδα φζν θαη έμσ απφ απηήλ
(StockWhitaker&Lieberman, 1964). Έηζη, ε νκάδα γίλεηαη «έλα εξγαζηήξη εθπαίδεπζεο γηα
ηε δσή».
Ο Foulkes (1990) ππνζηεξίδεη φηη ε νκάδα σο ζχλνιν απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία
νθείινπκε λα δνχκε ηα ζπκβαίλνληα ζε κηα νκαδηθή ζεξαπεία. Φπζηθά, δελ αξλείηαη ηε
ζεκαζία ηνπ θάζε κέινπο. Ζ νκάδα, φκσο, ιεηηνπξγεί σο έλα ζπλεθηηθφ θαη
αιιεινεμαξηψκελν ζχλνιν.
ζν πξνζσπηθά θαη ηδηαίηεξα θη αλ είλαη ηα ιεγφκελα απφ θάζε κέινο, εθθξάδνπλ ζην βάζνο
κηα έληαζε πνπ είλαη θνηλή ζε φια ηα κέιε. Καζψο εθηπιίζζεηαη ε δηαδηθαζία ηεο νκάδαο, ην
θάζε κέινο, αθνχγνληαο ηνπο άιινπο, αζπλείδεηα επεξεάδεηαη θαη θέξλεη ζηελ επηθάλεηα
παξφκνην πιηθφ. Π.ρ. αλ θάπνηνο κηιάεη γηα ηε ζιίςε ή ηνλ θφβν ηνπ, απηφ ζα επεξεάζεη θαη
ζα θέξεη (κε ζπλήρεζε, φπσο ηελ νλνκάδεη) ζηελ επηθάλεηα αληίζηνηρα αηζζήκαηα θαη ησλ
ππνινίπσλ.
Ζ ζρέζε ηεο νκάδαο κε ηνλ ζεξαπεπηή θπκαίλεηαη πάληα ζε έλα θαλεξφ θαη ζε έλα ιαλζάλνλ
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επίπεδν. ην θαλεξφ επίπεδν, ν ζεξαπεπηήο απεπζχλεηαη ζηελ ελήιηθε πιεπξά ηεο νκάδαο,
αλαιχνληαο ηα θίλεηξα θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ θάζε κέινπο, ρξεζηκνπνηψληαο, ηαπηφρξνλα,
ηνλ εαπηφ ηνπ σο κνληέιν. Γείρλεη φηη έληνλα αηζζήκαηα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζηελ
νκάδα ρσξίο θίλδπλν, φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ απνηεινχλ έλα νπζηαζηηθφ
θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο θαη φηη θάπνηνη ζπκβηβαζκνί είλαη απαξαίηεηνη ζηελ
θνηλσληθή δσή. Ο ζεξαπεπηήο δηαδξακαηίδεη, δειαδή, έλα ξφιν «δαζθάινπ» κέζα ζηελ
κηθξνθνηλσλία ηεο νκάδαο.
ην ιαλζάλνλ επίπεδν, ε κεηαβίβαζε πξνο ηνλ ζεξαπεπηή (αξρεγφ, δάζθαιν θιπ.) είλαη
παηδηθνχ ηχπνπ. πγθεθξηκέλα, ν ζεξαπεπηήο θαίλεηαη ζηα κάηηα ηεο νκάδαο παληνδχλακνο
θαη ηθαλφο λα ηθαλνπνηήζεη ή λα καηαηψζεη ηηο αλάγθεο θαζελφο (αλάινγε κε ηηο βαζηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ Bion).
Γηα ηνλ Foulkes, ν άλζξσπνο είλαη θνηλσληθφ φλ θαη δελ κπνξεί λα ελλνεζεί έλα άηνκν έμσ
απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ο εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο θφζκνο ηνπ αηφκνπ, ην ζψκα
θαη ε ςπρή ηνπ, ην άηνκν θαη ε θνηλσλία, ε θαληαζία θαη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλα
ζπλνιηθφ θαηλφκελν, θη απνηεινχλ επηκέξνπο απζεληηθέο εθθάλζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο.
Οπφηε, ζηελ νκάδα, πνπ απνηειεί έλα κηθξφθνζκν ηεο θνηλσλίαο, ζα βξεη μαλά ηνλ ηξφπν λα
απνηειέζεη έλα μερσξηζηφ άηνκν αιιά ζε επηθνηλσλία κε ην ππφινηπν θνηλσληθφ ζχλνιν.
Σν αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνρεχεη ζην ζρνιείν θαη ηδηαίηεξα ζηελ έληαμε
επηπξφζζεησλ καζεκάησλ («Μαζήκαηα Εσήο») ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ πξφγξακκα, κε ζθνπφ
ηε ζηαδηαθή ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε ησλ καζεηψλ.
Ζ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο σξηκφηεηαο ησλ καζεηψλ απνηειεί βαζηθφ κέζν πξφιεςεο
θαη αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ, ελψ παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ
ελίζρπζε ή/θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κάζεζε θαη κε ηελ θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε. πγθεθξηκέλα, εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο,
ηεο αλάπηπμεο ζηελψλ θαη νπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ, ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ άιινπ. Δληζρχεη, επίζεο, ηελ απηνεθηίκεζε, ηε ζπκπάζεηα θαη ηελ
επαηζζεζία απέλαληη ζηνπο άιινπο, φπσο θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηε ζρνιηθή
δηαδηθαζία.
Γλσξίδνπκε, άιισζηε, φηη νπνηαδήπνηε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα βειηησζεί ή αθφκα
θαη λα αιιάμεη κέζα απφ απηφ πνπ νλνκάδνπκε «δηνξζσηηθή εκπεηξία» ηελ νπνία δχλαηαη λα
παξέρεη ε πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ (Yalom&Leszcz, 2006). Σα θχηηαξα ηνπ εγθεθάινπ
ζπλερψο επεξεάδνληαη, αλαλεψλνληαη θαη εκπινπηίδνληαη κε λέεο ζπλάςεηο κε θάζε εξέζηζκα
απφ ην πεξηβάιινλ. πλεπψο, φπνηεο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, εμαηηίαο
επαλαιακβαλφκελσλ αξλεηηθψλ εξεζηζκάησλ, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη απηνκαηνπνηεζεί θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο πεξηφδνπ, κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κέζα απφ δηνξζσηηθέο
εκπεηξίεο ζην ζρνιείν. Ο θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη κε
ην ξφιν ηνπ ηελ επηηπρή δηφξζσζε ηεο πξφηεξεο εκπεηξίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή. Κη
απηφ είλαη ην δεηνχκελν.
Ζ δσή δελ απαηηεί κφλν γλψζεηο. Πεξηζζφηεξν ρξεηάδεηαη δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, νη
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νπνίεο αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε. Σν ζρνιείν κπνξεί, θαη ζα
ιέγακε έρεη ηελ ππνρξέσζε, λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηή. Τπελζπκίδνπκε εδψ ηε γλσζηή
θξάζε: «Μνξθσκέλνο ζεσξείηαη εθείλνο πνπ κπνξεί πνιιά θαη φρη εθείλνο πνπ μέξεη πνιιά».
Καηαιήγνπκε, ινηπφλ, ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δεκηνπξγία θαη ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο
πνπ ζα πξνσζεί ηελ απφθηεζε ή/θαη θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο σξίκαλζεο ζηα παηδηά
θαη ζηνπο εθήβνπο, είλαη απαξαίηεηε.
Ζ εθαξκνγή, φκσο, νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζην επηζπκεηφ
απνηέιεζκα, κφλν φηαλ νη ζπληνληζηέο έρνπλ ήδε ή πξφθεηηαη λα απνθηήζνπλ ζηνηρεηψδε
γλψζε θη εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ,
θαζψο θαη κε ηελ ελίζρπζε ή αληηκεηψπηζή ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, επνκέλσο,
ζαπξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε, ζπλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαιιηέξγεηα
ησλ ηξηψλ αιιειεμαξηψκελσλ, βαζηθψλ πιεζπζκψλ: ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
ησλ γνλέσλ.

3. Μεζνδνινγία
Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί λα αλαδείμεη ηελ αλαγθαηφηεηα ζηελ επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ αζπλείδεησλ
δπλακηθψλ πνπ ηείλνπλ λα αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ (ελ πξνθεηκέλσ ησλ
αλαθεξφκελσλ πιεζπζκψλ), κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. ην ειιεληθφ
ζπγθείκελν ππάξρεη έιιεηκκα εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ
αλαιπηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο αιιά θαη ησλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο ηεο νκάδαο. Ο
εμεηαζηνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαίλεηαη λα πξνάγεη ηνλ αηνκηθηζκφ
θαη ηνλ αληαγσληζκφ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ πξνζπάζεηα έληαμεο ζηξαηεγηθψλ
ελεξγνπνίεζεο ηεο νκάδαο σο ππξήλα ζθέςεο θαη δξάζεο.
Ζ ελ ιφγσ έξεπλα είλαη πνηνηηθή θαη γηα ηελ απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ εξσηψκελσλ
επηιέρζεθε σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ε αηνκηθή ζπλέληεπμε ζηε βάζε ηνπ εκηδνκεκέλνπ
εξσηεκαηνινγίνπ (Briniaetal., 2020).
ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε δελ απνηειεί ζθνπφ ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ αιιά
ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε ζε βάζνο δηεξεχλεζε ελφο θαηλνκέλνπ (Creswell, 2011).Ζ
πνηνηηθή έξεπλα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ε νπνία κειεηά ηα πξάγκαηα ζην «θπζηθφ ηνπο
πιαίζην,επηρεηξψληαο λα δψζεη λφεκα ή λα εξκελεχζεη ηα θαηλφκελα κεφξνπο ησλ λνεκάησλ
πνπ νη άλζξσπνη δίλνπλ ζε απηά» φπσο αλαθέξνπλ νη Denzin&Lincoln (2005,φπ. αλαθ. ζην
Ίζαξε&Πνπξθφο, 2015,ζει.12). Οη ζπλεληεχμεηο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
λα εθθξάζνπλ, κέζα απφ ην δηθφ ηνπο νπηηθφ πξίζκα, ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη πξνζεγγίδνπλ ηε
βησκέλε πξαγκαηηθφηεηα ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο (Cohenetal., 2008). Παξάιιεια, ε
εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε επηηξέπεη ηελ επειημία ζηνπο εξσηψκελνπο λα κηιήζνπλ γηα ηηο
φπνηεο απφςεηο, αληηιήςεηο ή εκπεηξίεο θέξνπλ κε ειεχζεξν ηξφπν θαη ζε βάζνο (Robson,
2010). Μέζα απφ ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλεζνχλ ζηνηρεία
θαη αληηιήςεηο πνπ είλαη απφξξνηα ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο
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ζπκκεηέρνληεο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.
ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα, νη πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο είλαη
εζηηαζκέλεο θαη αξθεηά επέιηθηεο θαζψο θαη ζρεηηθέο κε ηελ εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ,
ρσξίο λα πξνθαηαιακβάλνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη λα επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο (Robson, 2010). Γίλεηαη έκθαζε ζε εξσηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ
εκβάζπλζε ησλ ππφ εμέηαζε ζεκαηηθψλ αμφλσλ, κε ηελ πξφζζεζε δηεπθξηληζηηθψλ
εξσηήζεσλ φπνπ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη.
Κχξηνο ζθνπφο ηεο ρξήζεο ηεο ζπλέληεπμεο σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηνπ βησκαηηθνχ
εξγαζηεξίνπ «Μαζήκαηα Εσήο» απνηειεί ην γεγνλφο φηη επηδηψθεηαη λα δεκηνπξγεζεί κηα
αλζξψπηλε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ εξσηψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ «έλα είδνο
ζπδήηεζεο ζηελ νπνία ν απαληψλ λα αηζζάλεηαη άλεηα» ζχκθσλα κε ηνλ Kitwood (1977, φπ.
αλαθ. ζην Cohenetal., 2008).
ηφρνο είλαη ε απνηχπσζε θαη ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ
ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο
Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (πξφγξακκα
παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο). Σν δείγκα αθνξά 41 εθπαηδεπφκελνπο
εθπαηδεπηηθνχοηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο
(ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ 4νπ έηνπο ζπνπδψλ ησλ νθηψ πξνπηπρηαθψλ ηκεκάησλ ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ειηθίαο 23-28 εηψλ), νη νπνίνη θνίηεζαλ ζην παξαπάλσ
Πξφγξακκα, ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 2019-2020 φπνπ θαη εθαξκφζηεθαλ ηα «Μαζήκαηα
Εσήο» κε ηε κνξθή δηα δψζεο ζεκηλαξίνπ (βησκαηηθνχεξγαζηεξίνπ) ζε έμη δηαδνρηθέο
ηεηξάσξεο ζπλαληήζεηο ζην ρεηκεξηλφ θαη ζην εαξηλφ εμάκελν.
3.1. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Σα θχξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα επηιέρζεθαλ ψζηε λα πξνζδηνξίζνπλ ηε θηινζνθία ηεο
έξεπλαο θαη λα απνηππψζνπλ ειεχζεξα ηελ άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ ππνςήθησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Απηά ήηαλ ηα παξαθάησ:
1. Πψο βνεζνχλ ηα «Μαζήκαηα Εσήο» ηνλ εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα απνθηήζεη κεγαιχηεξε
απηνζπλείδεζε;
2. Πψο βνεζνχλ ηα «Μαζήκαηα Εσήο» ηνλ εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα είλαη πην
απνηειεζκαηηθφο ζηελ θαηαλφεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δπλακηθψλ ηεο νκάδαο κέζα ζηε
ζρνιηθή ηάμε;
3. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε ηεο
απηνβειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ εμέιημε ηεο δηδαζθαιίαο κέζα απφ ηα «Μαζήκαηα
Εσήο»;
ηε ζπλέρεηα, ν νδεγφο ζπλέληεπμεο ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε νη εξσηήζεηο λα ελζσκαηψλνπλ
ηα ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη λα βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
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αλαζχξνπλ ζηε κλήκε ηνπο ζπγθεθξηκέλεο αλακλήζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ καζεκάησλ
δσήο θαη λα ηηο ζρνιηάζνπλ. Οη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά αληηθείκελα
πνπ παξνπζηάζηεθαλ δηαδνρηθά ζηα «Μαζήκαηα Εσήο» θαη ζρεηίζηεθαλ κε βησκαηηθέο
δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ, ελψ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη κία ζπλνιηθή
εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ. χκθσλα κε ηνλ Creswell (2012),
ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ
ζπλεληεπμηαδφκελν λα πξνηείλεη βειηηψζεηο θαη αιιαγέο.ε απηφ ην πιαίζην θηλήζεθε ε
έξεπλα ζε φηη αθνξά ην ηειεπηαίν εξψηεκα πνπ δεηάεη ζπλνιηθά ηε γλψκε ησλ
εθπαηδεπφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα νθέιε ησλ «καζεκάησλ δσήο».
πγθεθξηκέλα, ηα εξσηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηα ηξία εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα ήηαλ ηα παξαθάησ:
Δξψηεζε 1
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ «Μαζήκαηα Εσήο», έγηλε παξνπζίαζε ηνπ
ηξφπνπ/κνληέινπ πνπ νη άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο αιιά θαη ηεο ζρέζεο πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπο. Πψο ζα
εθηηκνχζαηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ;
Δξψηεζε 2
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ «Μαζήκαηα Εσήο», ιάβαηε κέξνο ζηελ
ζεσξεηηθή θαη βησκαηηθή παξνπζίαζε ηεο πνξείαο ησλ δπλακηθψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα
κεγάιε νκάδα. Δθηηκάηε πσο ε ελ ιφγσ εκπεηξηθή ζπκκεηνρή ζαο εληζρχεη ηελ εθπαίδεπζή
ζαο ζηηο Δπηζηήκεο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο σο πξνο ηηο πξνθιήζεηο πνπ ελδέρεηαη λα
ζπλαληήζεηε ζηελ κειινληηθή ζαο επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή πνξεία;
Δξψηεζε 3
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ «Μαζήκαηα Εσήο», παξαθνινπζήζαηε
εηζήγεζε ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςπρηθψλ ακπλψλ, ησλ απηφκαησλ
δειαδή ηερληθψλ ή πξάμεσλ πνπ ν άλζξσπνο εθηειεί αζπλείδεηα πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπίζεη ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο θαη εξεζίζκαηα. Πψο εθηηκάηε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ηεο εηζήγεζεο;
Δξψηεζε 4
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ «Μαζήκαηα Εσήο», παξαθνινπζήζαηε
παξνπζίαζε κε επηθείκελε αλνηθηή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
πέληε βαζηθψλ ραξαθηεξνινγηθψλ ηχπσλ (ζρηδνεηδή, ςπραλαγθαζηηθφ, θαηαζιηπηηθφ,
πζηεξηθφ θαη λαξθηζζηζηηθφ). Πψο εθηηκάηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαζψο θαη ηεο εκπεηξίαο ζαο ζηελ επηθείκελε αλνηθηή ζπδήηεζε;
Δξψηεζε 5
Σν βησκαηηθφ εξγαζηήξην «Μαζήκαηα Εσήο» ζηνρεχεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε κειινληηθψλ
επαγγεικαηηψλ Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο
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εμνηθείσζεο κε ςπρνινγηθά δπλακηθά πνπ ξπζκίδνπλ ηελ πνξεία θάζε κηθξήο θαη κεγάιεο
θνηλσληθήο νκάδαο. Πψο αμηνινγείηε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απφ ηελ έσο ηψξα ζπλνιηθή
εθαξκνγή ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ;
3.2. Αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ
ηελ πνηνηηθή έξεπλα κεηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζεί ε αλάιπζή ηνπο. Ζ
αλάιπζε αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ απνηεινχλ δεδνκέλα θεηκέλνπ. Σα
δεδνκέλα απηά απνηεινχληαη απφ «πιήξεηο ιέμεηο κε επαξθέο πιαίζην γηα λα κπνξνχλ λα
εξκελεπζνχλ» (Patton, 2002). Ζ θχζε ηεο αλάιπζεο ζηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία έρεη
δηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα, θαηά ηελ νπνία αλαδεηνχληαη, πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη
πξφηππα ή κνηίβα ή επαλαιακβαλφκελα λνεκαηηθά ζέκαηα ζηα δεδνκέλα θεηκέλνπ (ζεκαηηθή
αλάιπζε). χκθσλα κε ηνλ Creswell (2011) ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ζηελ αλάιπζε
απηή, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ησλ λνεκαηηθψλ κνλάδσλ, ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ
θσδηθνπνίεζε θαη ηελ θαηάηαμε ηνπο, ηε δφκεζε αθεγήζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα
πεξηερφκελα ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.
ηελ παξνχζα έξεπλα, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηε ρξήζε ηεο αηνκηθήο
ζπλέληεπμεο ζηε βάζε ηνπ εκηδνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ,εμεηάζζεθαλ ζε ζρέζε κε ηνπο
θχξηνπο άμνλεο πνπ δηαηξέρνπλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη δφζεθε έκθαζε ζην
πεξηερφκελν ησλ δεδνκέλσλ ησλ θεηκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ. Οηθαζ‘επαλάιεςε ιέμεηο,
θξάζεηο θαη ην πεξηερφκελνησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βάζεγηα λα
δηακνξθσζνχληα πέληε ζεκαηηθά πεδία ζηα απνηειέζκαηα πνπ αθνινπζνχλ. Δηδηθφηεξα,
εμεηάζζεθε δηεμνδηθά θάζε ζπλέληεπμε δειαδή νξηνζεηήζεθαλ ηα λνήκαηα πνπ απηή
κεηαθέξεη, δηαηεξψληαο σζηφζν ηα δνκηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη επηρεηξήζεθε ε ζχγθξηζε
κεηαμχ ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο επί κέξνπο παξακέηξνπο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ.

4. Απνηειέζκαηα
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε ζχκθσλα κε ην
πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηάηαμεο ησλ απαληήζεσλ αιιά θαη
ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ζηφρεπζεο θάζε εξψηεζεο. Σν κεγάιν κέγεζνο
ηνπ δείγκαηνο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο ζηαηηζηηθνχ πίλαθα (βι. παξαθάησ
ηνλ πίλαθα 1), έηζη ψζηε λα κπνξεί λα επηβεβαησζεί ε ζεηηθή άπνςε ησλ θνηηεηψλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηα «Μαζήκαηα
Εσήο» ζηηο αληίζηνηρεο ππνελφηεηεο.Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη (ππνθείκελα ηεο έξεπλαο) είλαη
εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηηθνί, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη αθφκε δελ έρνπλ δηδάμεη ζε ζρνιηθή
αίζνπζα πέξαλ ηεο πξαθηηθήο ηνπο ζηα δεκφζηα ζρνιεία. ηαλ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαη εηδηθφηεξα ζηελ ηρλειάηεζε ηεο ςπρνινγίαο ησλ
καζεηψλ, είλαη εκθαλέο φηη πξνζπαζνχλ πξψηα λα αλαγλσξίζνπλ ηα δηθά ηνπο
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ραξαθηεξνινγηθά ζηνηρεία.
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο,θαηεγνξηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε
ηηο πέληε εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο, φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.
4.1. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ε επηθνηλσλία
ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ κνληέινπ επηθνηλσλίαο, ην
κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ δείγκαηνο επηθεληξψζεθε ζηα νθέιε πνπ απνθφκηζαλ απφ ηελ
ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε. Υαξαθηεξηζηηθά, αλέθεξαλ πσο κέζα απφ ηα «Μαζήκαηα Εσήο»
απέθηεζαλ άγλσζηεο έσο ηψξα γλψζεηο ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ
ηελ επηθνηλσλία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Μπνξνχλ, πιένλ, λα πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηνλ
ηξφπν κε ην νπνίν ζα επηηχρνπλ ηε βέιηηζηε καζεηηθή εκπεηξία. Υαξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα ζπληζηνχλ νη εμήο καξηπξίεο: «Πξνβιεκαηίζηεθα γηα ηνλ ηξφπν πνπ
επηθνηλσλψ», «Αλαξσηήζεθα γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ καο
ζρέζεσλ».
Χζηφζν, κηθξφο αξηζκφο θνηηεηψλ βξήθε αδηάθνξε θαη κνλφηνλε ηε ζπγθεθξηκέλε
παξνπζίαζε. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξζεθαλ ραξαθηεξηζηηθά: «Αζρνιεζήθακε πεξηζζφηεξν
κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νκάδαο-ηχπνπ παξά κε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο»,
«απνπζία εμνηθείσζεο κε ην αληηθείκελν - κνλφηνλν ην ζεσξεηηθφ κέξνο κε ηνλ Freud».
4.2. Ζ δπλακηθή ηεο νκάδαο
ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε κεγάιε νκάδα, ζρεδφλ ην
ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ θνηηεηψλ, ραξαθηεξίδνπλ ηελ εκπεηξία ζεηηθή. Δπηζεκαίλνπλ πσο
ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ νκάδα ηνπο βνήζεζε λα αληηιεθζνχλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο
νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη λα εθηηκήζνπλ πσο έλα ηέηνην θιίκα είλαη πνιχ
βνεζεηηθφ, ηφζν γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, φζν
θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε αληηκεηψπηζεο ζπγθξνχζεσλ κέζα ζηελ ηάμε. Οη ζπκκεηέρνληεο
ππνγξακκίδνπλ, επίζεο, πσο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ κεγάιε νκάδα ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία
λα δνπλ βησκαηηθά πσο ην πιαίζην κηαο νκάδαο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα αζθαιέο
πεξηβάιινλ πνπ βνεζάεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηνπο άιινπο θαη
φηη ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ αλάκεζά ηνπο απνηειεί βάζε ζπλεξγαζίαο. Απηή ε λέα
θαηαλφεζε ηνπο ππνδείρλεη πσο ε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε, βειηίσζε θαη ελίζρπζε ησλ
αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ κπνξεί λα είλαη εθηθηή κέζα ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο θαη
κέζα απφ ηε ζρέζε ησλ καζεηψλ καδί ηνπο. Παξάιιεια, ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
αλαγλσξίδνπλ ηηο εγεηηθέο ή κε ηάζεηο θάζε καζεηή. Καηαηνπηζηηθή είλαη ε καξηπξία: «Ήηαλ
κηα ππελζχκηζε φηη πξέπεη λα βειηησζψ αθφκα πεξηζζφηεξν ζην θνκκάηη ηεο απηνπεπνίζεζεο
θαη ηεο εμσζηξέθεηαο».
Απφ ηελ άιιε, ππήξμαλ θαη θνηηεηέο, νη νπνίνη εληφπηζαλ δπζθνιίεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
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νκάδαο, θαζψο ε ακεραλία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εληάζεηο θαη αληηζέζεηο.
4.3. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ

ακπληηθψλ

κεραληζκψλ

θαη

δηαρείξηζε

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελφηεηαο ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ
αθνξνχζε ζηε δηδαζθαιία ησλ ςπρηθψλ ακπλψλ θαη ζηε δηαρείξηζε ζηξεζνγφλσλ
θαηαζηάζεσλ (εξψηεζε 3), νη εληππψζεηο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην δείγκα ήηαλ
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεηηθέο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπο, απνθφκηζαλ
γλψζεηο ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο άκπλαο απέλαληη ζηα αζπλείδεηα άγρε πνπ
πξνθαινχληαη ζην αλαπηπζζφκελν παηδί, φηαλ θαιείηαη λα αλαπηχμεη ηηο πιεπξέο εθείλεο ηνπ
εαπηνχ ηνπ πνπ είλαη απνδεθηέο ελψ θαηαζηέιιεη ή απαξλείηαη εθείλεο πνπ ζπλαληνχλ
απνδνθηκαζία. Δπίζεο, αλέθεξαλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ
δηθνχ ηνπο άγρνπο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε καξηπξία κηαο θνηηήηξηαο: «Με βνήζεζε λα
θαηαλνήζσ ηελ αζπλείδεηε πιεπξά ησλ αληηδξάζεσλ θαη λα ζθεθηψ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ
δηθψλ κνπ αληηδξάζεσλ». Παξάιιεια, ε παξνπζίαζε θαη νη βησκαηηθέο αζθήζεηο ηνχο
έδσζαλ ηα εξγαιεία, ψζηε λα βξίζθνπλ ηηο θαηάιιεινπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο γηα λα
αλαγλσξίδνπλ θαη λα πξνζεγγίδνπλ επθνιφηεξα ηηο αζπλείδεηεο ακπληηθέο δηαδηθαζίεο.
Σέινο, νη εθπαηδεπφκελνη ζεσξνχλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηνπο πξνζέθεξε ηα
θαηάιιεια εθφδηα ψζηε λα θαηαλννχλ ηηο πεγέο πξνέιεπζεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο
θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγνχλ νπζηαζηηθέο ζρέζεηο ζην κέιινλ σο εθπαηδεπηηθνί.
4.4. Υαξαθηεξνινγηθνί ηχπνη θαη αλνηθηή ζπδήηεζε
ηελ εξψηεζε 4 πνπ αθνξά ζηε ζεσξεηηθή παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξνινγηθψλ ηχπσλ θαη
ζηελ αλνηρηή ζπδήηεζε κέζσ ηεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ, ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο
ησλ θνηηεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δήισζαλ ελζνπζηαζκέλνη, θαζψο ραξαθηήξηζαλ ην
βησκαηηθφ εξγαζηήξην σο ζπλαξπαζηηθφ σο πξνο ηηο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζαλ.
χκθσλα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο, ην εξγαζηήξην ηνπο βνήζεζε λα αλαθαιχςνπλ ζηνηρεία ηνπ
ραξαθηήξα ηνπο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο βειηίσζε θαη εμέιημε. Αλέθεξαλ
φηη, κέζσ ηνπ εξγαζηεξίνπ, θαηέθηεζαλ κεγαιχηεξν βαζκφ απηνγλσζίαο, θαζψο θαίλεηαη λα
πξνζεγγίδνπλ βαζχηεξα ηα πξνζσπηθά αζπλείδεηα θίλεηξα, ηνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, θαζψο θαη ην είδνο ησλ ζρέζεσλ πνπ ηείλνπλ λα αλαπηχζζνπλ.
Παξάιιεια, ζπλεηδεηνπνίεζαλ πσο ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο ηελ πιαηζηψλνπλ
ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ηεο πξνζρνιηθήο
ηνπο ειηθίαο. Ζ επίγλσζε βαζηθψλ ραξαθηεξνινγηθψλ ζηνηρείσλ βνεζά ηελ αλάπηπμε ηεο
επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ησλ δηαθνξεηηθψλ
πξνζσπηθνηήησλ.
ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ ζεκάησλ-εξεζηζκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ βησκαηηθνχ
εξγαζηεξίνπ, νη εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζεψξεζαλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ αλνηρηή
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ζπδήηεζε, ραξαθηεξίδνληάο ηελ σο απνθαιππηηθή ηερληθή. Ζ αληαιιαγή απφςεσλ κε ηνπο
εηδηθνχο ζπλέβαιε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα γίλνπλ πην ζπλεηδεηνπνηεκέλνη άλζξσπνη θαη
κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί. Ζ ζχλδεζε ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή
ζπλαιιαγή ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζεκηλαξίνπ, θαζηζηψληαο ην εξγαζηήξη
ελδηαθέξνλ θαη επνηθνδνκεηηθφ. Παξάιιεια, επεζήκαλαλ φηη ζα ήζειαλ λα έρεη αθηεξσζεί
πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηελ αλνηρηή ζπδήηεζε, έηζη ψζηε λα θαηαλνεζνχλ πιεξέζηεξα ηα
θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αλζξψπσλ. Δπίζεο, ζα ήζειαλ λα έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο δηαιέμεηο πεξηζζφηεξα ηερλνινγηθά εξγαιεία (βίληεν) γηα λα επηηεπρζεί
ζπγθξηηηθή αλάιπζε γηα θάζε ηχπν.
ε φ,ηη αθνξά ζηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο ησλ ραξαθηεξνινγηθψλ ηχπσλ απφ ηνπο θνηηεηέο,
είλαη αζαθέο αλ είραλ φινη ηελ ίδηα άπνςε γηα ην πψο δηακνξθψλνληαη θαη εθθξάδνληαη.
Κάπνηνη αλέθεξαλ φηη ε αλαγλψξηζε χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ βνεζάεη ζηελ
θαιιηέξγεηα ζεβαζκνχ θαη απηνζεβαζκνχ. Έλαο θνηηεηήο αλέθεξε φηη «κπνξνχκε λα
δηαθξίλνπκε ζε κηα πξνζσπηθφηεηα έλα θξάκα 1-2 ηχπσλ θαη φηη άιια ραξαθηεξηζηηθά είλαη
ηδηνζπγθξαζηαθά ελψ άιια είλαη θνηλσληθά επίθηεηα». Άιινη αλέθεξαλ φηη κέζα απφ ηελ
παξνπζίαζε θαηαλφεζαλ φηη δελ ππάξρνπλ θαιέο θαη θαθέο πξνζσπηθφηεηεο θαη φηη ε βαζηθή
αλάγθε ελφο αηφκνπ είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε ηεο εζσηεξηθήο ςπρηθήο ηνπ
ηζνξξνπίαο. Κάπνηνη θνηηεηέο ζεψξεζαλ φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηα ζεκαληηθά
ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή θαη λα πξνζαξκφδνπλ αλάινγα ηε δηδαζθαιία
ηνπο. πλεπψο, ππήξμαλ θνηηεηέο πνπ επεζήκαλαλ φηη ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηνλ ηξφπν
παξνπζίαζεο, ψζηε λα κελ πεξηγξάθνληαη ζηεξενηππηθά νη ραξαθηεξνινγηθνί ηχπνη, θπξίσο
ζε φ,ηη αθνξά ηελ έκθπιε θαηαλνκή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ο βαζκφο θαηαλφεζεο ησλ
παξνπζηάζεσλ εμαξηηφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην γεγνλφο φηη γηα θάπνηνπο ήηαλ εληειψο
λέα γλψζε, ελψ γηα θάπνηνπο άιινπο, φπσο ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ πνπ
έρνπλ δηδαρζεί θνηλσληθή ςπρνινγία, απνηέιεζε κηα επθαηξία πεξεηαίξσ εκβάζπλζεο, θαζψο
ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο.
4.5. πλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ
«Μαζήκαηα Εσήο» απφ ηνπο θνηηεηέο, ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο εμέθξαζε
ελζνπζηαζκφ, ζεσξψληαο ηελ εκπεηξία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Σφληζαλ
πσο ην εξγαζηήξην ζηάζεθε σο δπλαηφο πάξνρνο πιεξνθνξίαο θαη γλψζεσλ αιιά θαη σο
βησκαηηθή πξσηνπνξηαθή πξφθιεζε γηα αηνκηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε. πλεπψο,
επεζήκαλαλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα εμαηξεηηθή πξσηνβνπιία, ε νπνία ηνπο βνήζεζε λα
απνθηήζνπλ κηα επξχηεξε νπηηθή γηα ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο. Υαξαθηήξηζαλ ην
πξφγξακκα σο κηα μερσξηζηή θαη ελδηαθέξνπζα εκπεηξία, ε νπνίαπέηπρε ηελ
επαηζζεηνπνίεζή ηνπο θαη ηνπο ράξηζε κηα λέα νπηηθή πάλσ ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα.
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4.6.

ηαηηζηηθή αλάιπζε

Πίλαθαο 1: Πνζνζηά ζεηηθψλ απαληήζεσλ

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα απνηππψλεηαη ην πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζε θάζε
εξψηεζε. ηηο εξσηήζεηο 2, 4 θαη 5 ε απάληεζε κφλν ελφο θνηηεηή απφ ηνπο 41 ζα κπνξνχζε
λα αμηνινγεζεί σο αξλεηηθή, ζηελ εξψηεζε 1 κφλν ηξεηο θνηηεηέο δελ έδσζαλ απφιπηα
ζεηηθή απάληεζε θαη ζηελ εξψηεζε 3 δχν θνηηεηέο. πλνιηθά, πάλσ απφ ην 95% ηνπ
δείγκαηνο δείρλεη ηθαλνπνηεκέλν κε ην εξγαζηήξην «Μαζήκαηα Εσήο».

5. πγθξίζεηο ζεσξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηε βηβιηνγξαθία
ην παξφλ κέξνο αλαιχνληαη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηε βάζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο
αλαζθφπεζεο θαη εξεπλεηηθήο αξζξνγξαθίαο πνπ απνηειεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο
παξνχζαο έξεπλαο θαη εξκελεχνληαη ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί.
5.1. Απηνβειηίσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
Σν εξγαζηήξην, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, πέηπρε ηελ αλάπηπμε ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, θαζψο απέθηεζαλ πνιιαπιέο δεμηφηεηεο, φπσο: (α) ηθαλφηεηα
αληίιεςεο, έθθξαζεο θαη δηαρείξηζεο ζπλαηζζεκάησλ, (β) απηνέιεγρν, (γ) ελζπλαίζζεζε, (δ)
πνηνηηθή επηθνηλσλία, (ε) δηαδηθαζία επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, (ζη) δηεθδηθεηηθή ζηάζε, (δ)
πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα θαη (ε) απηνεπίγλσζε (Goleman, 2006. 2011), ζχκθσλα κε ηα
πξφηππα ηεο Κνηλσληθήο θαη πλαηζζεκαηηθήο Αγσγήο (ΚΑ), κε απνηέιεζκα λα είλαη
ηθαλνί λα ζέηνπλ θαη λα επηηπγράλνπλ ζεηηθνχο ζηφρνπο, λα βηψλνπλ θαη λα επηδεηθλχνπλ
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ελζπλαίζζεζε γηα ηνπο άιινπο, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα δηαηεξνχλ ζεηηθέο ζρέζεηο θαη λα
πξνβαίλνπλ ζε ππεχζπλεο απνθάζεηο (The Collaborative for Academic, Social, and
EmotionalLearning, CASEL).
5.2. Αλάδεημε ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο
Οη θνηηεηέο αλαγλσξίδνπλ φηη απέθηεζαλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε δπλακηθή ηεο
νκάδαο θαη ηε δηαρείξηζε εξγαιείσλ, αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ
δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. Οη εθπαηδεπφκελνη βξίζθνληαη ζε κηα ειηθηαθή θάζε, θαηά ηελ
νπνία θαινχληαη λα κάζνπλ ηνλ ελήιηθν εαπηφ ηνπο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ην ζεκηλάξην
θάλεθε λα ηνπο άθεζε ηδηαίηεξα ζεηηθέο εληππψζεηο, θαζψο ζπλέβαιε ζηε δηαδηθαζία ηεο
απηνεπίγλσζεο θαη ηνπο έδσζε ην εξέζηζκα λα έξζνπλ πην θνληά ζηνλ εαπηφ ηνπο. Οη ίδηνη
έδσζαλ έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ην πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ απηνβειηίσζε, ηελ εμνηθείσζε
θαη ηελ απηνγλσζία. Μάιηζηα, ζεσξνχλ ηελ ηειεπηαία σο πξνυπφζεζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο,
θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ (Durkheim, 1925) θάζε ηάμε απνηειεί κηα ζπιινγηθή αηνκηθφηεηα.
Οη θνηηεηέο εκπλεχζηεθαλ απφ ην εξγαζηήξην θαη ειπίδνπλ φηη ζα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ
παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηνπο καζεηέο ηνπο, εθαξκφδνληαο ηε γλψζε πνπ απέθηεζαλ
κέζα απφ ηα βησκαηηθά εξγαζηήξηα ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Σε ζεκαζία ησλ θαλφλσλ
έθθξαζεο θαη κνηξάζκαηνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ απφ ηε κεξηά ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνλίδεη θαη ν Ekman (2008). πλεπψο, ην πξφγξακκα εμνπιίδεη ηνλ
εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα παξέρεη καζεζηαθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηνπο καζεηέο,
ζπλδένληαο ηελ ςπρνινγία κε ηελ εθπαίδεπζε.
5.3. Γηαρείξηζε ζηξεο
Σν άγρνο θπξηαξρεί ζην ζχγρξνλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη, ζχκθσλα κε ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο, ππάξρεη αλάγθε γηα αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη
εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. Σν εξγαζηήξην ησλ «Μαζεκάησλ Εσήο» ηνπο βνήζεζε κέζα
απφ ηελ εθκάζεζε ηερληθψλ αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ. Οη εθπαηδεπφκελνη,
αλαζηνραδφκελνη ην κέιινλ ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί, ζεσξνχλ πσο φζα έκαζαλ ζην
εξγαζηήξην ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ δηθνχ ηνπο άγρνπο ζην ζρνιείν, ηδηαίηεξα
θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε
ηηο αλαθνξέο ηνπο, εθνδηάζηεθαλ κε εκπεηξίεο θαη γλψζεηο πνπ ζα ηνπο εκπλεχζνπλ λα
αληηκεησπίδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο κε ςπρξαηκία θαη ππνκνλή, κεηαηξέπνληαο ηηο αξλεηηθέο
ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο ζε επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Σε ζεκαζία
ηεο ηθαλφηεηαο ησλ δαζθάισλ γηα αληηζηξνθή ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ
δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ επηβεβαηψλεη θαη ε έξεπλα ησλ Liebebergetal.
(2016). Παξάιιεια, ε ζπνπδαηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο έλαληη ηεο επίθξηζεο ππνγξακκίδεηαη
απφ ηε Liu (2017).
Δπηπιένλ, νη θνηηεηέο ζεσξνχλ φηη ην εξγαζηήξην ζπλέβαιε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
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ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα αληηιακβάλεηαη ηα
κε ξεζέληα κέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο. Σα αλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά ππνγξακκίδνληαη θαη
ζηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Lau&Wu (2012), σο ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε
λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη θάζε πεξίπησζε κε δηαθξηηηθφηεηα θαη εμαηνκηθεπκέλε
παξέκβαζε φπνπ ρξεηάδεηαη. Ζ ελ ιφγσ ζέζε εληζρχεη ηε ζεσξία πεξί ελζπλαίζζεζεο ηνπ
Ζoffman (2001).
Μηιψληαο γηα φια απηά, βέβαηα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Ο φξνο
αλζεθηηθφηεηα (resilience) αλαθέξεηαη ζε κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ ππνδειψλεη ηε ζεηηθή
πξνζαξκνγή ή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαηεξήζεη ή λα αλαθηήζεη ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία
κέζα ζε πιαίζηα πξνθιήζεσλ ή αληίμνσλ ζπλζεθψλ (Henderson&Milstein, 2008, Luthar,
Ciccheti&Becker, 2000, Masten, Best &Garmezy, 1990, Masten&Gewirtz, 2008). H
πξνψζεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηα λεαξά παηδηά απφ ζηνξγηθνχο ελήιηθεο -ζηελ παξνχζα
πεξίπησζε, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο- δελ βαζίδεηαη ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ άγρνπο θαη
ηεο αληημνφηεηαο νινθιεξσηηθά απφ ηηο δσέο ηνπο, αιιά ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζε απηά φηαλ
αληηκεησπίδνπλ δηαβαζκηζκέλεο πξνθιήζεηο, ψζηε λα εληζρχεηαη ε επάξθεηα θαη ε
απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Werner, 2000). πλεπψο, ην εξγαζηήξην πξνσζεί ηελ ςπρηθή
αλζεθηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο
αλζεθηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ ηνπο.
5.4. Ζ ζεκαζία ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο ζηε κάζεζε
ηα ζεηηθά ηνπ εξγαζηεξίνπ νη θνηηεηέο ζεκείσζαλ ηε ζεκαζία ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ, αιιά θαη ηεο εκπεηξηθήο ηνπ δηάζηαζεο κέζσ ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ,
θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Stipeketat (1999). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα
ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο βησκαηηθήο θαη θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο κε
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έλαληη ησλ ζεσξεηηθψλ ζεκηλαξίσλ απφ εηδηθνχο ζηνπο καζεηέο. Ζ
βησκαηηθή δηάζηαζε ηνπ εξγαζηεξίνπ θάλεθε πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα ζηνπο θνηηεηέο
απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο, ε νπνία θάλεθε λα δπζθνιεχεη θάπνηνπο απφ
ηνπο θνηηεηέο. Αλαγλψξηζαλ ηε ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ σο κηα ρξήζηκε ηερληθή πνπ
αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο νκάδαο, ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε, ηελ
ελζπλαίζζεζε, ηελ ςπρξαηκία θαη ηελ απηνπεηζαξρία. Mέζα απφ ην βησκαηηθφ παηρλίδη κε
φινπο, φπσο θαη κε ηε κνξθή ππννκάδσλ, νη θνηηεηέο κπφξεζαλ λα δνπλ ηελ ηάμε ηνπο ζαλ
κηα κηθξνθνηλσλία θαη λα εμαζθεζνχλ ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ εθάζηνηε ζπγθξνχζεσλ
αιιά θαη εμεχξεζεο ςπρνδπλακηθψλ ιχζεσλ κέζα ζε απηέο (Dorothyetal, 1964). Γηα
αξθεηνχο θνηηεηέο, ε ελφηεηα απηή απνηέιεζε εξέζηζκα γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο
κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη
ηελ επξχηεξε αμία θαη δηάρπζε ησλ ζεηηθψλ επηξξνψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζηα επξχηεξα
θνηλσληθά δίθηπα.
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5.5. Ζ ζεκαζία ηνπ
εθπαηδεπηηθνχο

βησκαηηθνχ

εξγαζηεξίνπ

γηα

ηνπο

κειινληηθνχο

ε φ,ηη αθνξά ηε κειινληηθή εθαξκνγή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, νη θνηηεηέο αλέθεξαλ φηη
απνθφκηζαλ πξνζσπηθφ φθεινο, θαζψο πέηπραλ κέζα απφ ηηο παξνπζηάζεηο κεγαιχηεξν
βαζκφ απηνγλσζίαο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Θεψξεζαλ φηη ην
εξγαζηήξην δηεπθνιχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαγλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνζσπηθφηεηαο θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο, αιιά θαη λα εξκελεχνπλ ηηο
ζπκπεξηθνξέο καζεηψλ θαη ζπλαδέιθσλ. Παξάιιεια, επεζήκαλαλ φηη ζα ηνπο πξνζθέξεη
πνιχηηκε βνήζεηα ζηε δηεθπεξαίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, πξνζζέηνληαο φηη κεηά
ην ζεκηλάξην αηζζάλνληαη πην έηνηκνη γηα απηφ, αλ θαη έρνπλ αθφκα αξθεηά λα κάζνπλ.
Πξφηεηλαλ, θαηαιεθηηθά, λα δνζεί έκθαζε ζηα βησκαηηθά εξγαζηήξηα θαη ζηηο κειέηεο
πεξηπηψζεσλ θαη λα δνζεί πεξεηαίξσ βηβιηνγξαθία γηα κειέηε θαη εκβάζπλζε,
επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε ζπλέρηζεο ηεο επηκφξθσζεο πάλσ ζηα αληίζηνηρα ζέκαηα.
Παξάιιεια, ππνγξάκκηζαλ φηη ρξεηάδεηαη λα ηνλίδεηαη ν θίλδπλνο απφθηεζεο κηαο
ζηεξενηππηθήο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη λα
απνδίδνπλ ραξαθηεξνινγηθέο ηακπέιεο ζηνπο καζεηέο. πλεπψο, αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε
έκθαζεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ ςπρνδπλακηθψλ θαηλνκέλσλ ζηηο νκάδεο, ζηελ θαιιηέξγεηα
επνηθνδνκεηηθψλ ζρέζεσλ θαη ζηελ δηεξεχλεζε θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. πλνιηθά,
ραξαθηήξηζαλ ην πξφγξακκα πξσηφηππν ζε ζρέζε κε φ,ηη άιιν έρνπλ δηδαρζεί ζην
παλεπηζηήκην θαη ζεσξνχλ φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα ην αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ζηελ πνξεία
ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο.

6. πδήηεζε θαη πκπεξάζκαηα
Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ηα «Μαζήκαηα Εσήο»
ζπκβάιινπλ ζηελ εκβάζπλζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ςπρνινγία θαη ζηελ εθπαίδεπζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ. Ζ πιεηνςεθηθή ζεηηθή απφθξηζε ησλ
εθπαηδεπφκελσλ θαλεξψλεη πσο ε επίδξαζε ησλ βησκαηηθψλ εκπεηξηψλ είλαη ζεκαληηθή. Ο
ελζνπζηαζκφο ηνπο θαη ε ζέιεζε γηα πεξαηηέξσ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ιεηηνπξγνχλ σο
έλαπζκα γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ βησκαηηθψλ απηψλ καζεκάησλ. Ζ
κειέηε απηή δείρλεη πσο ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαηαιχηεο γηα ηελ πην νκαιή
ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ.
Παξάιιεια, ε βησκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο εληείλεη
ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηε δίςα γηα κάζεζε.
πλνςίδνληαο, ηα πςειά πνζνζηά ζεηηθψλ απαληήζεσλ είλαη ε απφδεημε πσο νη
εθπαηδεπφκελνη είλαη έηνηκνη θαη πξφζπκνη λα «γλσξίζνπλ» θαιχηεξα ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο
ςπρηθφ θφζκν κε απψηεξν ζθνπφ λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνζπλείδεζε, λα νδεγεζνχλ
ζηελ απηνβειηίσζε θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο ηφζν ηεο
θνηλσληθήο ηνπο φζν θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο.
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7. Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα – Πεξηνξηζκνί ηεο Έξεπλαο
Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηα δψζεο
ζπλαληήζεσλ ζηα παλεπηζηήκηα εμαηηίαο ηνπ covid-19, δελ ππήξρε δπλαηφηεηα
δηαζηαχξσζεο ησλ δεδνκέλσλ κέζσ πνζνηηθήο έξεπλαο ζηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο
κεπνηνηηθή έξεπλα. Δπηπιένλ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα είρε ζπκπεξηιεθζεί θαη ε γλψκε ησλ
δηδαζθφλησλ νκαδηθψλ ζεξαπεπηψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα πεξαηηέξσ αλαζηνραζκφ.
Ζ παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα κηα ζπλερφκελε δηεξεχλεζε
ηεο εθαξκνγήο ησλ «Μαζεκάησλ Εσήο» ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο
θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο in vivo ζε
δαζθάινπο, θαζεγεηέο, καζεηέο αιιά θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο, θαζψο ε επνηθνδνκεηηθή
επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα ζπγθξνηείηαη θαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα.
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Γηεξεχλεζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ πληνληζηψλ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζην πεδίν
ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ
Research in training needs of the Educational Work Coordinators in the field of Adult
Education
Κσλζηαληίλα Πνζεηνχ, Νεπηαγσγφο, Μed, kwnstantinapoth@yahoo.gr
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Iosif Fragkoulis, Associate Professor of ASPETE, sfaka@otenet.gr

Abstract: The present study approaches the issue of investigating the training needs of the
Educational Work Coordinators in the field of Adult Education, with the aim of developing a
Training program for them, based on the Principles and Methodology of Adult Education. To
this end, qualitative research was carried out and Individual Focused Interviews were
conducted. The sample of the research consisted of 15 Educational Work Coordinators, who
serve in various Regions of Greece. Based on the results of the research, it appears that the
majority of Educational Work Coordinators know, adopt, and accept to a sufficient extent the
Principles of Adult Education, which refer to the requirements for effective learning and the
basic characteristics of adult trainees in the way they learn, as well as the Methodology of
Adult Education (educational module design, introductory meeting, teaching strategies
methods, role of the instructor). Finally, the majority of the Coordinators seem to wish to be
trained in Adult Education with a mixed model of training, namely in-person teaching and
distance learning, and by trainers mainly individuals, who are well versed in the field of Adult
Education and have relevant experience in the field.
Key-words: Investigating Training Needs, Educational Work Coordinators, Adult Education
Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα έξεπλα πξνζεγγίδεη ην ζέκα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ησλ πληνληζηψλ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, κε
ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ελφο πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζήο ηνπο, κε βάζε ηηο Αξρέο θαη ηε
Μεζνδνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή
έξεπλα θαη δηεμήρζεζαλ Αηνκηθέο Δζηηαζκέλεο πλεληεχμεηο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
απνηέιεζαλ 15 πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε δηάθνξεο
Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαίλεηαη φηη νη
πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο γλσξίδνπλ, πηνζεηνχλ θαη
απνδέρνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο Αξρέο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο θαη ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ
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εθπαηδεπφκελσλ σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ, φπσο θαη ηε Μεζνδνινγία ηεο
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (ζρεδηαζκφο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ελαξθηήξηα ζπλάληεζε,
εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή). Σέινο, ε πιεηνςεθία ησλ πληνληζηψλ
θαίλεηαη φηη επηζπκεί λα επηκνξθσζεί ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ κε έλα κεηθηφ κνληέιν
επηκφξθσζεο, δειαδή κε δηα δψζεο δηδαζθαιία θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη απφ
επηκνξθσηέο θπξίσο άηνκα, ηα νπνία γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο
Δλειίθσλ αιιά δηαζέηνπλ θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ζην ελ ιφγσ πεδίν.
Λέμεηο θιεηδηά: Γηεξεχλεζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ, πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ,
Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ

Δηζαγσγή
Γηα λα κπνξεί ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχλζεηεο απαηηήζεηο
ηνπ ξφινπ ηνπ, ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη ζηάζεηο
(Κφθθνο, 2005).Μέρξη ην 2003 δελ είρε γίλεη θάπνηα εμεηδηθεπκέλε έξεπλα πνπ λα εμεηάδεη
ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ηεο ρψξαο. ε κηα
ζεηξά απφ κειέηεο (Υαιάο, 2002, Γαιαηά θ.ά., 1999, Γεκνπιάο θ.ά., 1995), νη νπνίεο είραλ
σο αληηθείκελν ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, δηαηππψζεθαλ
νξηζκέλεο δηαπηζηψζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο. ιεο νη έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζηελ άπνςε φηη νη
πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ δελ αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ
ηνπο. Χζηφζν, νη δηαπηζηψζεηο απηψλ ησλ εξεπλψλ έρνπλ γεληθφ ραξαθηήξα θαη δελ
επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή αθξηβψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα είδε ησλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη
ζηάζεσλ πνπ ιείπνπλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο (Κφθθνο, 2005).

1. Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δλειίθσλ Δθπαηδεπφκελσλ
Με βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Brookfield, 1986·Courau, 2000·Houle, 1980·Knowles,
1998·Knox, 1977·Smith, 1993·Rogers, 1989·Williams, 1996) ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ελειίθσλ εθπαηδεπφκελσλ, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Κφθθνο, 2005 είλαη ηα εμήο:
Α. Έξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. ε αληίζεζε κε ηνπο αλήιηθνπο
καζεηέο, φπνπ ε καζεηηθή ηνπο ηδηφηεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ειηθία θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο, νη ελήιηθεο φηαλ απνθαζίδνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα πξφγξακκα
θαηάξηηζεο, ην θάλνπλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο
(επαγγεικαηηθνί ζηφρνη, ζηφρνη εθπιήξσζεο θνηλσληθψλ ξφισλ, ζηφρνη πξνζσπηθήο
αλάπηπμεο, ζηφρνη απφθηεζεο θχξνπο).
Β. Έρνπλ επξχ θάζκα εκπεηξηψλ. Οη εθπαηδεπφκελνη θαηέρνπλ πξφηεξεο γλψζεηο θαη
εκπεηξίεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ αθεηεξία γηα ηε λέα κάζεζε.
Γ. Έρνπλ απνθξπζηαιιψζεη ηνπο πξνηηκψκελνπο ηξφπνπο κάζεζεο. Οη εθπαηδεπφκελνη κέζα
απφ δηάθνξεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ζην παξειζφλ, έρνπλ
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θαηαιήμεη ζε πξνηηκψκελνπο ηξφπνπο κάζεζεο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο.
Γ. Έρνπλ ηελ ηάζε γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή. Οη ελήιηθεο πξνηηκνχλ λα δεηείηαη ε γλψκε
ηνπο, λα ππάξρεη αλνηθηφο δηάινγνο, επηθνηλσλία θαη ε ηάζε γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαηά
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο ζηείξνο κνλφινγνο ηνπ εθπαηδεπηή ηνπο απσζεί.
Δ. Αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα ζηε κάζεζε. Σα εκπφδηα ζηε κάζεζε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο
εμήο θαηεγνξίεο: 1) Δκπφδηα πνπ νθείινληαη ζηελ θαθή νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη εκπφδηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο θαη ηα
θαζήθνληα ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ θαη 2) ηα εζσηεξηθά εκπφδηα, ηα νπνία
δηαθξίλνληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο, α) ηα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνυπάξρνπζεο
γλψζεηο θαη β) ηα εκπφδηα πνπ απνξξένπλ απφ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο.
Σ. Αλαπηχζζνπλ κεραληζκνχο άκπλαο θαη παξαίηεζεο. Αξθεηέο θνξέο, ηα άηνκα πνπ
θαινχληαη λα πηνζεηήζνπλ λέεο γλψζεηο θαη αμίεο αιιά δπζθνιεχνληαη απφ εζσηεξηθά
εκπφδηα, θαηαθεχγνπλ ζε δηάθνξνπο κεραληζκνχο πξνζπαζψληαο λα κελ ακθηζβεηήζνπλ
απηά πνπ πηζηεχνπλ. Έηζη, κπνξεί λα κελ απνδέρνληαη ηηο απφςεηο ηνπ εθπαηδεπηή θαη λα
εθθξάδνπλ κηα άκεζε ή έκκεζε παξαίηεζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.

1.1. Πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο
Με βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπφκελσλ, παξαηίζεληαη
νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, κε βάζε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηφλ νη ελήιηθεο λα
εθπαηδεχνληαη απνηειεζκαηηθά (Noye&Piveteau, 1999·Courau, 2000·Jaques, 2004·Κφθθνο,
2005):
Α. Ζ εθπαίδεπζε έρεη εζεινληηθφ ραξαθηήξα.
Ζ πίεζε πξνο ηνπο ελειίθνπο λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα έρεη ζρεδφλ πάληα αξλεηηθά απνηειέζκαηα.
Β. Απνζαθελίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρή δηεμαγσγή κηαο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο παίδεη ε αλαγλψξηζε ησλ ζηφρσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ην λα
γίλνπλ νη ζηφρνη απηνί ζαθείο, ξεαιηζηηθνί, ζπλδεδεκέλνη κε ηηο δηθέο ηνπο ππνθεηκεληθέο
αλάγθεο αιιά θαη ηηο αληηθεηκεληθέο αλάγθεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ πεξίγπξνπ.
Γ. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είλαη άξηηα νξγαλσκέλν ζε φια ηα επίπεδα. Παξαηεξείηαη
αληίδξαζε εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπφκελσλ φηαλ έλα πξφγξακκα έρεη αδπλακίεο ζηελ
πνηφηεηα, ηελ ππνδνκή, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη ηελ
εθπιήξσζε νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Γ. Σν πεξηερφκελν έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ.
Σα ζέκαηα, ηα παξαδείγκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε θαηαζηάζεηο
πνπ αληηκεησπίδνπλ ή κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη.
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Δ. Λακβάλνληαη ππφςε νη πξνηηκψκελνη ηξφπνη κάζεζεο. Δίλαη απαξαίηεηε ε
εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θάζε εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη
θαιχηεξα, ψζηε λα δηνξγαλψλεηαη θαηάιιεια ε δηδαζθαιία.
Σ. Δλζαξξχλεηαη ζηαδηαθά ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία. Ο
εθπαηδεπηήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Ε. Γηεξεπλψληαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζηε κάζεζε, θαζψο θαη
νη ηξφπνη γηα ηελ ππέξβαζή ηνπο. Ο εθπαηδεπηήο πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηνπο
παξάγνληεο πνπ ελδερνκέλσο εκπνδίδνπλ ηε κάζεζε
ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ζθνπφ
λα ηνπο εμαιείςεη.
Ζ. Γηακνξθψλεηαη καζεζηαθφ θιίκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία,
ζπλεξγαηηθφ πλεχκα θαη ακνηβαίν ζεβαζκφ. Έλα ηέηνην θιίκα είλαη απαξαίηεην, ψζηε λα
ιεηηνπξγήζνπλ φιεο νη πξνεγνχκελεο πξνυπνζέζεηο. Ο εθπαηδεπηήο δελ ιεηηνπξγεί σο
θαζνδεγεηήο ή σο απζεληία. Δίλαη ν ζπληνληζηήο, ν θαηαιχηεο ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο,
βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνχο ηνπ ζηε ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ηνπ εθάζηνηε δεηήκαηνο,
ελζαξξχλεη ηελ επξεηηθή πνξεία πξνο ηε γλψζε, βξίζθεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο, ηνπο ηξνθνδνηεί κε ελαχζκαηα, ζπλεξγάδεηαη δεκηνπξγηθά καδί ηνπο.

1.2. Μεζνδνινγία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ Δθπαηδεπφκελσλ
Βαζηθφ ζηνηρείν γηα έλα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα είλαη νη γλψζεηο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ
σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ. Ο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηα βαζηθά
κεζνδνινγηθά ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο αιιά θαη ηεο ελαξθηήξηαο
ζπλάληεζεο κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε έλα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. Πην αλαιπηηθά, ν
εθπαηδεπηήο νθείιεη λα πινπνηεί ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο δηδαθηηθήο
ελφηεηαο ζε έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο ελειίθσλ (Γηαλλαθνπνχινπ, 2008): Γηεξεχλεζε
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, πξνζδηνξηζκφο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηεο ελφηεηαο ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ,
πξνζδηνξηζκφο ηεο χιεο πνπ ζα θαιπθζεί ζε θάζε ελφηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ δηαζέζηκν
ρξφλν, πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, επνπηηθψλ κέζσλ θαη
δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο κεζφδνπ θαη ησλ κέζσλ αμηνιφγεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Χο πξνο ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε, ζχκθσλα κε
ηνλ Κφθθν (2005), ε πξψηε ζπλάληεζε ηνπ εθπαηδεπηή κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηνπ έρεη
πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ φιε εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη απνηειεί κηα πνιχ βαζηθή
ηερληθή. Ζ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ινηπφλ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ απηνπαξνπζίαζε
ηνπ εθπαηδεπηή, ηελ παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, θαζψο θαη ησλ ζηφρσλ θαη ησλ
πξνζδνθηψλ ηνπο, ηε δηεξεχλεζε ππαξρνπζψλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ, ζηάζεσλ θαη εκπεηξηψλ
ησλ εθπαηδεπφκελσλ – πξφηεξεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο- , ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηφρσλ θαη
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαθηηθήο
ελφηεηαο κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη έλα «εθπαηδεπηηθφ ζπκβφιαην»
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ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη κηα πξψηε επεμεξγαζία βαζηθψλ
δεηεκάησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη
κηα πξψηε εηθφλα απηνχ πνπ ζα δηδαρζνχλ.
Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρή δηεμαγσγή θαη νινθιήξσζε ελφο επηκνξθσηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ελειίθσλ θαηέρεη ε επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ απφ ηνπο
εθπαηδεπηέο ελειίθσλ. χκθσλα κε ηνλ Κφθθν (2005), «ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή πξνσζείηαη
κέζα απφ κεζφδνπο πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ
εθπαηδεπφκελσλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη δίλνπλ ζηνπο ηειεπηαίνπο
πεγέο, ψζηε λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο, λα αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, λα
επεμεξγάδνληαη ιχζεηο, λα καζαίλνπλ πξάηηνληαο». Οη ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο,
κε βάζε θαη φζα πξναλαθέξζεθαλ, είλαη ν Καηαηγηζκφο Ηδεψλ, νη Οκάδεο Δξγαζίαο, νη
Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο, ην Παηρλίδη Ρφισλ, ε Μειέηε Πεξίπησζεο, ε πδήηεζε, νη
Αζθήζεηο, ε Δπίδεημε, ε Πξνζνκνίσζε, ε Απηνθαηεπζπλφκελε Μάζεζε, ε Λχζε
Πξνβιήκαηνο, ε Δθπαηδεπηηθή Δπίζθεςε θαη ε πλέληεπμε απφ εηδηθφ. Αμίδεη σζηφζν λα
ζεκεησζεί, φηη ε εηζήγεζε δελ απνξξίπηεηαη σο εθπαηδεπηηθή ηερληθή αιιά εκπινπηηζκέλε
κε ζπδήηεζε θαη κε εξσηήζεηο-απαληήζεηο είλαη απνδεθηή.
Με βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Γηαλλαθνπνχινπ, 2008, Κφθθνο, 2005, Φξαγθνχιεο,
2003) ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηήο, ν νπνίνο ζπληνλίδεη ηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία κε δηαξθή ελζάξξπλζε, σο θαηαιχηεο, πνπ ελεξγνπνηεί θαη ππνθηλεί
ζπζηεκαηηθά ηηο αλαγθαίεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, σο εκςπρσηήο, πνπ
ππνθηλεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη επηδηψθεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπο ηεο
αιιεινεθηίκεζεο θαη ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, σο δηακεζνιαβεηήο, πνπ νξγαλψλεη θαη
δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ θάζκα πεγψλ κάζεζεο, σο θξηηηθφο
θίινο, πνπ είλαη αλνηθηφο ζην δηάινγν θαη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, σο
ζπληνληζηήο πνπ δηεπθξηλίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη επνπηεχεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, σο ππνζηεξηθηήο, πνπ ππνζηεξίδεη κε φινπο ηνπο ηξφπνπο κε
φια ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηελ επίηεπμε ηφζν ησλ αηνκηθψλ φζν θαη
ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο θαη ηέινο, σο δηεπθνιπληήοπνπ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο κάζεζεο κε
βάζε πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπφκελσλ.

2. Μεζνδνινγία Έξεπλαο
2.1. θνπφο-ηφρνη-Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα
θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ πληνληζηψλ
Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ελφο
πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο βαζηζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ πληνληζηψλ αιιά θαη ζηηο
βαζηθέο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ.
Δηδηθφηεξα ζηφρνη ηεο εξγαζίαο ήηαλ:
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 Να δηεξεπλεζεί ν βαζκφο απνδνρήο θαη πηνζέηεζεο εθ κέξνπο ησλ .Δ.Δ. ησλ
βαζηθψλ αξρψλ κάζεζεο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπφκελσλ.
 Να δηεξεπλεζεί ν βαζκφο απνδνρήο θαη πηνζέηεζεο ησλ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ
ζρεδηαζκνχ κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο.
 Να δηεξεπλεζεί πνηεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο αμηνπνηνχλ θαη εθαξκφδνπλ θαηά ηελ
πινπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ.
 Να δηεξεπλεζεί πνηνπο ξφινπο πηνζεηνχλ σο εθπαηδεπηέο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ
επηκνξθσηηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ.
 Να δηεξεπλεζνχλ νη επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο
Δλειίθσλ.
 Σέινο, λα πξνζδηνξηζηνχλ ην πεξηερφκελν θαη ε κνξθή ηεο επηκφξθσζεο πνπ
επηζπκνχλ ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.
Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαζφξηζε θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα,
ζηα νπνία επηρείξεζε λα απαληήζεη ε παξνχζα έξεπλα είλαη ηα εμήο:
 1) Πνηεο είλαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ πληνληζηψλ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζην
πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ;
 2) Ση είδνπο επηκφξθσζε επηζπκνχλ νη πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζην πεδίν
ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ;

2.2. Δξγαιείν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ε
ζπλέληεπμε θαη ζπγθεθξηκέλα δηεμήρζεζαλ αηνκηθέο εζηηαζκέλεο ζπλεληεχμεηο (Cohen,
Manion&Morrison, 2008). Χο κέζνδνο αλάιπζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε
αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη σο κνλάδα αλάιπζεο ην ζέκα (Γεκεηξφπνπινο, 2001).

2.3. Γείγκα έξεπλαο- Πεξηνξηζκνί
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 15 πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, νη νπνίνη
ππεξεηνχλ ζε δηάθνξα ΠΔ.Κ.Δ.. ζε φιε ηελ Διιάδα.Απφ ηνπο 15 .Δ.Δ. πνπ ζπκκεηείραλ
ζηελ έξεπλα, νη 12 είλαη άλδξεο θαη νη 3 είλαη γπλαίθεο. Θα πξέπεη σζηφζν, λα αλαθεξζεί φηη
παξαηεξήζεθε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή εθ κέξνπο ησλ .Δ.Δ., κε απνηέιεζκα
λα κελ πινπνηεζεί ε έξεπλα φπσο αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί.

3. Απνηειέζκαηα
3.1. Απφςεηο ησλ πληνληζηψλ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ γηα ηηο Αξρέο ηεο
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ
ρεηηθά κε ηηο Αξρέο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, νη πληνληζηέο αλαθέξνληαη ζηηο
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο θαη ζηα πεξηζζφηεξα απφ
ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπφκελσλ σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ.
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Φαίλεηαη ινηπφλ, φηηηηο αλαγλσξίδνπλ θαη ηηο αμηνπνηνχλ ζε κεγάιν πνζνζηφ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, δειψλνπλ:
«Οη ελήιηθεο είλαη άλζξσπνη πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ... εάλ ζπκβαίλεη ζην δελ ζέισ ηφηε δελ έρεη
λφεκα. Θεσξψ φηη νη ελήιηθεο είλαη κηα εηδηθή θαηεγνξία αλζξψπσλ, νη νπνίνη γεληθά αθφκα θη
αλ βξεζνχλ σο καζεηέο ζε θάπνην ζρνιείν δεχηεξεο επθαηξίαο ή γεληθφηεξα ζε έλα εζπεξηλφ
ζρνιείν, αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αλζξψπσλ νη νπνίνη ζέινπλ λα κάζνπλ, επνκέλσο είλαη
δεθηηθνί ζηε κάζεζε, κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη ζίγνπξα ε δηδαζθαιία» (.Δ.Δ.Σ)
«Σν πεξηερφκελν λα έρεη ζρέζε κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφ γίλεηαη,
δειαδή..κε..ηελ..κεζνδνινγία..θαη..ηηο..πξαθηηθέο..πνπ..αθνινπζνχληαη..θαη..κε..θίλεηξα.πνπ..ελ
δερνκέλσοπαξέρνληαη» (.Δ.Δ.ΗΓ΄)
«Να είλαη ην πιαίζην ζπκβαηφ κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, φηαλ ιέσ ην πιαίζην λα είλαη ην
πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δειαδή λα ηεξνχληαη νη βαζηθέο
αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Γεληθψο, ε εζηίαζε ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ
ίδησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ν ζεβαζκφο ζηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο κάζεζεο θαη θπξίσο βέβαηα
ε αμηνπνίεζε ηεο δηθήο..ηνπο..εκπεηξίαο» (.Δ.Δ.B)
«πλήζσο αληηπαζνχλ λα αθνχλε ζεσξίεο, δειαδή πνιιέο θνξέο γίλεηαη απηφ ην ζθάικα απφ
πνιινχο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ... Απηά ζπλήζσο είλαη πνιχ μεξά πξάγκαηα. Δληάμεη κπνξεί
θάπνηα ζηηγκή λα πξέπεη λα αλαθεξζείο αιιά απηά είλαη πνιχ μεξά πξάγκαηα γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο θη απ‘ φηη μέξσ θαη ηεο πξσηνβάζκηαο» (.Δ.Δ.Α)
«Να ππάξρεη κηα ελεξγφο ζπκκεηνρή» (.Δ.Δ.Η)
«Γηαηί ππάξρεη κηα δπζθνιία ζηνπο ελήιηθεο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ κπνξνχλ λα αθηεξψζνπλ,
νπφηε πξέπεη λα ηνπο ζεβαζηείο θαη λα ηνπο δψζεηο ην ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη» (.Δ.Δ.Ε)
«Να ππάξρεη έλα πλεχκα ζπλεξγαζίαο... πξέπεη λα ηνπο ζεβαζηείο θαη λα ηνπο δψζεηο ην ρξφλν
πνπ ρξεηάδνληαη» (.Δ.Δ.Ε)
«Να αληηκεησπίδνληαη ζαλ ελήιηθεο, λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα εκπφδηα πνπ έρνπλ ηα
εζσηεξηθά θαη ηα εμσηεξηθά» (.Δ.Δ.Η)

3.2. Απφςεηο ησλ πληνληζηψλ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ γηα ηε Μεζνδνινγία
ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ
Αλαθνξηθά κε ηε Μεζνδνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, νη πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ θαίλεηαη φηη αλαγλσξίδνπλ, πηνζεηνχλ θαη απνδέρνληαη ηε Μεζνδνινγία ηεο
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, δειαδή ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο δηδαθηηθήο
ελφηεηαο, ηελ νξγάλσζε ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ηηο ηερληθέο
πνπ αμηνπνηνχλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηνπ ξφινπ πνπ έρνπλ ζε απηή.
Πην αλαιπηηθά, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη απαληνχλ:
«Δμαξηάηαη ηηο αλάγθεο ηνπο, ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηνπο, πξψηα ε αλίρλεπζε ησλ
επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ θαη κεηά..ζρεδηάδεηο..αλάινγα..κε..ηνπο..πφξνπο..πνπ..έρεηο» (.Δ.Δ.Η)
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«Σν ζρεδηάδσ, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζσ πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
επηκφξθσζεο, πνηνη ζα είλαη νη επηκέξνπο ζηφρνη, ηη ζα επηδηψμσ ζε επίπεδν ζηφρσλ, γλψζεσλ
θαη δεμηνηήησλ γηα ηνπο επηκνξθνχκελνπο, ζαθήο πξνζδηνξηζκφο πεξηερνκέλνπ θαη αθνχ γίλνπλ
φια απηά ζα γίλεη ν ζρεδηαζκφο ζε επίπεδν κεζνδνινγίαο, δειαδή ηη κεζφδνπο ζα
ρξεζηκνπνηήζσ θαη πσο ζα δνκεζεί φιν απηφ ρξνληθά θαη πσο ζα ζρεδηαζηεί βήκα βήκα, έηζη
ψζηε λα είκαη φζν πεξηζζφηεξν κπνξψ πξνεηνηκαζκέλε αμηνπνηψληαο δηάθνξεο ηερληθέο απφ
ηηο ηερληθέο πνπ αμηνπνηνχληαη ζηε κεζνδνινγία ηεο επηκφξθσζεο θαη πνηέ δελ μερλάσ λα βάδσ
θαη έλα θνκκάηη αμηνιφγεζεο ζην ηέινο, γηα λα μέξσ ηελ επφκελε θνξά πσο ζα ιεηηνπξγήζσ κε
βάζε απηά πνπ ζα πνπλ νη ζπλάδειθνη» (.Δ.Δ.Ε)
«Πέξα απφ ηε γλσξηκία θαη ηελ παξνπζίαζε, ζα πξέπεη θαλείο λα πξνζπαζήζεη λα θαηαιάβεη
πνηεο είλαη νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. πλήζσο ην θάλνπλ απφ πξηλ κε έλα
εξσηεκαηνιφγην. Να δεηο πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ηηο θαηαγξάθεηο θαη
ζην ηέινο βιέπεηο ζε πνην βαζκφ αληαπνθξίζεθε ην πξφγξακκα ζηηο πξνζδνθίεο ησλ
εθπαηδεπφκελσλ» (.Δ.Δ.ΗΔ΄)
«πλεξγαζία, ζε νκάδεο δνπιεχσ πάληνηε. πλεξγαηηθή κάζεζε, ε νπνία βνιεχεη πάξα πνιχ...
ηνπιάρηζηνλ ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζέινπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ αλζξψπσλ»
(.Δ.Δ.Γ)
«Καηά ηε γλψκε κνπ, θαιφ είλαη ν εθπαηδεπηήο λα είλαη ζπληνληζηήο θαη δηακεζνιαβεηήο»
(.Δ.Δ.ΗΓ΄)

3.3. Απφςεηο ησλ πληνληζηψλ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ γηα ηηο Δπηκνξθσηηθέο
ηνπο Αλάγθεο ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ
Χο πξνο ηελ αλάγθε ηνπο λα επηκνξθσζνχλ, ε πιεηνςεθία ησλ πληνληζηψλ δήισζε πσο
επηζπκεί λα επηκνξθσζεί, θαζψο ζεσξνχλ πσο νη ίδηνη σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, νθείινπλ λα
καζαίλνπλ νηηδήπνηε «λέν» ππάξρεη ζην ελ ιφγσ πεδίν, φπσο επίζεο ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ
επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο. Πην αλαιπηηθά δειψλνπλ:
«Θα είρα πνιχ έληνλε πξφζεζε λα παξαθνινπζήζσ θάηη ηέηνην πεξηζζφηεξν απφ επηζηεκνληθή
πεξηέξγεηα αιιά θαη επεηδή δελ έρσ επηκνξθσζεί πνηέ πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Απηφ αθνχγεηαη
εμσθξεληθφ αιιά είκαζηε ζηελ Διιάδα» (.Δ.Δ.Α)
«Ο θάζε άλζξσπνο φηαλ παξαθνινπζεί έλα πξφγξακκα, ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη θάηη πάξα πνιχ ζεηηθφ, θαζψο ζίγνπξα φζν θαηαξηηζκέλνο θη αλ
είλαη κπνξεί θάηη λα ηνπ δηαθχγεη αιιά πηζηεχσ φηη αθφκα θη φζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε κέζα απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία κπνξεί θαη ν ίδηνο λα βξεη πεξηζψξηα απηνβειηίσζεο,
δηφηη θαη ν ίδηνο είλαη ελήιηθαο θαη είλαη πνιχ..ζεηηθφ..λα..επηκνξθψλεηαη» (.Δ.Δ.Σ)
ζνλ αθνξά ηα πεδία ζηα νπνία επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ, νη πληνληζηέο αλαθέξνπλ φηη
επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ ζηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο, θαζψο θαη ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο
ησλ ελειίθσλ. Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη δειψλνπλ ζρεηηθά:
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«ηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ -πνιχ
ζεκαληηθφ είλαη απηφ- θαη ζε θαηλνχξηα πξάγκαηα πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ
έξεπλα θαη δελ ηα μέξσ» (.Δ.Δ.Β)
«Σελ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Καηαξρήλ είκαζηε φινη δηα βίνπ
καλζάλνληεο, ππάξρνπλ λέα αληηθείκελα θαη λέεο ζεκαηηθέο. Δπίζεο, ζα
κε..ελδηέθεξε..ε..κεηαζρεκαηίδνπζα..κάζεζε..ηνπ..Mezirow» (.Δ.Δ.ΗΔ΄)
«Θα κε ελδηέθεξε ην πψο επηκνξθψλνπλ ελήιηθεο κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο, γηα
παξάδεηγκα ελήιηθεο πνπ έρνπλ δπζιεμία, πνπ είλαη ηπθινί, πνπ έρνπλ απηηζκφ» (.Δ.Δ.Θ)
Γηα ηε κνξθή πνπ ζα ήζειαλ λα έρεη ην πξφγξακκα πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ νη πληνληζηέο
επηζπκνχλ έλα κεηθηφ πξφγξακκα κε δηα δψζεο ζπλαληήζεηο αιιά θαη εμ απνζηάζεσο.
πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ:
«Απηή ηε ζηηγκή ε θαιχηεξε επηκνξθσηηθή κέζνδνο είλαη ε κεηθηή. Απηά πνπ έρσ δηαβάζεη θαη
απηά πνπ έρσ αληηιεθζεί κε θάλνπλ λα πξνηηκψ απηή ηε κέζνδν.
Απηφ..επηδεηνχλ..θαη..νη..εθπαηδεπηηθνί..Σν..ιέσ..θαη..ην..εγγπψκαη» (.Δ.Δ.ΗΓ΄)
«Μεηθηφ. Όηαλ ηα δηα δψζεο φηαλ είλαη κεγάια είλαη θνπξαζηηθά νπφηε λνκίδσ ε κεηθηή κνξθή
είλαη
ε
ηδαληθή.
Σν
κεηθηφ
έρεη
πάξα
πνιιά
πιενλεθηήκαηα
θαη..εμππεξεηεί..πεξηζζφηεξν..ηνπο..εθπαηδεπφκελνπο» (.Δ.Δ.ΗΔ΄)
Σέινο, σο πξνο ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα ηνπο επηκνξθψζνπλ, νη πληνληζηέο
ζεσξνχλ φηη έλαο εθπαηδεπηήο πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ αιιά θαη λα δηαζέηεη αληίζηνηρε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηνλ ελ ιφγσ πεδίν. Πην
ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ:
«Θέιεηο έλαλ άλζξσπν πνπ λα έρεη ηηο γλψζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν, λα έρεη
ηηο γλψζεηο απφ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ζπλήζσο απηνί κπνξεί λα είλαη άλζξσπνη πνπ
εκπιέθνληαη ζε απηφ ην θνκκάηη, δειαδή δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη νχηε θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ
αιιά νχηε θάηη εμεδεηεκέλν. Έλαλ άλζξσπν πνπ λα ζπλδπάδεη ηα παξαπάλσ» (.Δ.Δ.Γ)
«Έρεη ζρέζε πφζν θαιά μέξεη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, πφζν θαιά μέξεη ην πεδίν ηνπ θαη ελ
ηέιεη κε πνηεο πξνυπνζέζεηο κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία. Καιφο επηκνξθσηήο είλαη απηφο πνπ
κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία κε εηνηκφηεηα πνπ μέξεη ην αληηθείκελφ ηνπ, μέξεη ηελ εθπαίδεπζε
ελειίθσλ θαιά. Γελ κπνξψ λα θαηεγνξηνπνηήζσ θαη λα πσ ζπγθεθξηκέλε νκάδα» (.Δ.Δ.ΗΓ΄)

4. πκπεξάζκαηα
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαίλεηαη φηη νη πληνληζηέο
Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, γλσξίδνπλ, πηνζεηνχλ θαη απνδέρνληαη
ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ πεδίνπ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Brookfield, 1986·Courau,
2000·Houle, 1980·Knowles, 1998·Knox, 1977·Smith, 1993·Rogers, 1989·Williams, 1996·
Κφθθνο, 2005). Με βάζε ηα φζα αλέθεξαλ, νη πεξηζζφηεξνη πληνληζηέο αλαθέξνληαη ζηηο
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο θαη ζηα πεξηζζφηεξα απφ
Page 36 of 416

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπφκελσλ σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ
(Noye&Piveteau, 1999·Courau, 2000·Jaques, 2004·Κφθθνο, 2005).Δπίζεο, νη .Δ.Δ. θαίλεηαη
φηη αλαγλσξίδνπλ, πηνζεηνχλ θαη απνδέρνληαη ηε Μεζνδνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ,
δειαδή ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ηελ νξγάλσζε ηεο
ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ηηο ηερληθέο πνπ αμηνπνηνχλ θαηά ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηνπ ξφινπ πνπ έρνπλ ζε απηή(Γηαλλαθνπνχινπ, 2008,
Κφθθνο, 2005, Φξαγθνχιεο, 2003).ζνλ αθνξά ηελ επηζπκία ησλ .Δ.Δ. λα επηκνξθσζνχλ
ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ε πιεηνςεθία ησλ πληνληζηψλ δήισζε πσο επηζπκεί
λα επηκνξθσζεί, θαζψο ζεσξνχλ πσο νη ίδηνη σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, νθείινπλ λα
καζαίλνπλ νηηδήπνηε «λέν» ππάξρεη ζην ελ ιφγσ πεδίν, φπσο επίζεο ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ
επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο.Οη πεξηζζφηεξνη .Δ.Δ. ζεσξνχλ πσο έρνπλ αλάγθε λα
επηκνξθσζνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ζε λέεο ηερληθέο πνπ
ελδερνκέλσο ππάξρνπλ αιιά ρξεηάδνληαη επίζεο θαη κηα επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο
επάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Αθφκε, αλαθέξζεθε πσο ππάξρεη αλάγθε επηκφξθσζεο ζε φιν ην
θάζκα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή θαη
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο θαη ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο
αλάγθεο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπφκελσλ.Ζ πιεηνςεθία ησλ πληνληζηψλ, νη νπνίνη δήισζαλ
πσο επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, δειψλνπλ φηη ε
κνξθή ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ζέινπλ λα είλαη έλα
«κεηθηφ ζχζηεκα», ην νπνίν ζα είλαη κε δηα δψζεο δηδαζθαιία αιιά θαη εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε.Ζ πιεηνςεθία ησλ .Δ.Δ. ζεσξεί θαηάιιειν επηκνξθσηή γηα έλα πξφγξακκα
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, έλαλ εθπαηδεπηή, ν νπνίνο γλσξίδεη ηηο ζεσξίεο ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ, ηε κεζνδνινγία ηνπ ελ ιφγσ πεδίνπ αιιά δηαζέηεη επίζεο θαη ηηο αληίζηνηρεο
ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξία, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζην ξφιν ηνπ.
Αλαθέξνπλ επίζεο, φηη πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ν εθπαηδεπηήο λα αγαπά ηε δνπιεηά
ηνπ, λα έρεη φξεμε θαη ζέιεζε γηα απηφ πνπ θάλεη θαζψο απηφ είλαη ην ζηνηρείν-θιεηδί γηα λα
είλαη θαιφο επηκνξθσηήο.
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Globalization and education: the role of religion in the school curriculum
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Abstract: Religion is a key theme in the learning process that aims to design, reflect, and
transform knowledge in order for students to acquire the ability to: reflect on issues of social,
economic, political and cultural pluralism, take reflective action which leads to responsible
citizenship, bring about transformation and social change, enable understanding, and manage
diversity through synthesis, collaboration, dialogue and creative debate, while cultivating a
consciousness that leverages any local and differring elements.
The above pedagogical approaches to the curriculum are presented here, focusing on the role
of knowledge of religion in preschool and first-school education. The local environment, the
family, the person‘s religion, and other persons of religion in the environment at pre-school
and of pre-school age, have a role to play in the process of constructing the personal identity
that is carried out in school by meaningful personal experiences. This process of giving
meaning requires the student to know the language, to be literate and in this case the religious
language. Literacy in the early years of school is fundamental to a child's development and
maturity. Religious literacy is therefore essential from an early age, since it has a profound
effect. Therefore, it is about the zone of proximal development, i.e. the functions that have not
yet matured but are in the process of maturing
Keywords: Curriculum, globalization, reflection, religion, Critical Pedagogy
Πεξίιεςε: Ζ ζξεζθεία απνηειεί βαζηθφ ζέκα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζηνλ
ζρεδηαζκφ, ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο γλψζεο κε ζθνπφ νη καζεηέο λα
απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα γηα: αλαζηνραζκφ (reflection) ζε δεηήκαηα θνηλσληθνχ,
νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ, αλαζηνραζηηθή δξάζε (reflective
action) θαη ελεξγή-κεηακνξθσηηθή πνιηηεηφηεηα (citizenship), κεηαζρεκαηηζκφ
(transformation) θαη θνηλσληθή αιιαγή, θαηαλφεζε θαη απνδνρή ηεο πνιηηηζκηθήο
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δηαθνξεηηθφηεηαο, δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (managing diversity) κέζα απφ ζχλζεζε,
ζπλεξγαζία, δηάινγν θαη δεκηνπξγηθή αληηπαξάζεζε θαη θαιιηέξγεηα κηαο ζπλείδεζεο πνπ
αμηνπνηεί θάζε ηνπηθφ θαη δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν.
ην παξφλ παξνπζηάδνληαη νη παξαπάλσ παηδαγσγηθέο ζεσξήζεηο ηνπ ΑΠ θαη εζηηάδεηαη ν
πξνβιεκαηηζκφο ζηνλ ξφιν ηεο γλψζεο ηεο ζξεζθείαο ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξσηνζρνιηθή
αγσγή. Ζ ζξεζθεία ηνπ ηφπνπ, ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ πξνζψπνπ θαη ησλ άιισλ πξνζψπσλ ηνπ
πεξηβάιινληνο ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξσηνζρνιηθή ειηθία, έρνπλ ηνλ ξφιν ηνπο ζηε δφκεζε
ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο, ε νπνία δηελεξγείηαη ζην ζρνιείν κε ηε λνεκαηνδφηεζε ησλ
εκπεηξηψλ ησλ πξνζψπσλ. Απηή ε λνεκαηνδφηεζε απαηηεί λα γλσξίδεη ν καζεηήο ηε γιψζζα
θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηε ζξεζθεπηηθή. Οη γξακκαηηζκνί ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ
ζρνιείνπ είλαη ζεκειηψδεηο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ηνπ παηδηνχ. Γηα
απηφ θαη ν ζξεζθεπηηθφο γξακκαηηζκφο είλαη απαξαίηεηνο απφ κηθξή ειηθία, αθνχ επηδξά
πξννπηηθά. Αθνξά, ινηπφλ, ηελ επηθείκελε δψλε αλάπηπμεο, ηηο ιεηηνπξγίεο δειαδή πνπ δελ
έρνπλ σξηκάζεη αθφκε αιιά βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία σξίκαλζεο.
Λέμεηο θιεηδηά: Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, παγθνζκηνπνίεζε, αλαζηνραζηηθφηεηα,
ζξεζθεία, Κξηηηθή Παηδαγσγηθή

1. Δηζαγσγή
ε κία πεξίνδν πνπ νη λεσηεξηθέο βεβαηφηεηεο έρνπλ θαηαξξεχζεη θαη νη αγνξέο θινλίδνληαη
ε δηαθηλδχλεπζε ζε ζπιινγηθφ θαη πξνζσπηθφ επίπεδν θπξηαξρεί θαη πξνθαιεί επξχηαηε
θξηηηθή ηεο παγθφζκηαο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θαη ιχζεηο πνπ αλαδχνληαη σο αληίδξαζε, κε
κία κεηαζρεκαηηζηηθή ηάζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
Ζ νηθνλνκηθή, πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή παγθνζκηνπνίεζε πνπ δηαπηζηψλεηαη θαη εμειίζζεηαη
θαηά βάζε ζηνλ δπηηθφ θφζκν δελ αθήλεη αλεπεξέαζηε ηε γλψζε, ηελ επηζηήκε, ηελ
εθπαίδεπζε, ηηο ζπνπδέο θαη ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ζην
εμήο ΑΠ) θαη ηε ζέζε ηεο ζξεζθείαο ζε απηφ (Σζάθνο, 2014, ζ. 348; Anderson-Levitt,
2008; Φινπξήο & Παζηάο, 2006, ζ. 204).
2. Παγθνζκηνπνίεζε: εθπαίδεπζε κε ηε λενθηιειεχζεξε νπηηθή
Ο φξνο παγθνζκηνπνίεζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ νηθνλνκία θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
πεξηγξάςεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παγθφζκηα θαηαλνκή θαη δηαθίλεζε
αγαζψλ θαη ηελ αλάπηπμε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηνλ πνιηηηζκφ
(Carter, 2008). Σν ζέκα αθνξά πνιιέο επηζηήκεο θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο. Ζ
πνιππαξαγνληηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ δηαπηζηψλεηαη παγθνζκίσο ζηηο εθπαηδεπηηθέο
δξάζεηο/παξεκβάζεηο θαη ζηελ έξεπλα, φπνπ εκπιέθνληαη-παξάδνμα- ε Παγθφζκηα Σξάπεδα
(WorldBank), ν Οξγαληζκφο γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία
θαη Αλάπηπμε
(OrganizationforEconomicCooperationandDevelopment) θαη ν Οξγαληζκφο Παγθφζκηνπ
Δκπνξίνπ (WorldTradeOrganization) (Spring, 2008). Οπσζδήπνηε ε ζρέζε νηθνλνκίαο θαη
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παγθνζκηνπνίεζεο θαη θαη‘ επέθηαζε αγνξάο θαη εθπαίδεπζεο απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο νη
νπνίνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο
Γηα ηε κία πιεπξά, ε ξαγδαία αχμεζε ηεο δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο
έρεη σο απνηέιεζκα νη δπαδηθέο δηαδηθαζίεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, δειαδή ε νηθνλνκηθή θαη
ε νξγαλσηηθή παγθνζκηνπνίεζε λα «ζπλεξγάδνληαη» ψζηε λα δνκνχλ ζπλερψο ζπλζήθεο γηα
θξηηηθή θαη αλαδηνξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ηνλ θαηά πεξίπησζε
κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο (Wiseman&Alromi, 2007). Ζ αιιειεπίδξαζε
ησλ θαηλνκέλσλ ιεηηνπξγεί ζε δχν επίπεδα. Απφ ηε κηα, ε νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε
ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα επηηχρεη κφλν φηαλ ππνζηεξηρζεί απφ δηαδηθαζίεο εθπαηδεπηηθήο
αλάπηπμεο θαη, απφ ηελ άιιε, ην ζρνιείν νθείιεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο παξακέηξνπο ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο θαη ζηελ επίηεπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζπκβαηψλ κε ηα παγθφζκηα
θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, ψζηε θάζε πξφζσπν λα κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ζηνλ αβέβαην
θφζκν (Scheunpflug&Asbrand, 2006; Steiner-Khamsi, 2004; Noddings, 2005). Ζ
επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη επηηπρία κε βάζε θαλφλεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ
αληαγσληζκνχ βξίζθεηαη πάληα σο βαζηθφο ζθνπφο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηνπ
αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ (Young, 2013). ηνπο
ε απηφ ην πιαίζην ζπληεινχλ κε ηε δξάζε ηνπο παγθφζκηνη νξγαληζκνί γηα ηελ εθπαίδεπζε,
π.ρ. ε Unesco, ΜΚΟ, π.ρ. ε Unicef, πκβνχιηα, π.ρ. ην πκβνχιην γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηα
Παγθφζκηα Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα (CouncilforEducationinWorldCitizenship) θαη νηθνλνκηθέο
θαη πνιηηηθέο ελψζεηο, φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη νη ζεζκνί
ηνπ, πνπ θαηέρνπλ θχξην ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ θξαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη
ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο έξεπλαο. πλζήθεο, ζπζηάζεηο, νδεγνί θαη ‗βίβινη‘ (papers) έρνπλ
ζπληαρζεί, έρνπλ θπθινθνξήζεη θαη ζε πεξηπηψζεηο φπσο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ή ηνπ
Ο.Ζ.Δ. έρνπλ ππνρξεσηηθά ζπζηεζεί ζηα θξάηε. Έρνπλ δηακνξθσζεί, έηζη, εθπαηδεπηηθέο
ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο πνπ ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο δηαπεξλνχλ πνιχ κεγάιν
αξηζκφ ΑΠ θξαηψλ ηεο αλεπηπγκέλεο, αιιά θαη ηεο αλαπηπζζφκελεο νηθνπκέλεο. Απφ ηα
παιαηφηεξα εθπαηδεπηηθά/παηδαγσγηθά πιαίζηα αλαθνξάο ηεο παγθφζκηαο δηάζηαζεο ηεο
εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη ε Δθπαίδεπζε γηα ηε Γηεζλή Καηαλφεζε (Education for
International Understanding), ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αλάπηπμε (Development Education) – ε
Αγσγή ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ (Third World Pedagogy), ε Πνιππνιηηηζκηθή
Δθπαίδεπζε(Multicultural Education)θαη ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Δηξήλε (Peace Education).
Μεγάιε ζπκβνιή έρνπλ θαη νη δηεζλείο αμηνινγήζεηο θαη δηαγσληζκνί, φπσο νη TIMSS (Trend
in Mathematics and Science Study), ETS (Educational testing Service‘s Global Division),
IEA (International Association for the Evaluation of Education Achievement), PIRLS
(Progress in International Reading Literacy Studies) θαη PISA (Programme for International
Student Assessment) πνπ πξνθαινχλ κειέηεο πνπ έρνπλ ζρεηηθή επίδξαζε ζην ΑΠ, ην είδνο
ηεο γλψζεο πνπ πξνσζεί ε θηινζνθία ηνπο θαη ηηο δεμηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζθνπεχνπλ (ETS,
2015; Baker&LeTrende, 2005). ηελ νπζία ζπληεινχλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο λενθηιειεχζεξεο
αηδέληαο, ε νπνία ζπλνςίδεηαη ζηα ζέκαηα ηνπ παγθφζκηνπ ΑΠ (global curriculum) θαη ηεο
παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο (knowledge economy). Σε γλψζε απηή, ηελ νλνκάδνπλ
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powerful knowledge‘ θαη ζεσξνχλ φηη δελ είλαη γεληθή γλψζε, αιιά εμεηδηθεπκέλε αθνχ
δηαπεξλά ηηο επηζηήκεο θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα(Young, 2008), βαζηθά απηά πνπ ζηνλ
Αγγινζαμνληθφ ρψξν νλνκάδνπλ STEM (science, technology, engineering, mathematics) θαη
θαζνξίδνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηεο κε
ζηαζκηζκέλα θξηηήξηα (Young, 2013; STEM, 2015). Έηζη, επηιέγνληαη νη ηθαλνί γηα λα
πξνρσξήζνπλ θαη λα γίλνπλ επηηπρεκέλα ζηειέρε ηεο αγνξάο.
Δπηπιένλ, ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο παγθνζκίσο έγηλαλ ε ηερλνινγία, ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε,
ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα, νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο, ε ηζφηεηα ησλ δχν
θχισλ, ε επηθξάηεζε ηεο Αγγιηθήο σο παγθφζκηαο γιψζζαο, ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία
θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. ια, παξφιν πνπ δέρνληαη θξηηηθή, ζεσξνχληαη απφ ηνπο
ζηαζψηεο ηεο παγθφζκηαο εθπαίδεπζεο φηη έθαλαλ ηνλ θφζκν θαιχηεξν, αθνχ αχμεζαλ ηελ
επαηζζεζία γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ηε θηψρεηα θαη ηελ νηθνινγία αθήλνληαο
πεξηζψξηα ζηνπο ηνπηθνχο πνιηηηζκνχο λα θάλνπλ πξνζαξκνγέο ζηηο αλάγθεο θαη ζηνλ
πνιηηηζκφ ηνπο (Spring, 2008). Δπηπιένλ, ε παγθνζκηνπνίεζε είρε σο απνηέιεζκα λα
εηζέιζνπλ ζην ζρνιείν πεξηζζφηεξα παηδηά θαη απηφ πιένλ κεηαζέηεη ηε ζεσξία ησλ ΑΠ λα
επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζην δηθαίσκα θαη ηελ πξφζβαζή ζηε γλψζε παξά ζην πνηνο
απνθαζίδεη γηα απηή ηε γλψζε, φπσο θάλνπλ νη θξηηηθνί ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο
εθπαίδεπζεο(Young, 2013).
ε έλα ηέηνην πιαίζην ε ζξεζθεία σο πνιηηηζκηθφ αγαζφ έρεη ρψξν ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά φρη
σο δηαθξηηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν, πεξηζζφηεξν σο κέξνο κηαο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο
πνπ απαηηεί ζεβαζκφ ή ζηνηρείν εηεξφηεηαο πνπ απαηηεί αλεθηηθφηεηα(Unesco, 2006). Έηζη,
ζηηο πην ξηδνζπαηηθέο θηιειεχζεξεο αληηιήςεηο εμνβειίδεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν θαη
δαηκνλνπνηείηαη ε ζέζε ηεο ζηελ εθπαίδεπζε (White, 2004) θαη ζηηο πην αλεπαίζζεηεο
λενθηιειεχζεξεο αληηιήςεηο πεξηνξίδεηαη ζηελ αλνρή θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο, σο ζηνηρείν ηεο
ηζηνξίαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ ζε αλαθνξέο ζηελ ηζηνξία, ηε ινγνηερλία ή
ηελ θνηλσληνινγία. Γελ είλαη ηπραίν φ, ηη ζπκβαίλεη ζηηο ΖΠΑ κε ηε θηιειεχζεξε
αληηκεηψπηζε ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο. Δθεί φπνπ νη θνηλφηεηεο έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν
ζηε ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε κε ηα αλάινγα απνηειέζκαηα(Moore, 2007). ηελ
εθθνζκηθεπκέλε Δπξψπε ηα θξάηε παξά ηε ζεηηθηζηηθή απφξξηςε ηεο παηδαγσγηθήο ηεο
αμίαο απφ πνιινχο δηαηεξνχλ ηε Θξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (εθηφο
Γαιιίαο, Αιβαλίαο θαη ρσξψλ ηνπ πξψελ νβηεηηθνχ κπινθ), αιιά ζπλήζσο εθηφο
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε επζχλε ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ (π.ρ. Γεξκαληθά
θξαηίδηα) ή κε ζξεζθεηνινγηθφ πεξηερφκελν (π.ρ. Αγγιία)(KoukounarasLiagkis, 2013).
3. Παγθνζκηνπνίεζε: εθπαίδεπζε κε ηελ νπηηθή ηεο ξηδνζπαζηηθήο

παηδαγσγηθήο
Ζ πνιηηηθή θχζε ηεο δηδαζθαιίαο (Giroux, 2010) θαη ε δηαζχλδεζε αλάκεζα ζηελ ηδενινγία,
ζηελ εμνπζία θαη ηελ θνπιηνχξα κε ηηο ηδέεο ηνπ Freire(1977[1970]) γηα ηελ αγσγή ηνπ
θαηαπηεζκέλνπ γέλλεζαλ, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, κία κεηα-θξηηηθή παηδαγσγηθή πνπ ζέηεη

Page 42 of 416

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

ζε ακθηζβήηεζε ην ΑΠ θαη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ εκπιέθνληαη ζε ζρέζεηο θπξηαξρίαο
θαη θαηαπίεζεο(Φξπδάθε, 2009, ζ. 302). Ζ θξηηηθή ηνπ Apple έρεη επεξεάζεη παγθφζκηα ηνπο
θνηλσληνιφγνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο εηδηθνχο ησλ ΑΠ(Weis, McCarthy, &Dimitriades,
2006). Απηφ ζεσξείηαη θνξέαο ηδενινγίαο πνπ δηαζέηεη ηε γλψζε ζηνπο καζεηέο αλάινγα κε
ηηο απνθάζεηο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο, ε νπνία ζηνλ Γπηηθφ θφζκν εκπηζηεχεηαη ηνπο θαλφλεο
θαη ηηο δπλάκεηο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θαη ην αληαγσληζηηθφ θιίκα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, αθνχ έηζη πηζηεχεη φηη ζα γίλεη ν θφζκνο θαιχηεξνο(Apple, 1986;
2005[1982]; Γνχλαξε & Γξφιιηνο, 2010; Hopmann, 2008). Παξέρνληαο γλψζε κε ζθνπφ ηε
δηαζχλδεζε κε ηελ αγνξά ε εθπαίδεπζε πξνθαιεί απφ λσξίο ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε δηαδηθαζηηθφ κέζν ηελ παηδαγσγηθή (Σζάθνο, 2014, ζζ.
353-354). Οη λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη άιιεο εθπαηδεπηηθέο
πξαθηηθέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ ηδενινγία ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ (π.ρ. ε
επηρεηξεκαηηθφηεηα) δηαδίδνπλ επθνιφηεξα ηε βαζηθή παγθφζκηα θηινζνθία ηνπ ΑΠ θαη
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη ε δηαζχλδεζε κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο θαη
βηνκεραληθέο αλάγθεο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θαη θπζηθά ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε.
Οπζηαζηηθά, ε εθπαίδεπζε γίλεηαη κέζν επηηπρίαο θαη εξγαιείν επίηεπμεο νηθνλνκηθψλ
ζθνπψλ (Apple&Weis, 2010), ζηνπο νπνίνπο ε απνδνηηθφηεηα δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα
λα ληψζνπλ νη καζεηέο πξφζσπα ηεο θνηλφηεηαο(Ball, 2003, ζ. 224), αιιά παξακέλνπλ
‗θνξείο απνηειεζκάησλ θαη κεηξήζηκσλ εθβάζεσλ‘(Fielding, 2006). Έηζη, αληί λα
ππεξβαίλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, φπσο ζα ήζειε κία αλζξσπηζηηθή εθπαίδεπζε(Κνπθνπλάξαο
Ληάγθεο, 2015, ζ. 44), απνζεψλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο πεηπραίλνληαο λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε
πνπ ζα ηνπο θάλεη αλά ηνλ θφζκν θαηαθηεηέο ηεο αγνξάο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηαπηφηεηα, ην
έζλνο, ηε ζξεζθεία θ.ά. ή απηνθαηαζηξέθνληαη παξακέλνληαο απαζείο ζηελ ηππηθή κεηάδνζε
γλψζεσλ ή κεηά απφ απφξξηςε, απνθιείνληαη θαη δελ δηζηάδνπλ λα αληηδξάζνπλ βίαηα ζηνλ
απνθιεηζκφ ηνπο(Σζάθνο, 2014, ζ. 356; Γ.Γ.Ν.Γ., 2008; Σζηξψλεο, 2003). χκθσλα κε απηή
ηελ θξηηηθή, ε γλψζε έρεη αμία κφλν φηαλ ρξεζηκεχεη θαη ζηελ αγνξά αμία έρεη κφλν φ, ηη
κπνξεί λα πνπιεζεί(Lyotard, 1993[1979], ζ. 33). Σελ ίδηα ζηηγκή επηηπρεκέλνο είλαη ν
άλζξσπνο πνπ είλαη εξγαδφκελνο θαη δηα βίνπ θαηαξηηδφκελνο. Σα παξαπάλσ ηα ζθνπεχεη ε
εθπαίδεπζε, ην ΑΠ θαη ε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηνξίδεηαη ‗ζηελ ππεξέηεζε ηεο
απνηειεζκαηηθήο αλαπαξαγσγήο ηνπ παξφληνο‘(Παπιίδεο, 2012, ζ. 179).
Βαζηθή ζπλέπεηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο απνηειεί ε αλάπηπμε θνηλψλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ-παθέησλ, ηα νπνία θαίλεηαη λα κελ επεξεάδνληαη απφ ή λα κε ιακβάλνπλ
ππφςε ην ηζηνξηθφ πιαίζην, ηηο θνηλσληθν-πνιηηηθέο ζρέζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο θαη λα
επηδηψθνπλ ηελ νπδεηεξφηεηα ρσξίο λα θάλνπλ αλαθνξέο ζην παξειζφλ, ηελ ηζηνξία, ηε
ζξεζθεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ,(Σζάθνο, 2014, ζ. 92), κε θίλδπλν ηελ πεξηθξφλεζε ηνπ
ηζηνξηθνχ βάζνπο(Φξπδάθε, 2009, ζ. 440). Έηζη, επηδηψθεηαη λα δηακνξθσζεί έλαο θνηλφο
πνιηηηζκφο πνπ ελέρεη ηε θνξκαιηζηηθή δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη
ππνβνεζείηαη απφ ηελ απηνλνκία θαη ηελ θπξηαξρία ηεο ηερλνινγίαο(Κφθθηλνο, 2003; Polony,
2006). Γηα ηνλ Bernstein ν πνιηηηζκφο απηφο κέζσ ηνπ ΑΠ θαη ηεο εθπαίδεπζεο αλαπαξάγεη
ηα ηαμηθά φξηα θαη ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην θπξίαξρσλ νκάδσλ, πνπ θηλνχληαη κε ηδηνηειή
θίλεηξα θαη φξνπο ππνηέιεηαο(Bernstein, 1977). ε απηφλ ηνλ θνηλφ πνιηηηζκφ θαίλεηαη λα
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ζθνπεχεη ε ελαξκφληζε ή ζχγθιηζε ησλ δηεζλψλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη ζπζηεκάησλ,
θαζψο θαη ε δηάρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ ζσκάησλ ειέγρνπ θαη πηέζεσλ (π.ρ.
OECD, Unesco, E.E.), πνπ νδεγνχλ ζε γξαθεηνθξαηηθφ θνκθνξκηζκφ θαη ππνλφκεπζε ηεο
δηαθξηηφηεηαο ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ΑΠ(Humes, 2008, ζ. 43).
Οη ζπλέπεηεο απηψλ ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ είλαη θαζαξά πνιηηηθέο, αθνχ ε έλλνηα ηεο
ζπλεηδεηνπνίεζεο είλαη απζηεξά παηδαγσγηθή παξά πνιηηηθή. Ζ ζξεζθεία ζε απηή ηε
δηαδηθαζία δελ έρεη ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε γηαηί ζηα ρέξηα ηεο θπξίαξρεο νκάδα γίλεηαη-θαη
είλαη ηζηνξηθά απνδεδεηγκέλν- κέζν πνπ ακαπξψλεη ηα θξηηήξηα ηεο θξηηηθήο θαη αλαπαξάγεη
ην θαηεζηεκέλν. Μφλν ζην ζεκείν πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αληηθνκθνξκηζηηθά κπνξεί λα
αλαθέξεηαη ζην ΑΠ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ρξεηάδεηαη αθξηβψο γηαηί
πεξηιακβάλεηαη ζηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ιίγνη γηα λα αλαπαξάγνπλ ην πνιηηηζκηθφ
θεθάιαην ηνπο θαη λα επηβιεζνχλ ζηνπο πνιινχο-θαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο(Giroux, 2010).
Μάιηζηα θάπνηεο θνξέο ε ζξεζθεία δξα παξεκβαηηθά κε απνηέιεζκα γηα ηνλ Apple πνιιά
ΑΠ λα γίλνληαη πην ζπληεξεηηθά θαη ‗πνιινί εθπαηδεπηηθνί λα απηνινγνθξίλνληαη‘(Apple,
2010).

4. Αλαζηνραζηηθφηεηα: ε απάληεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ παγθνζκηνπνίεζε
Ζ αλάπηπμε ζην πιαίζην ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηνπ καθξνεθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ
αλνηρηψλ αλαζηνραζηηθψλ ΑΠ (reflectivecurriculum) γηα θάπνηνπο (Kalantzis&Cope, 2013)
απνηειεί απάληεζε ζηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε, ζηνλ θαηαηγηζκφ ηεο λέαο γλψζεο θαη
πιεξνθνξίαο θαη ηηο αλάγθεο, αλαζθάιεηεο θαη αληζφηεηεο πνπ ζπλερψο αλαθχπηνπλ ζηε
ζχγρξνλε επνρή ηεο αλαζηνραζηηθήο λεσηεξηθφηεηαο (Bech, Giddens, &Lash, 1994) θαη ηεο
αλαπαξαγφκελεο πνιηηηζκηθήο θαη φρη πηα θπιεηηθήο αλσηεξφηεηαο, πνπ γελλά πνιηηηζκηθφ
ξαηζηζκφ θαη μελνθνβία (Apple, 2001; Singh, 2002). Καζψο είλαη δεδνκέλν φηη δελ ππάξρεη
βεβαηφηεηα ζε θαλέλα αλαζηνραζκφ, φπσο δελ ππάξρεη βεβαηφηεηα ηειηθά ζηε γλψζε (Beck,
2009; Foucault, 2007[1969]), δελ πθίζηαηαη θαη θακία αλψηεξε αιήζεηα ή αλψηεξνο
πνιηηηζκφο. Παξάιιεια, έλα αλαζηνραζηηθφ ΑΠ θαίλεηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνλ
δηαινγηθφ εαπηφ θαη ηελ πνηθηιφηεηα ζηελ ηαπηφηεηά ηνπ, φπνπ νη δηαθνξεηηθέο θσλέο
δηαιέγνληαη, ζπγθξνχνληαη θαη νπσζδήπνηε ζπλππάξρνπλ (Hermans&Hermans-Konopka,
2010; Hermans&Kempen, 1993; Κνπθνπλάξαο Ληάγθεο, 2015).
χκθσλα κε ηνπο Kalantzis&Cope(2013, ζζ. 368-375) ν καζεηήο κπνξεί κέζσ ηεο
εθπαίδεπζεο λα εκπιαθεί ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, κε έλα ζχλζεην θαη δηαιεθηηθφ ηξφπν
ψζηε λα δηαιερηεί κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα. Δκπιεθφκελνο
ελεξγεηηθά ν ίδηνο ζηε δηαδηθαζία ζπλ-δεκηνπξγεί ηε γλψζε, αιιεινζπκπιεξψλεηαη ζην
πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο κε θαη απφ ηνπο άιινπο θαη κεηαζρεκαηίδεη ηε γλψζε πξνθαιψληαο
αιιαγέο. Σα ΑΠ ζε απηή ηελ πεξίπησζε επεθηείλνπλ ηηο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο
λεσηεξηθφηεηαο ζηνρεχνληαο ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο
γλψζεο. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπο είλαη νη καζεηέο λα δεκηνπξγνχλ θνηλφηεηεο κάζεζεο
(learningcommunities) (Φξπδάθε, 2009, ζζ. 342-343) ζηηο νπνίεο λα απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα
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γηα: αλαζηνραζκφ (reflection) ζε δεηήκαηα θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ θαη
πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ, αλαζηνραζηηθή δξάζε (reflectiveaction) θαη ελεξγήκεηακνξθσηηθή πνιηηεηφηεηα (citizenship), κεηαζρεκαηηζκφ (transformation) θαη θνηλσληθή
αιιαγή, θαηαλφεζε θαη απνδνρή ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο, δηαρείξηζε ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο (managingdiversity) κέζα απφ ζχλζεζε, ζπλεξγαζία, δηάινγν θαη
δεκηνπξγηθή αληηπαξάζεζε θαη θαιιηέξγεηα κηαο παγθφζκηαο ζπλείδεζεο πνπ αμηνπνηεί θάζε
ηνπηθφ θαη δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν (Kalantzis&Cope, 2013; Slattery, 2006; Αξβαλίηε, 2011).
Σέηνηα ΑΠ αλαιχνπλ ην παγθνζκηνπνηεκέλν γίγλεζζαη ψζηε λα κπνξεί ην ππνθείκελν λα ην
θαζνξίζεη θαη απηφ ην πεηπραίλεη ηνλίδνληαο ηε δηαιεθηηθφηεηα, ηνλ πινπξαιηζκφ θαη ηελ
πνιπηξνπηθφηεηα αληί ηελ πξνθαζνξηζκέλε γλψζε, ηελ θαλνληζηηθή αιήζεηα θαη ηα δηαθξηηά
γλσζηηθά αληηθείκελα. Δίλαη, ηέινο, πην αλζξσπνθεληξηθά θαη ξεαιηζηηθά κε έκθαζε ηφζν
ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο φζν θαη ηηο αλζξσπηζηηθέο, πνπ πξνζθέξνπλ πνηθίιεο δπλαηφηεηεο
εξκελείαο ηεο ρανηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν απηή δηακνξθψλεηαη
(Kalantzis&Cope, 2013; Doll, 1993). ε κηα ηέηνηα εθπαίδεπζε θάζε πνιηηηζκηθφ ζηνηρείνθαη ε ζξεζθεία, πνπ ρξεζηκεχεη ζηελ λνεκαηνδφηεζε, ελλνηνιφγεζε, αλάιπζε θαη εξκελεία
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ρξήζηκν γηα ην πξφζσπν πνπ κέζσ ηεο θαηαλφεζεο εξκελεχεη θαη
επαλεξκελεχεη ηνλ εαπηφ, ηε δξάζε ηνπ θαη ην αληίθηππφ ηεο ζηνλ θφζκν θαη αληίζηξνθα. Αλ
φζα παξέρνληαη ζην ζρνιείν δελ έρνπλ απηή ηε ρξεζηκφηεηα ηφηε δελ έρνπλ βησζηκφηεηα θαη
νπζηαζηηθά δελ είλαη γλψζε (VonGlasersfeld, 1995). Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε
δηεπηζηεκνληθφηεηα απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΠ θαη φια ηα καζήκαηα
κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ ίδηα αμία αλάινγα κε ην πιαίζην (Πνπξθφο, 2003), επηβεβαηψλνληαο ηε
έλλνηα ηεο ‗ζρεζηαθήο αιήζεηαο‘ ηνπ Foucault θαη φρη ηεο απφιπηεο ή ηεο ζρεηηθήο αιήζεηαο
(Foucault, 1980). Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κνλάδσλ θαη ησλ ζπιινγηθνηήησλ πξνυπνζέηεη
θαη γξάκκαηα θαη εηθφλεο θαη ηέρλε θαη αξηζκνχο θαη ζπιινγηζκνχο θαη πνιηηηθή θαη
ζξεζθεία θαη άιιε γιψζζα θ.ν.θ.
Ζ εκπεηξία ησλ καζεηψλ θαη ε αλαζπγθξφηεζή ηεο φπσο ήζειε ν Dewey κε θχξην ζηφρν ηελ
θξηηηθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο απνηεινχλ πεξηερφκελν θαη ζθνπφ απηήο ηεο
εθπαίδεπζεο (Dewey, 1966[1916]). Ο Dewey κπνξεί λα γίλεη βάζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ
αλζξσπηζκνχ, πνπ ζρνηλνβαηεί αλάκεζα ζηε δεκηνπξγηθή πιεπξά ηεο εθπαίδεπζεο σο
παηγληψδνπο θαη επξεκαηηθνχ αλαζηνραζκνχ ηεο εκπεηξίαο θαη ζην αλαγθαίν θαζήθνλ ηεο
αλαπαξαγσγήο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο πξαγκάησλ, κε δπλαηφηεηα φκσο ησλ παηδηψλ γηα έλα
απηφλνκν κέιινλ (Aronowitz, 2010, ζ. 725). Απηφ ην κέιινλ απνηειεί ππφζεζε ηεο
αλαζηνραζηηθήο εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζρνιείν γηα φινπο πνπ δίλεη λφεκα ζηελ
εκπεηξία θη επηδηψθεη ηελ αλαζπγθξφηεζή ηεο κε δεκνθξαηηθά θξηηήξηα θαη κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη απνιπηξσηηθά θαη κεηακνξθσηηθά ζηελ παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα.

5. πδήηεζε
Παξφιν πνπ ε αλαζηνραζηηθή παηδαγσγηθή θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη ζε εθπαηδεπηηθφ
πιαίζην ηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο επηξξνήο ηεο ζηε δνκή
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θαη ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο δελ ιείπεη ε θξηηηθή απφ απηνχο πνπ ζεσξνχλ φηη ε
ζηξνθή ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο πξνο ην κεηακνληεξληζκφ αιινηψλεη ην πεξηερφκελφ ηεο.
Γελ ζεσξνχλ φηη πξάγκαηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αληίζηαζε θαη αιιαγή, αθνχ ν θξηηηθφο
κεηακνληεξληζκφο ππνιείπεηαη ζε ζέζεηο θξηηηθήο φζν δελ ππνζηεξίδεη κηα ‗δνκηθή‘,
αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηνπ θξάηνπο, θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ
(McLaren&Farahmandpur, 2005, ζ. 30) θαη δελ θαιιηεξγεί ηε ‗ρεηξαθέηεζε‘, γηα λα
αληηζηαζεί ην πξφζσπν ζηηο δνκέο αιιά αληίζεηα ην εθπαηδεχεη σο ‗επέιηθην εξγαδφκελν‘ λα
ηζνξξνπεί θαη λα πξννδεχεη κέζα ζε απηέο (Θεξηαλφο, 2006). Απφ ηελ άιιε, νη ξεαιηζηέο,
ζηέθνληαη θξηηηθνί ζηελ ππνθεηκεληθή έθθξαζε θαη αληίζηαζε ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ,
γηαηί ζεσξνχλ φηη ππεξηνλίδεηαη ρσξίο λφεκα ε ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ηαπηφηεηαο
αληηκεησπίδνληαο πεξηζζφηεξν ηνλ καζεηή σο άηνκν παξά σο θνηλσληθφ νλ
(Ecclestone&Hayes, 2009; Charlot, 2012). Βέβαηα, νη ίδηνη ζεσξνχλ πηα απφιπηα ξνκαληηθή
θαη ηελ πνιηηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο (Young, 2013).
Σν ζρνιείν φκσο θαη ηα ΑΠ, φηαλ ζρεδηάδνληαη κε βάζε ηελ αλαζηνραζηηθή παηδαγσγηθή
θαη ηε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο κάζεζεο, ιεηηνπξγνχλ σο παξάγνληαο θνηλσληθήο
αιιαγήο, πνπ νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε, θαιιηεξγεί ηηο ηθαλφηεηεο θαη πξνθαιεί λέεο εξκελείεο
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Έηζη, ε εθπαίδεπζε επηδξά απειεπζεξσηηθά γηα θαη ζε φινπο (Freire,
1977[1970]), ρσξίο λα ζπζηάδεηαη, φπσο έρεη παξαηεξεζεί ζε πεξηπηψζεηο κεηακνληέξλαο
εξκελείαο ηεο αληίζηαζεο ζε φθεινο ησλ θπξίαξρσλ αληηιήςεσλ (Aronowitz, 2003). Μπνξεί
ε θαηλνηνκία θαη ν πινπξαιηζκφο λα κελ αθήλνπλ λα αλαπηπρζεί κία λέα κεγάιε αθήγεζε,
φπσο νη θξηηηθνί παηδαγσγνί νξακαηίδνληαη, αιιά ε αιήζεηα είλαη φηη έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί
απηή ε λέα αθήγεζε, πνπ πεγάδεη απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη πεξηνξηζκφ ηνπ απηνλφεηνπ,
πνπ ζπληαξάδεη θάπσο ην νξζνινγηζηηθφ νηθνδφκεκα ηνπ λεσηεξηθνχ θφζκνπ. Ππξήλαο
απηήο ηεο αθήγεζεο είλαη ε αλαζηνραζηηθφηεηα, φρη σο δεμηφηεηα, αιιά σο ζπιινγηζηηθή
δηαδηθαζία ζε πξνζσπηθφ θαη ζπιινγηθφ πιαίζην, ην νπνίν είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ην πξφζσπν
ην θαη ην ζπγθείκελφ ηνπ (Scott, 2008). Ζ εθπαίδεπζε θαη ηα ΑΠ παξεκβαίλνπλ παξέρνληαο
ηνλ γξακκαηηζκφ ζηνλ άλζξσπν, θάζε είδνπο γιψζζα δειαδή, (Kalantzis&Cope, 2001) πνπ
αλαπαξηζηά ηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (ππνθεηκεληθφο θαη
αληηθεηκεληθφο θφζκνο) (Papastephanou&Koutselini, 2006).
Ζ ζξεζθεία απνηειεί βαζηθφ ζέκα ζε κία ηέηνηα καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηέηνηνπο ζθνπνχο.
Ζ γλψζε ηεο ζξεζθείαο ηνπ ηφπνπ, ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ πξνζψπνπ θαη ησλ άιισλ πξνζψπσλ
ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη ξφιν ζηε δφκεζε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο, ζηελ νπνία ην ζρνιείν
δίλεη λφεκα ζηελ εκπεηξία ηνπ θη επηδηψθεη ηελ αλαζπγθξφηεζή ηεο κε δεκνθξαηηθά θξηηήξηα
ιεηηνπξγψληαο απνιπηξσηηθά θαη κεηακνξθσηηθά ζηελ παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα. Απηή ε
λνεκαηνδφηεζε απαηηεί λα γλσξίδεη ν καζεηήο ηε γιψζζα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηε
ζξεζθεπηηθή. Οη γξακκαηηζκνί ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζεκειηψδεηο παξάγνληεο
γηα ηελ αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ηνπ παηδηνχ. Γηα απηφ θαη ν ζξεζθεπηηθφο γξακκαηηζκφο
είλαη απαξαίηεηνο απφ κηθξή ειηθία, αθνχ επηδξά πξννπηηθά. Αθνξά, ινηπφλ, ηελ επηθείκελε
δψλε αλάπηπμεο, ηηο ιεηηνπξγίεο δειαδή πνπ δελ έρνπλ σξηκάζεη αθφκε αιιά βξίζθνληαη ζηε
δηαδηθαζία σξίκαλζεο (Κνπθνπλάξαο Ληάγθεο, 2015; Jackson, 2014).
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ε απηφ ην πιαίζην ε παγθνζκηνπνίεζε γίλεηαη λεξφ πνπ ην απνξξνθά ην ρψκα θάζε ηφπνπ,
παξάγνληαο λέα λνήκαηα θαη αλαπηχζζνληαο λέα εξγαιεία ελλνηνιφγεζεο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο (θαίλεηαη ζηα δεχηεξα λα ππάξρεη θαζνιηθφηεηα) θαη φρη λεξφ πνπ
πιεκκπξίδεη θάζε ηφπν. To ζρνιείν πξνζθέξεη ηε γξακκαηηθή απηνχ ηνπ πνιηηηζκηθνχ
κνξθψκαηνο (Geertz, 2003[1973]) ελψ παξάιιεια ην ζπλδηακνξθψλεη κε ην πεξηερφκελν, ηηο
κεζφδνπο θαη νπζηαζηηθά ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ΑΠ.
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Abstract: Managing students‘ behavior problems within the classroom is a vital issue of
research in Pedagogical Science. The present study explores the views of teachers of
Secondary Education in the Prerecture of Heraklion regarding the effective management of
students‘ behavioral problems in the classroom. During the research process, the quantitive
approach was chosen and an electronic questionnaire was used, which was answered by 134
teachers who work at Gymnasiums and Lyceums of general secondary education that
provided a random sample. The results, regarding the frequency of occurrence of various
external and internal forms of problems, indicate that there is a high concentration of
responses in the average values. Family factors and the wider social environment of the
students are considered to be essential elements for the emergence of problems, while for their
prevention and management the teachers resort to actions that refer to both the ecosystemic
and psychodynamic approach and the socio-knowledge and psychodynamic/humanitarian
model, without however excluding the behavioral model.
Keywords: Students‘ behavioral problems, managing behavioral problems, secondary
education.
Πεξίιεςε: Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ ζην πιαίζην ηεο
ζρνιηθήο ηάμεο απαζρνιεί δηαρξνληθά ηελ Παηδαγσγηθή επηζηήκε. ηελ παξνχζα έξεπλα
δηεξεπλψληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ
Ζξαθιείνπ αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο
καζεηψλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Καηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία επηιέρζεθε ε
πνζνηηθή πξνζέγγηζε θαη γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ αμηνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν
ζπκπιήξσζαλ 134 εθπαηδεπηηθνί Γπκλαζίσλ θαη ΓΔ.Λ. ηνπ λνκνχ, πνπ πξνέθπςαλ κε ηπραία
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δεηγκαηνιεςία. Σα απνηειέζκαηα, σο πξνο ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο πνηθίισλ
εμσηεξηθεπκέλσλ θη εζσηεξηθεπκέλσλ κνξθψλ πξνβιεκάησλ, θαηαδεηθλχνπλ πςειή
ζπγθέληξσζε απνθξίζεσλ ζηηο κέζεο ηηκέο. Βαζηθνί αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ησλ
πξνβιεκάησλ ζεσξνχληαη παξάκεηξνη ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη επξχηεξα θνηλσληθνχ
πεξηβάιινληνο ησλ καζεηψλ, ελψ γηα ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζή ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί
θαηαθεχγνπλ ζε ελέξγεηεο, πνπ παξαπέκπνπλ ηφζν ζηελ νηθνζπζηεκηθή θαη ςπρνδπλακηθή
πξνζέγγηζε φζν θαη ζην θνηλσληθνγλσζηηθφ θαη ςπρνδπλακηθφ/αλζξσπηζηηθφ κνληέιν, ρσξίο
σζηφζν λα απνθιείεηαη θαη ην ζπκπεξηθνξηζηηθφ.
Λέμεηο–Κιεηδηά: Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ, αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ
ζπκπεξηθνξάο, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.

Δηζαγσγή
Σν δήηεκα ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ απαζρνινχζε αλέθαζελ ηελ
Παηδαγσγηθή επηζηήκε, θαζψο απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζηε δηδαθηηθή θαζεκεξηλφηεηά ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί (Υξεζηάθεο, 2011∙
Παλαγάθνο, 2014∙ Okunola & Ocheho, 2017) φισλ ησλ βαζκίδσλ (Πνπξζαλίδνπ, 2016) είηε
είλαη λενδηνξηδφκελνη είηε έκπεηξνη (Rahimi & Hosseini, 2012). ηε ζχγρξνλε επνρή κάιηζηα
παξαηεξείηαη απμεηηθή ηάζε ζηε ζπρλφηεηα, πνηθηιία θη έληαζε ησλ πξνβιήκαησλ απηψλ
(Κνθνιηλάθε, 2009∙ Υξεζηάθεο, 2011∙ Stoiber, 2011∙ Γαιηψηνπ & Αλδξένπ, 2014∙
Πνπξζαλίδνπ, 2016∙ Stampoltzis et al., 2016) ηφζν ζε παλειιαδηθφ φζν θαη ζε δηεζλέο
επίπεδν (Μαηζφπνπινο, 2011).
ηελ παξνχζα έξεπλα, αξρηθά πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα «πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο
καζεηψλ» θαη ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα γηα έγθαηξε θη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο.
Έπεηηα, παξνπζηάδεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ κνξθψλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ ζε
εμσηεξηθεπκέλεο θη εζσηεξηθεπκέλεο, επηρεηξείηαη ζχληνκε πξνζέγγηζε ησλ αηηηνινγηθψλ
παξαγφλησλ ηνπο θαη θαηαγξάθνληαη ζηξαηεγηθέο θαη ηξφπνη πξφιεςεο αιιά θη
αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα
ζρεηηθψλ, ειιελφγισζζσλ θαη μελφγισζζσλ, εκπεηξηθψλ εξεπλψλ. Αθνινπζνχλ βαζηθά
ζηνηρεία ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ θη αθνινπζνχλ ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ
πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπδήηεζε
γχξσ απφ ηα επξήκαηα απηά θαη κε ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα.

1. Θεσξεηηθφ πιαίζην
1.1. Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο βαζηθψλ φξσλ
Ζ ζπκπεξηθνξά ελφο παηδηνχ αμηνινγείηαη σο πξνβιεκαηηθή, φηαλ επηθέξεη ζνβαξέο
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην ίδην ή ζε άηνκα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ (Υξεζηάθεο, 2011). Σα
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο εθδειψλνληαη ή θαηαγξάθνληαη θαηά ηε ζρνιηθή θπξίσο ειηθία,
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θαζψο νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε αλάγθε ηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ
αζθεί πίεζε ζην παηδί, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη ηέηνηα πξνβιήκαηα ή λα επηηείλνληαη
θάπνηα ήδε πξνυπάξρνληα (Υξεζηάθεο, 2011∙ κπξλάθε, 2014).
Αλακθηζβήηεηα, ε έγθαηξε θη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε,
θαζψο δηαηαξάζζνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θη επηδξνχλ
αξλεηηθά ζηε κάζεζε, αθνχ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ αθηεξψλεηαη ζηε
δηαρείξηζή ηνπο, κε απνηέιεζκα λα πιήηηεηαη ην θιίκα ηεο ηάμεο θαη λα θζείξνληαη νη ζρέζεηο
εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ (Οkunola & Ocheho, 2017). Δπίζεο, απνηεινχλ ζνβαξή πεγή
άγρνπο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ (ππξνκήηξνο & Ηνξδαλίδεο, 2017∙ Aldrup, Klusmann, Lüdtke,
Göllner, & Trautwein, 2018), θπξίσο φκσο παξεκπνδίδνπλ ηελ πξφνδν ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή
πνπ εθδειψλεη ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο (Υξεζηάθεο, 2011).
Πξφθεηηαη, ζπλεπψο, γηα πξνβιήκαηα πνπ ρξήδνπλ ζηνρεπκέλεο αληηκεηψπηζεο απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο έλαο ηέηνηνο καζεηήο λα εμειηρζεί ζε ελήιηθα
κε παξφκνηα πξνβιήκαηα (Πνχινπ, 2015). ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαηαγξάθνληαη
πνηθίιεο ηαμηλνκήζεηο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ (Πνχινπ, 2008).
1.2. Σαμηλφκεζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε
ηελ παξνχζα εξγαζία πηνζεηείηαη ε ηαμηλφκεζε, θαηά Walker (1997), ζε εμσηεξηθεπκέλεο θη
εζσηεξηθεπκέλεο κνξθέο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε.
Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ πξψηε πεξίπησζε νη καζεηέο ελνρινχλ ηνπο άιινπο, εθπαηδεπηηθνχο
θαη ζπκκαζεηέο (γεινχλ, αληηκηινχλ, κεηαθηλνχληαη άζθνπα, δηακαξηχξνληαη ππεξβνιηθά,
ςεχδνληαη, εθδειψλνπλ έληνλν ζπκφ, θαη, γεληθψο, αδηαθνξνχλ γηα ηηο ζπζηάζεηο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ή ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο).
Απφ ηελ άιιε, νη εζσηεξηθεπκέλεο κνξθέο (θφβνο γηα ζρνιηθή απνηπρία, δπζθνιία
ζπγθέληξσζεο, απνθπγή εξγαζίαο, θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, ππεξβνιηθή ληξνπή, απνθπγή
δεκηνπξγίαο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ζπκκαζεηέο θ.ά.) απαζρνινχλ ηνλ ίδην ηνλ καζεηή,
θαζψο παξεκπνδίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ εμέιημή ηνπ (Walker 1997), ηνλ θξαηνχλ καθξηά απφ ηηο
ζρνιηθέο δξάζεηο θαη, γεληθψο, απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηε κάζεζε θαη ηελ πξφνδφ ηνπ
(Heward, 2000).
Αλεμαξηήησο κνξθήο, ε γλψζε ησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ ηνπο, αλακθηζβήηεηα,
ζπκβάιιεη ζηνλ ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.
1.3. Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ ζηε ζρνιηθή
ηάμε
χκθσλα κε ηνλ Κπξίδε (2006), νη παξάγνληεο απηνί δηαθξίλνληαη ζε ελδνζρνιηθνχο
(εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ιεηηνπξγία ζρνιείνπ, πξνζσπηθφηεηα/θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ) θη
εμσζρνιηθνχο (θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε νηθνγέλεηαο, απαηηήζεηο ηεο γηα πςειή
ζρνιηθή επίδνζε, ςπρνινγηθά ή άιια πξνβιήκαηα). Αθφκε, ελδηαθέξνπζα δηάθξηζε επηρεηξεί
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ν Παπαζεκειήο (2000) ζε εζσηεξηθνχο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο (ζσκαηηθέο αλαπεξίεο,
εγθεθαιηθέο βιάβεο, ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο θ.ά.), θη εμσηεξηθνχο (νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ,
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ) (Υξεζηάθεο, 2011).
Γεληθά, ε ζρνιηθή ζπκπεξηθνξά ελφο παηδηνχ δελ πξέπεη λα εμεηάδεηαη «ελ θελψ», θαζψο
απηφ βξίζθεηαη ζην θέληξν ελφο πιέγκαηνο δπλάκεσλ, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ κία αληίδξαζή ηνπ (Fontana, 1996). Ζ επίγλσζε απηψλ ησλ δπλάκεσλ απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ νπσζδήπνηε ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ
πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε επίπεδν είηε πξφιεςεο είηε παξέκβαζεο.
1.4. Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε:
πξφιεςε & παξέκβαζε
1.4.1. Πξφιεςε
Iδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξφιεςε (Κνιπκπάξε & εθεξηάδνπ, 2012∙ αιβαξάο, 2013),
γηα ηελ νπνία θαίξηαο ζεκαζίαο ζεσξείηαη ε εδξαίσζε ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο θη
αζθαινχο νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ ηάμε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Μαηζαγγνχξαο, 2003∙
Σξηιηαλφο, 2004).
Αλακθίβνια, ζπνπδαίν ξφιν επηηειεί ε ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα πξνζειθχεη θαη λα
δηαηεξεί ακείσηε ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, απνδνηηθφ απνβαίλεη πνιιέο θνξέο ην
ρηνχκνξ (Σξηιηαλφο, 2004). Οπσζδήπνηε θπξίαξρν ξφιν έρεη ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ
(Μαηζαγγνχξαο, 2003∙ Σξηιηαλφο, 2004) αιιά θαη ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο, κε ηελ
νκαδνζπλεξγαηηθή λα ζεσξείηαη σο ε θαηαιιειφηεξε, θαζψο παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο λα
απεθδπζνχλ ηνλ ξφιν ηνπ παζεηηθνχ παξαηεξεηή θαη λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή
δηεξγαζία (Cohen, 1994).
1.4.2. Παξέκβαζε
Απφ ηελ άιιε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επίκνλσλ/ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ απαηηείηαη δπλακηθή
παξέκβαζε (Σξηιηαλφο, 2004). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα ηεξνχληαη δχν βαζηθέο
αξρέο, ηεο ειάρηζηεο θαη ηεο πξννδεπηηθήο παξέκβαζεο (Μαηζαγγνχξαο, 2003).
χκθσλα κε ηελ πξψηε, ν εθπαηδεπηηθφο παξεκβαίλεη ηφζν φζν είλαη απαξαίηεην, ελψ θαηά
ηε δεχηεξε μεθηλά απφ ηηο έκκεζεο παξεκβάζεηο (κε ιεθηηθέο, φπσο
πξνγξακκαηηζκέλε/ζπλεηδεηή αγλφεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ψζπνπ λα
αηνλήζεη, έιεγρν δηα ηεο εγγχηεηαο) θαη, εθφζνλ απηέο απνηχρνπλ, πξνρσξά βαζκηαία ζε
ακεζφηεξεο, πεξηζζφηεξν πεηζαξρηθέο παξεκβάζεηο (Μαηζαγγνχξαο, 2003).
Αθνινπζψληαο ηελ αξρή ηεο πξννδεπηηθφηεηαο, εάλ νη κε ιεθηηθέο παξεκβάζεηο δελ
επηθέξνπλ ηζνξξνπία ζην κάζεκα, ηφηε ν εθπαηδεπηηθφο πξνρσξά ζηηο αληίζηνηρεο ιεθηηθέο,
άκεζεο πιένλ παξεκβάζεηο φπσο είλαη ε έκκεζε ππφδεημε αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξάο, ε
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ππελζχκηζε θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ιεηηνπξγίαο ηάμεο, ε επηζήκαλζε πηζαλψλ
επηπηψζεσλ αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο θαη επίπιεμε (Μαηζαγγνχξαο, 2003).
ηαλ θακία απφ ηηο παξαπάλσ παξεκβάζεηο δελ απνβαίλεη απνηειεζκαηηθή, ηφηε απαηηείηαη
βαζηά πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Καζψο φκσο απηφ ζπλήζσο είλαη ρξνλνβφξν, νη
εθπαηδεπηηθνί ζπρλά αλαγθάδνληαη λα θαηαθεχγνπλ ζε ηηκσξεηηθέο ηερληθέο (θπξψζεηο)
(Μαηζαγγνχξαο, 2003∙ Αγγειή & Βιάρνπ, 2011). Σέινο, ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζε
πεξηπηψζεηο άκβιπλζεο δηαθσληψλ/ζπγθξνχζεσλ, είλαη ε ζχλαςε ζπκβνιαίνπ κεηαμχ
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή (Fontana, 1996∙ Παλαγάθνο, 2014).
Αλακθίβνια, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ/επίκνλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο
ρξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθφηεξε πξνζπάζεηα. ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαηαγξάθνληαη πνηθίιεο
ςπρνινγηθέο ζρνιέο θαη δηάθνξα ζεσξεηηθά κνληέια (βηνγελεηηθφ, ςπρνδπλακηθφ,
ςπρνπαηδαγσγηθφ, αλζξσπηζηηθφ, νηθνινγηθφ, ζπκπεξηθνξηζηηθφ) απφ ηα νπνία νη
εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην θαηαιιειφηεξν, αλάινγα κε ηε θχζε/έληαζε θαη
ηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ ειηθία ησλ
καζεηψλ (Μαηζαγγνχξαο, 2003). Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη επηιέγνπλ ζηνηρεία απφ δηάθνξα,
πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ κηα παξέκβαζε θαηάιιειε γηα ηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο
ησλ καζεηψλ ηνπο (Heward, 2000).
Δπίζεο, αλαθέξνληαη κνληέια εμσηεξηθνχ (Μπηρεβηνξηζηηθή ρνιή-πκπεξηθνξηζκφο,
Νενκπηρεβηνξηζηηθή ρνιή-Νενζπκπεξηθνξηζκφο, Δξεπλεηηθή ρνιή) θη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
(Φπρνδπλακηθή ρνιή, Αλζξσπηζηηθή ρνιή). Σα πξψηα ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζρνιηθή
πεηζαξρία ζα επέιζεη κέζα απφ ηελ άζθεζε εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο καζεηέο, ελψ ηα
δεχηεξα ζηεξίδνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο απηνξξχζκηζεο θη απηνβειηίσζεο ησλ παηδηψλ
(Μαηζαγγνχξαο, 2003).
πρλή αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηελ νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία εζηηάδεη ζηηο πνηθίιεο
ζρέζεηο πνπ ζπλάπηεη έλα παηδί ζε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη κε βάζε απηέο πξνηείλεη
έλαλ ηξφπν εξκελείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (Molnar & Lindquist, 2013). Σέινο,
θαζνξηζηηθή είλαη ε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ-γνλέσλ/θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ
(Πνπξζαλίδνπ, 2016).
πκπεξαζκαηηθά, ηφζν νη πξνιεπηηθέο φζν θαη νη επαλνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη
ηερληθέο/ζηξαηεγηθέο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ άκβιπλζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ κνξθψλ
ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε (Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Χζηφζν, εθείλν
πνπ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά, είλαη ε επαξθήο γλψζε θη επηδέμηα εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ
γηα θάζε πεξίπησζε ζηξαηεγηθψλ, εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Siedentop, 2002· Slavin,
2003).
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1.5. Μνξθέο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο
εθπαηδεπηηθνί
ζηε
δεπηεξνβάζκηα
πξφιεςεο/αληηκεηψπηζήο ηνπο

πνπ ζπλαληνχλ
εθπαίδεπζε,

ζπρλφηεξα νη
θαη
ηξφπνη

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ θαίλεηαη λα ππάξρεη σο πξνο ηηο κνξθέο
πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζπλαληνχλ ζπρλφηεξα ζηελ
ηάμε. Δηδηθφηεξα, ζε απηέο ζπγθαηαηαιέγνληαη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηε καζεζηαθή
δηεξγαζία, ε ελαζρφιεζε κε άιια πξάγκαηα εθηφο καζήκαηνο, ε αδηθαηνιφγεηε
παξέκβαζε/πεξηθνξά ζηελ αίζνπζα, ε αλππαθνή ζηηο ππνδείμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε
αδηαθνξία ζηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο, ε θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε, ε παξελφριεζε
ζπκκαζεηψλ, ε απζάδεο/πξνζβιεηηθή ζηάζε πξνο ζπκκαζεηέο ή/θαη εθπαηδεπηηθνχο, ε
θνπβέληα κε ηνπο γχξσ, ε πξφθιεζε κε ιεθηηθψλ ζνξχβσλ, ε δηάζπαζε ηεο νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ε απνθπγή ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο, ε δπζθνιία ζπλεξγαζίαο,
ν αξλεηηζκφο θαη ε ζηάζε απαμίαο πξνο ηελ εθπαίδεπζε (Κνπξέιε, 2005∙ Θενδσξέζθνπ,
2006∙ αγξή, 2007∙ Γνχθα, 2008∙ Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008∙ Κνθνιηλάθε, 2009∙ Özben, 2010∙
Γξνχιηα, 2015∙ Sezer, 2018).
Δχινγα απαζρνιεί ηηο εκπεηξηθέο έξεπλεο ε δηεξεχλεζε ησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ απηψλ
ησλ πξνβιεκάησλ. ε γεληθέο γξακκέο, αλαθέξνληαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο
καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην ζρνιείν θαη ην γεληθφηεξν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαζψο
θαη κε ην νηθνγελεηαθφ θη επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (αγξή, 2007∙ Μνπζηαθιή, 2009∙
Κνθνιηλάθε, 2009).
Δπίζεο, ελδηαθέξνλ ππάξρεη αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο πξφιεςεο θη αληηκεηψπηζεο ησλ
πξνβιεκάησλ απηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Άιινη θαηαθεχγνπλ ζε έκκεζεο/κε ιεθηηθέο
παξεκβάζεηο θη άιινη ζε άκεζεο/ιεθηηθέο (Κνπξέιε, 2005∙ Θενδσξέζθνπ, 2006∙ Özben,
2010∙ Γξνχιηα, 2015∙ Sezer, 2018), άιινη δηακνξθψλνπλ θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κε
ηνπο καζεηέο, θάλνπλ ηελ απηνθξηηηθή ηνπο θη αλαιακβάλνπλ ηηο επζχλεο ηνπο
(Θενδσξέζθνπ, 2006∙ Γξνχιηα, 2015), ελψ θάπνηνη ζπδεηνχλ κε ζπλαδέιθνπο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα (Γξνχιηα, 2015) ή κε ηνλ ίδην ηνλ καζεηή (Γνχθα, 2008∙ Sezer,
2018) ή/θαη ηνπο γνλείο ηνπ (Sezer, 2018) ή κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ (Özben, 2010).
Γεληθά, νη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο απμεκέλεο, κέηξηαο αιιά θαη ήπηαο
θαζνδήγεζεο.

2. Μεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ
πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Γ.Δ.)
Ννκνχ Ζξαθιείνπ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, θαη ηνπο ηξφπνπο πξφιεςεο θαη
δηαρείξηζεο πνπ πηνζεηνχλ. Δηδηθφηεξα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη:
1. Πνηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί Γ.Γ.Δ. Ν.
Ζξαθιείνπ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο;
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2. Πνηνπο ηξφπνπο πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ πηνζεηνχλ νη
εθπαηδεπηηθνί Γ.Γ.Δ. Ν. Ζξαθιείνπ;
Γηα ηελ έξεπλα επηιέρζεθε ε πνζνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε κε εξγαιείν ζπιινγήο
δεδνκέλσλ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο ζπγγξαθείο, έπεηηα απφ
αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (Creswell, 2011). Tν εξσηεκαηνιφγην,
απηνζπκπιεξνχκελν, θιεηζηφ θαη δνκεκέλν, ρσξηδφηαλ ζε δχν κέξε. ην πξψην
δηαηππψλνληαλ εξσηήζεηο γηα ηα πξνζσπηθά/επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ζπκκεηερφλησλ, ελψ ζην δεχηεξν γηα ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ πνπ ζπλαληνχλ
ζπρλφηεξα θαη ηνπο ηξφπνπο πξφιεςεο θαη δηαρείξηζήο ηνπο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
Δηδηθφηεξα, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε ηελ πεξίνδν Απξηιίνπ-Μαΐνπ 2019 κε ειεθηξνληθφ
εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζηάιζεθε γηα ζπκπιήξσζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηηο
Γηεπζχλζεηο 7 Γπκλαζίσλ θαη 4 ΓΔ.Λ. ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ, ζρνιείσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ
ηπραία δεηγκαηνιεςία, θαζψο απηή εγγπάηαη ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο
(Creswell, 2011∙ Bryman, 2012). Απάληεζαλ 134 εθπαηδεπηηθνί απφ ηνπο 293 πνπ
ππεξεηνχζαλ ζπλνιηθά ζε απηά θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 (εμαηξέζεθε ε εηδηθφηεηα
ΠΔ11, θαζψο δε δηδάζθεη ζηελ ηππηθή ζρνιηθή αίζνπζα).
ηελ παξνχζα έξεπλα θαηαβιήζεθε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε
εγθπξφηεηα θη αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο:
(α) ζην ζηάδην ζρεδηαζκνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, εμαζθαιίζηεθαλ επαξθείο πεγέο,
επηιέρζεθε ε θαηάιιειε κεζνδνινγία θαη ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ,
θαηαζθεπάζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ λα θαιχπηεη πιήξσο ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα
(εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ), λα απνθεχγεη ηηο αζάθεηεο θη επηθαιχςεηο ζηηο
νδεγίεο/εξσηήζεηο, θαζψο θαη ηηο θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο. Απηφ έγηλε ηφζν κε ηνλ
πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ φζν θαη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζε ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο (πηινηηθφο
έιεγρνο). Αθφκε, αμηνπνηήζεθε ην θαηάιιειν δείγκα θη εμαζθαιίζηεθε ε
αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπ, ζπλεπψο θαη ε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζην
πιαίζην ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ (εμσηεξηθή εγθπξφηεηα), (β) ζην ζηάδην ζπιινγήο δεδνκέλσλ,
έγηλαλ νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθπγή πεξηπηψζεσλ κε ζπκπιήξσζεο
εξσηεκαηνινγίσλ, (γ) ζην ζηάδην αλάιπζεο δεδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαηάιιειε
ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, απνθεχρζεθε ε εμαγσγή γεληθεχζεσλ θη επηιεθηηθή ρξήζε
δεδνκέλσλ θαη (δ) ζην ζηάδην παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ, απνθεχρζεθε ε επηιεθηηθή
κεηαρείξηζή ηνπο θαη παξαπνίεζε ηνπ νπζηαζηηθνχ λνήκαηφο ηνπο θαη δηαηππψζεθαλ
ηζρπξηζκνί πνπ ηεθκεξηψλνληαη απφ ηα επξήκαηα θη απαληνχλ ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα
(Cohen et al., 2008∙ Robson, 2010∙ Creswell, 2011).
Δπίζεο, ε εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο επηηεχρζεθε, πξσηίζησο, κε ηε δηαθχιαμε ηεο
αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο έηζη απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα δνζνχλ εηιηθξηλείο
απαληήζεηο (Cohen et al., 2008). ηε δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο εθηηκάηαη φηη ζπλέηεηλε θαη ε
απνπζία ηεο εξεπλήηξηαο θαηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπ. Δπηπιένλ, ε αμηνπηζηία εληζρχζεθε απφ
ηελ επηινγή αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο (Bird, Hammersley, Gomm & Woods, 1999).
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Σέινο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθηηκήζεθε ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach α ζε
ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, ν νπνίνο θαηέδεημε άξηζηε θαη θαιή αμηνπηζηία εζσηεξηθήο
ζπλέπεηαο (Γαιάλεο, 2012).
Ζ παξνχζα έξεπλα ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο. Καη‘ αξράο, αλ θαη ε δεηγκαηνιεςία ήηαλ
ηπραία, εληνχηνηο ε έξεπλα πινπνηήζεθε ζε έλαλ λνκφ θαη ζπλεπψο ηα απνηειέζκαηά ηεο
ελδέρεηαη λα κελ είλαη γεληθεχζηκα. Δπίζεο, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε
απηνζπκπιεξνχκελσλ εξσηεκαηνινγίσλ, άξα ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα δφζεθαλ απαληήζεηο
ηπραίεο ή θνηλσληθά επηζπκεηέο (Demetriou, Ozer, & Essau, 2015). Σέινο, δελ εθαξκφζηεθε
πνιπκεζνδηθή θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε (ηξηγσλνπνίεζε), ε νπνία ζα κπνξνχζε λα
απμήζεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ (Βεξγίδεο, 2008).

3. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, αξρηθά, πξνζδηνξίζηεθαλ ηα πξνζσπηθά/ επαγγεικαηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ 134 εθπαηδεπηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα ππεξεηνχληεο ζε δεκφζηα
Γπκλάζηα/ΓΔ.Λ. ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ννκνχ Ζξαθιείνπ, ζηνπο νπνίνπο
ππεξηεξνχλ νη γπλαίθεο (67,2%), φζνη είλαη 41-50 εηψλ (54,5%) θαη νη Φηιφινγνη (41,7%).
Δπίζεο, ην 46,3% έρεη θάλεη επηπιένλ ζπνπδέο, ελψ ην 60,1% εξγάδεηαη ζηε δεκφζηα
εθπαίδεπζε 11-20 έηε. Απφ απηνχο ην 41,7% ππεξεηεί ζε ΓΔ.Λ. θαη ην 65,2% ζε ζρνιεία
αζηηθήο πεξηνρήο. Σέινο, ε πιεηνλφηεηα έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα/εκεξίδεο ζρνιηθψλ
ζπκβνχισλ ζε Φπρνπαηδαγσγηθά ζέκαηα/ρνιηθή Φπρνινγία (72,4%).
Χο πξνο ηηο εμσηεξηθεπκέλεο κνξθέο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ ζην πιαίζην ηεο
ηάμεο, πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζπλαληνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο ζε κέζε
ζπρλφηεηα (αξθεηά/ιίγν) ζε πεληάβαζκε θιίκαθα (Πίλαθαο 1).
Πίλαθαο 1. Καηαλνκή πνιιαπιψλ απνθξίζεσλ ζηελ εξψηεζε «ε πνην βαζκφ ζπλαληάηε ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο
καζεηψλ/-ηξηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε (ΔΞΧΣΔΡΗΚΔΤΜΔΝΔ κνξθέο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο);».
πνιχ

πάξα
πνιχ

Μέζε ηηκή
θιίκαθαο
Likert

Σππ.
απφθι.

41,0

28,4

11,2

3,3

0,9

39,1

39,8

16,5

4,5

2,9

0,9

0,8

30,1

45,1

18,8

5,3

3,0

0,9

2,2

26,9

47,0

20,9

3,0

3,0

0,8

26,1

50,7

17,2

5,2

0,7

2,0

0,8

3,0

50,8

35,6

9,1

1,5

2,6

0,8

9,0

44,8

35,8

8,2

2,2

2,5

0,9

31,3

41,0

17,9

6,7

3,0

2,1

1,0

3,8

44,4

35,3

12,8

3,8

2,7

0,9

14,3

60,9

19,5

5,3

0,0

2,2

0,7

θαζφινπ

Λίγν

1. «Πεηάγεηαη» θαη δηαθφπηεη ηνπο άιινπο, φηαλ
κηινχλ.
2. Γελ αθνινπζεί ηηο ππνδείμεηο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ.
3. Γε θέξλεη φ,ηη είλαη απαξαίηεην γηα ην κάζεκα.

0,0

19,4

0,0

4. Δλνριεί ηνπο δηπιαλνχο ηνπ/ηεο.
5. Μεηαθηλείηαη κέζα ζηελ αίζνπζα, ρσξίο λα δεηά
άδεηα.
6. Γηαθξίλεηαη απφ λεπξηθφηεηα, αλεζπρία ή
ππεξεπαηζζεζία, πξνθαιψληαο αλαζηάησζε.
7. Παξηζηάλεη ηνλ «γεισηνπνηφ» ή θάλεη κε
ιεθηηθνχο ζνξχβνπο.
8. Σξψεη, πίλεη (θαθέ, αλαςπθηηθφ θ.ά.),
ρξεζηκνπνηεί ή θνηηάδεη ην θηλεηφ ηειέθσλφ
ηνπ/ηεο.
9. Πξνζέξρεηαη θαζπζηεξεκέλα ζηελ αίζνπζα.
10. Πξνζπαζεί λα απνκνλψζεη ζπκκαζεηή/-έο
ηνπ/ηεο (δεκηνπξγία «θιίθαο»).

αξθεηά
%
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11. Μηιάεη ζε ζπκκαζεηέο/-ηξηεο κε αγέλεηα,
απζάδεηα, πξνζβιεηηθφ, ππεξνπηηθφ ή εξηζηηθφ
χθνο.
12. Μηιάεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε αγέλεηα,
απζάδεηα, πξνζβιεηηθφ, ππεξνπηηθφ ή εξηζηηθφ
χθνο.
13. Δπηδηψθεη ππεξβνιηθά λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή
ζπκκαζεηψλ/εθπαηδεπηηθψλ.
14. Γθξηληάδεη ππεξβνιηθά γηα φζα γίλνληαη ζην
πιαίζην ηνπ καζήκαηνο.
15. Άιιν

6,9

58,0

25,2

9,2

0,8

2,4

0,8

15,2

59,8

15,9

6,8

2,3

2,2

0,9

2,2

41,8

40,3

13,4

2,2

2,7

0,8

11,4

43,2

33,3

10,6

1,5

2,5

0,9

60,0

14,3

8,6

17,1

0,0

1,8

1,2

Έιεγρνη νκνηνγέλεηαο ρ2. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απαληήζεσλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο (p<0,001).

Δηδηθφηεξα, ηελ πςειφηεξε Μ.Σ. (3,3) ζπγθέληξσζε ε κνξθή ζπκπεξηθνξάο «―πεηάγεηαη‖
θαη δηαθφπηεη ηνπο άιινπο, φηαλ κηινχλ», ελψ αθνινπζνχλ ζπκπεξηθνξέο φπσο «δε θέξλεη φ,
ηη είλαη απαξαίηεην γηα ην κάζεκα» θαη «ελνριεί ηνπο δηπιαλνχο ηνπ» (Μ.Σ.=3,0
αληηζηνίρσο). Δπηπιένλ, πςειέο Μ.Σ. παξαηεξήζεθαλ ζε κνξθέο φπσο «δελ αθνινπζεί ηηο
ππνδείμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ» (Μ.Σ.=2,9), «πξνζέξρεηαη θαζπζηεξεκέλα ζηελ αίζνπζα» θαη
«επηδηψθεη ππεξβνιηθά λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή ζπκκαζεηψλ/εθπαηδεπηηθψλ» (Μ.Σ.=2,7
αληηζηνίρσο), «δηαθξίλεηαη απφ λεπξηθφηεηα, αλεζπρία ή ππεξεπαηζζεζία, πξνθαιψληαο
αλαζηάησζε» (Μ.Σ.=2,6) θαη «παξηζηάλεη ηνλ ―γεισηνπνηφ‖ ή θάλεη κε ιεθηηθνχο ζνξχβνπο»
θαη «γθξηληάδεη ππεξβνιηθά γηα φζα γίλνληαη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο (Μ.Σ.=2,5
αληηζηνίρσο).
Αλαθνξηθά κε ηηο εζσηεξηθεπκέλεο κνξθέο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ζπλνπηηθά
παξαηεξείηαη φηη νη εξσηεζέληεο ηηο ζπλαληνχλ «ιίγν»/«αξθεηά».
Πίλαθαο 2. Καηαλνκή πνιιαπιψλ απνθξίζεσλ ζηελ εξψηεζε «ε πνην βαζκφ ζπλαληάηε ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο
καζεηψλ/-ηξηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε (ΔΧΣΔΡΗΚΔΤΜΔΝΔ κνξθέο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο);».
πνιχ

πάξα πνιχ

Μέζε ηηκή
θιίκαθαο
Likert

Σππ.
απφθι.

53,0

22,4

6,0

3,1

0,8

23,3

51,1

20,3

4,5

3,0

0,8

35,3

55,6

6,8

1,5

0,8

1,8

0,7

19. Απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα (θάλεη «θνπάλεο»).

7,5

54,5

28,4

7,5

2,2

2,4

0,8

20. Σεξεί ζηάζε απαμίαο πξνο ην κάζεκα, ηνλ
εθπαηδεπηηθφ, ην ζρνιείν/ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.

6,7

46,3

31,3

12,7

3,0

2,6

0,9

21. Έρεη ππεξβνιηθή ληξνπή.

18,7

67,2

11,9

2,2

0,0

2,0

0,6

22. Έρεη ππεξβνιηθφ άγρνο γηα ηελ επίδνζή ηνπ/ηεο.

8,3

47,7

31,1

12,1

0,8

2,5

0,8

23. Παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηε ζπλεξγαζία ηνπ/ηεο κε
ζπκκαζεηέο/εθπαηδεπηηθφ.
24. Παξνπζηάδεη ζπγθαιπκκέλε επηζεηηθφηεηα πξνο
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ/ηεο (ςέκαηα, ζπθνθαληίεο,
θινπέο θ.ά.).
25. Δθδειψλεη ηάζε γηα απνκφλσζε ή θαηαζιηπηηθή
δηάζεζε.

6,0

56,7

26,9

9,0

1,5

2,4

0,8

15,0

60,2

21,1

2,3

1,5

2,2

0,8

17,9

68,7

9,7

3,0

0,7

2,0

0,7

90,9

4,5

4,5

0,0

0,0

1,1

0,5

Καζφινπ

ιίγν

16. Γελ πξνζέρεη ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο, αιιά
«ραδεχεη».
17. Δπηδεηθλχεη ππεξβνιηθή ηεκπειηά/αδηαθνξία γηα ην
κάζεκα.

0,7

17,9

0,8

18. Κνηκάηαη.

αξθεηά
%

26. Άιιν

Έιεγρνη νκνηνγέλεηαο ρ . εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απαληήζεσλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο (p<0,001)
2

Δηδηθφηεξα, ηελ πςειφηεξε Μ.Σ. (3,1) ζπγθέληξσζε ε κνξθή ζπκπεξηθνξάο «δελ πξνζέρεη
ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο, αιιά ―ραδεχεη‖», ελψ αθνινπζνχλ «επηδεηθλχεη ππεξβνιηθή
ηεκπειηά/αδηαθνξία γηα ην κάζεκα» (Μ.Σ.=3,0), «ηεξεί ζηάζε απαμίαο πξνο ην κάζεκα, ηνλ
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εθπαηδεπηηθφ, ην ζρνιείν/ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα» (Μ.Σ.=2,6) θη «έρεη ππεξβνιηθφ άγρνο
γηα ηελ επίδνζή ηνπ/ηεο» (Μ.Σ.=2,5) (Πίλαθαο 2).
ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πνηεο, θαηά ηε γλψκε ηνπο, είλαη νη ηξεηο – απφ ηηο αλαθεξφκελεο
ζην εξσηεκαηνιφγην - δπζθνιφηεξεο κνξθέο σο πξνο ηε δηαρείξηζή ηνπο, αλέθεξαλ: ν
καζεηήο (α) «ηεξεί ζηάζε απαμίαο πξνο ην κάζεκα, ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ην
ζρνιείν/εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα» (12,9%), (β) «επηδεηθλχεη ππεξβνιηθή ηεκπειηά/αδηαθνξία
γηα ην κάζεκα» (9,4%) θαη (γ) «εθδειψλεη ηάζε γηα απνκφλσζε ή θαηαζιηπηηθή δηάζεζε»
(9,1%).
Αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα πνπ νη εξσηψκελνη αληηκεησπίδνπλ ηέηνηα πξνβιήκαηα
(Πίλαθεο 1, 2), ην 35,1% δήισζε αξθεηά ζπρλά, ην 26,9% θαζεκεξηλά, ελψ πνζνζηφ 26,1%
ζρεδφλ θαζεκεξηλά θαη, ηέινο, ην 11,9% ζπάληα/πνηέ. Δπίζεο, ε πιεηνλφηεηα (77,6%)
ζπκθσλεί φηη ε ζπρλφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ απμάλεηαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.
ρεηηθά κε ηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο, πξνέθπςε φηη νη ζπκκεηέρνληεο απνδίδνπλ ηελ
εθδήισζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ελφο καζεηή ζηελ ηάμε θπξίσο ζε παξάγνληεο πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ (Μ.Σ.=3,9) θαη ζε δηάθνξνπο θνηλσληθνχο
παξάγνληεο, φπσο επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, πξνβαιιφκελα πξφηππα, Μ.Μ.Δ., Μ.Κ.Γ.
θ.ά. (Μ.Σ.=3,6). Δπίζεο, απνδίδνπλ επζχλεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο (Μ.Σ.=3.3), ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Μ.Σ.=3,2), εθπαηδεπηηθνχο (Μ.Σ.=3) θαη ζρνιείν (Μ.Σ.=3).
Χο πξνο ηηο ελέξγεηεο πξφιεςεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, νη εθπαηδεπηηθνί θπξίσο
«δηακνξθψλνπλ ζεηηθέο/πνηνηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο θαη λα δηεμάγνπλ ην κάζεκα
ζε θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο» (Μ.Σ.=4,0) θαη «πξνζαξκφδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ζηηο
αλάγθεο/ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ» (Μ.Σ.=3,9) (Πίλαθαο 3).
Πίλαθαο 3. Καηαλνκή απνθξίζεσλ ζηελ εξψηεζε «ε πνηεο ελέξγεηεο πξνβαίλεηε, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεηε ηα πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ/-ηξηψλ ζηελ ηάμε ζαο ζε επίπεδν ΠΡΟΛΖΦΖ;».
θαζφινπ

ιίγν

Αξθεηά
%

πνιχ

πάξα πνιχ

1.Γηακνξθψλσ πνηνηηθέο/ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο κε καζεηέο/-ηξηεο. Καιιηεξγψ θιίκα
ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο.

0,8

3,0

22,6

42,1

2. Πξνβαίλσ ζε ηαθηηθή θαη εηιηθξηλή
απηναμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δηδαζθαιίαο κνπ.

1,5

9,9

36,6

3. Πξνζπαζψ ζπλερψο λα βειηηψλσ ην
επαγγεικαηηθφ πξνθίι κνπ.

0,0

7,6

4. Πξνζαξκφδσ ηε δηδαζθαιία ζηηο αλάγθεο θαη
ζην επίπεδν ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ.

0,7

5. Δληζρχσ ηε ζπλεξγαηηθή ηθαλφηεηα ησλ
καζεηψλ/-ηξηψλ. Αμηνπνηψ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή
κέζνδν δηδαζθαιίαο.
6. Άιιν

Σππ.
απφθι.

31,6

Μέζε ηηκή
θιίκαθαο
Likert
4,0

37,4

14,5

3,5

0,9

38,2

38,9

15,3

3,6

0,8

2,2

25,4

45,5

26,1

3,9

0,8

0,8

22,0

32,6

35,6

9,1

3,3

0,9

70,6

11,8

0,0

11,8

5,9

1,7

1,3

0,9

Έιεγρνη νκνηνγέλεηαο ρ2. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απαληήζεσλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο (p<0,001)

Αλαθνξηθά κε ηηο ελέξγεηεο δηαρείξηζεο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο, νη
εθπαηδεπηηθνί θπξίσο «επαηλνχλ ηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή»
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(Μ.Σ.=4,2) αιιά θαη «θάζε ζεηηθή ζηάζε, ππνδεηθλχνληαο έηζη ηνλ απνδεθηφ ηξφπν
ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε» (Μ.Σ.=4,1). Αθνινπζνχλ ελέξγεηεο φπσο «ζπδεηψ θαη‘ ηδίαλ κε
ηνλ καζεηή πνπ πξνθαιεί ην πξφβιεκα, γηα ηηο αηηίεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο» (Μ.Σ.=3,9), «δελ επηβάιισ ακέζσο ηηκσξίεο αιιά δίλσ επθαηξίεο βειηίσζεο»
(Μ.Σ.=3,6) θαη «ρξεζηκνπνηψ ην ρηνχκνξ» (Μ.Σ.=3,6) (Πίλαθαο 4).
Πίλαθαο 4. Καηαλνκή απνθξίζεσλ ζηελ εξψηεζε «Σε επίπεδο ΔΘΑΧΕΘΡΘΣΗΣ και ζε ζσέζη με ηοςρ ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΘΕΣ, ζε ποιερ ενέπγειερ
πποβαίνεηε, πποκειμένος να ανηιμεηωπίζεηε ηα πποβλήμαηα ζςμπεπιθοπάρ ηοςρ ζηην ηάξη».
θαζφινπ

Λίγν

αξθεηά

%
1. Αλαθέξσ ην φλνκα ηνπ/ηεο ζπγθεθξηκέλνπ/-εο καζεηή/13,8
35,4
34,6
ηξηαο κε έληνλν χθνο ή/θαη απαηηψ κε απζηεξφηεηα λα
ζηακαηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά απηή.
2. Δπηβάιισ ακέζσο παξαδεηγκαηηθέο ηηκσξίεο ζε φπνηνλ/-α
44,3
45,8
8,4
παξαβηάδεη ζπζηεκαηηθά ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο.
3. Γελ επηβάιισ ακέζσο ηηκσξίεο αιιά δίλσ επθαηξίεο
1,5
4,5
40,3
βειηίσζεο.
4. Υξεζηκνπνηψ ην ρηνχκνξ.
1,5
13,7
27,5
5. Αγλνψ ζπλεηδεηά ηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά,
20,0
44,6
25,4
πεξηκέλνληαο λα αηνλίζεη ζηαδηαθά.
6. πδεηψ θαη‘ ηδίαλ κε ηνλ/ηε καζεηή/-ηξηα πνπ πξνθαιεί ην
0,0
9,9
26,7
πξφβιεκα, γηα ηηο αηηίεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο.
7. Υξεζηκνπνηψ επηηηκεηηθνχο έσο θαη πξνζβιεηηθνχο
86,9
9,2
3,1
ραξαθηεξηζκνχο.
8. πδεηψ «αλνηθηά» κε φιε ηελ ηάμε ην πξφβιεκα θαη ηελ
18,3
36,6
22,9
εκπιέθσ ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ.
9. Δπηπιήηησ ηνλ/ηελ καζεηή/-ηξηα ζησπειά (κε έληνλν
6,9
23,8
37,7
βιέκκα, απνηξεπηηθή θίλεζε ρεξηνχ ή θεθαιήο θ.ά.).
10. Πιεζηάδσ ηνλ/ηελ καζεηή/-ηξηα θαη παξακέλσ γηα ιίγε
7,8
21,1
32,0
ψξα θνληά ηνπ/ηεο.
11. Πιεζηάδσ ηνλ/ηελ καζεηή/-ηξηα θαη κε έλα απαιφ άγγηγκα
28,2
26,0
19,8
ζηελ πιάηε ή ην θεθάιη ηνλ/ηελ επαλαθέξσ ζηελ ηάμε.
12. Σνπ/ηεο αιιάδσ ζέζε.
9,9
26,7
35,1
13. Μεηψλσ ηε βαζκνινγία ηνπ/ηεο.
50,4
35,1
9,9
14. Σνπ/ηεο ππνδεηθλχσ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο.
27,5
21,4
26,7
15. Γείρλσ θαηαλφεζε θαη πξνζπαζψ λα ζπλαηζζαλζψ ηελ
0,8
15,8
43,6
ςπρνινγηθή θαηάζηαζή ηνπ/ηεο.
16. Δπαηλψ ηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο.
0,0
0,8
21,9
17. Δπαηλψ θάζε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ππνδεηθλχνληαο έκκεζα
2,3
0,8
19,1
ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν ζπκπεξηθνξάο.
18. Πξνζπαζψ λα ηνπ/ηεο δηδάμσ ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο
9,3
24,0
30,2
ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ/ηεο.
19. Πξνζπαζψ λα ηνπ/ηεο δηδάμσ ηξφπνπο αλαζηνραζκνχ ησλ
8,5
23,8
25,4
πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ/ηεο θη έγθαηξεο
ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ ζπλεπεηψλ ησλ επηινγψλ/πξάμεψλ
ηνπ/ηεο.
20. Άιιν
70,6
5,9
5,9
Έιεγρνη νκνηνγέλεηαο ρ2. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απαληήζεσλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο (p<0,05)

πνιχ

πάξα
πνιχ

Σππ.
απφθι.

3,1

Μέζε ηηκή
θιίκαθαο
Likert
2,6

13,1

1,5

0,0

1,7

0,7

35,8

17,9

3,6

0,9

37,4
8,5

19,8
1,5

3,6
2,3

1,0
0,9

31,3

32,1

3,9

1,0

0,8

0,0

1,2

0,5

16,8

5,3

2,5

1,1

22,3

9,2

3,0

1,1

30,5

8,6

3,1

1,1

17,6

8,4

2,5

1,3

22,9
4,6
18,3
23,3

5,3
0,0
6,1
16,5

2,9
1,7
2,5
3,4

1,0
0,8
1,2
1,0

36,7
39,7

40,6
38,2

4,2
4,1

0,8
0,9

20,9

15,5

3,1

1,2

23,1

19,2

3,2

1,2

1,7

1,2

17,6

1,0

Παξάιιεια, σο πξνο ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζε ζρέζε κε άιινπο (γνλείο, δηεπζπληέο,
ζπλαδέιθνπο, εηδηθνχο), νη εξσηεζέληεο θπξίσο θαηαθεχγνπλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ έλα πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο καζεηή (Μ.Σ.=4,0). Αθνινπζνχλ
ελέξγεηεο φπσο «επηθνηλσλψ κε ηνπο γνλείο ηνπ, γηα λα δεηήζσ ηελ νπζηαζηηθή ζπλδξνκή
ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο» (Μ.Σ.=3,3), «ελεκεξψλσ ηνπο γνλείο γηα ην
πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ηνπο πξνεηδνπνηψ γηα ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο»
(Μ.Σ.=2,6), «δεηψ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ» (Μ.Σ.=2,6)
θαη «αλαδεηψ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε απφ δηαδίθηπν/βηβιηνγξαθία» (Μ.Σ.=2,6) (Πίλαθαο
5).
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Πίλαθαο 5. Καηαλνκή απνθξίζεσλ ζηελ εξψηεζε «ε επίπεδν ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ θαη ζε ζρέζε κε ΑΛΛΟΤ (γνλείο, δηεχζπλζε,
ζπλαδέιθνπο, εηδηθνχο επαγγεικαηίεο), ζε πνηεο ελέξγεηεο πξνβαίλεηε, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεηε ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο
καζεηψλ/-ηξηψλ ζηελ ηάμε;».
θαζφινπ

ιίγν

αξθεηά
%

πνιχ

πάξα πνιχ

1. Δπηβάιισ σξηαία απνβνιή θαη ηνλ/ηελ παξαπέκπσ
38,0
48,1
11,6
1,6
ζηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα αλαιάβεη ηελ
επζχλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο,
θαζψο ε δηθή κνπ δνπιεηά επηθεληξψλεηαη ζηε
δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κνπ.
2. Δλεκεξψλσ ηνπο γνλείο ηνπ/ηεο καζεηή/-ηξηαο γηα
16,8
29,8
32,8
15,3
ην πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ηνπο
πξνεηδνπνηψ γηα ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο.
3. Δπηθνηλσλψ κε ηνπο γνλείο ηνπ/ηεο, γηα λα δεηήζσ
3,1
22,3
30,8
27,7
ηελ νπζηαζηηθή ζπλδξνκή ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο.
4. Αληαιιάζζσ απφςεηο κε άιινπο ζπλαδέιθνπο πνπ
0,8
4,6
24,6
38,5
δηδάζθνπλ ζηνλ/ζηε ζπγθεθξηκέλν/-ε καζεηή/-ηξηα,
πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζσ ηελ πξνβιεκαηηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο.
5. Γελ αλαθνηλψλσ ην πξφβιεκα ζε άιινπο
72,9
19,4
3,9
3,1
(ζπλαδέιθνπο, Γηεχζπλζε, ζρνιηθφ ζχκβνπιν, γνλείο,
εηδηθνχο επαγγεικαηίεο/ζεζκνχο), πξνθεηκέλνπ λα κε
ζεσξεζεί σο αδπλακία εθ κέξνπο κνπ, θαη πξνζπαζψ
λα ην επηιχζσ κφλνο/-ε.
6. Εεηψ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε απφ ηε Γηεχζπλζε
17,2
34,4
28,9
10,2
ηνπ ζρνιείνπ.
7. Εεηψ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε απφ ηνλ ζρνιηθφ
45,0
23,3
18,6
6,2
ζχκβνπιν Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο.
8. Εεηψ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε απφ εηδηθνχο
28,7
32,6
23,3
7,0
επαγγεικαηίεο/ζεζκνχο.
9. Αλαδεηψ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε απφ ην
23,4
28,1
20,3
16,4
Γηαδίθηπν ή ηε βηβιηνγξαθία.
10. Άιιν
92,9
0,0
7,1
0,0
Έιεγρνη νκνηνγέλεηαο ρ2. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απαληήζεσλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο (p<0,05)

Σππ.
απφθι.

0,8

Μέζε ηηκή
θιίκαθαο
Likert
1,8

5,3

2,6

1,1

16,2

3,3

1,1

31,5

4,0

0,9

0,8

1,4

0,8

9,4

2,6

1,2

7,0

2,1

1,2

8,5

2,3

1,2

11,7

2,6

1,3

0,0

1,1

0,5

0,8

Αλαθνξηθά κε ηηο ελέξγεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο, νη
ζπκκεηέρνληεο θπξίσο «πξνρσξνχλ ζε εηιηθξηλή απηνθξηηηθή θαη αλαιακβάλνπλ ηηο επζχλεο
ηνπο» (Μ.Σ.=3,7) θαη «επηρεηξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ην δήηεκα βάζεη ηεο επαγγεικαηηθήο
εκπεηξίαο ηνπο» (Μ.Σ.=3,5). Έπνληαη ελέξγεηεο φπσο «δελ αθνινπζψ ζπγθεθξηκέλε/-ν
ζηξαηεγηθή/ηξφπν αιιά αληηδξψ θαηά πεξίπησζε» (Μ.Σ.=3,1), θαη «ζρεδηάδσ ιεπηνκεξψο
ηελ παξέκβαζή κνπ» (Μ.Σ.=2,8) (Πίλαθαο 6).
Πίλαθαο 6. Καηαλνκή απνθξίζεσλ ζηελ εξψηεζε B7.β iii. «Σε επίπεδο ΔΘΑΧΕΘΡΘΣΗΣ και ζε ζσέζη με ΕΣΑΣ και ηη ΔΘΔΑΣΚΑΛΘΑ
ζαρ, ζε ποιερ ενέπγειερ πποβαίνεηε, πποκειμένος να ανηιμεηωπίζεηε ηα πποβλήμαηα ζςμπεπιθοπάρ μαθηηών/-ηπιών ζηην ηάξη;».
θαζφινπ

Λίγν

αξθεηά

πνιχ

πάξα
πνιχ

Μέζε ηηκή
θιίκαθαο
Likert

Σππ.
απφθι.

30,6

23,1

3,7

0,9

0,0

0,0

1,2

0,4

31,5

6,9

3,1

1,0

38,3

9,8

3,5

0,8

19,5

7,5

2,8

1,1

13,0

3,8

2,3

1,1

6,3

0,0

1,3

0,8

%
1. Κάλσ κε εηιηθξίλεηα ηελ απηνθξηηηθή κνπ θαη
0,0
3,7
42,5
αλαιακβάλσ ηηο επζχλεο πνπ κνπ αλαινγνχλ.
2. Αδηαθνξψ γηα ην πξφβιεκα, θαζψο ζεσξψ φηη δελ είλαη
84,0
13,7
2,3
δηθή κνπ επζχλε/αξκνδηφηεηα ή φηη δελ κπνξεί λα ιπζεί.
3. Γελ αθνινπζψ κία ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ή έλα
6,2
23,8
31,5
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν αιιά αληηδξψ θαηά πεξίπησζε.
4. Δπηρεηξψ λα αληηκεησπίζσ ην δήηεκα βάζεη ηεο
0,0
8,3
43,6
επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κνπ.
5. ρεδηάδσ ιεπηνκεξψο ηελ παξέκβαζή κνπ (ζηφρνπο,
9,8
33,1
30,1
πεξηερφκελν, κεζφδνπο/ζηξαηεγηθή).
6. Απνθεχγσ ηε ιεπηνκεξή ζρεδίαζε ηεο παξέκβαζήο κνπ,
26,7
35,9
20,6
θαζψο απηά ζπάληα εθαξκφδνληαη ζηελ … ηνπ καζήκαηνο.
7.Άιιν
87,5
6,3
0,0
Έιεγρνη νκνηνγέλεηαο ρ2. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απαληήζεσλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο (p<0,001).
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Σέινο, ζε ζρεηηθή εξψηεζε ε πιεηνλφηεηα 56,4% δήισζε αξθεηά ηθαλνπνηεκέλε απφ ηνλ
ηξφπν δηαρείξηζεο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ.

4. πδήηεζε απνηειεζκάησλ
πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, αλαθνξηθά κε ην πξψην εξεπλεηηθφ
εξψηεκα, νη εξσηεζέληεο αληηκεησπίδνπλ πνηθίιεο, εμσηεξηθεπκέλεο θη εζσηεξηθεπκέλεο,
κνξθέο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ.
Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηηο εμσηεξηθεπκέλεο κνξθέο ε πιεηνλφηεηα ζπλαληά θπξίσο καζεηέο πνπ
«―πεηάγνληαη‖, δηαθφπηνληαο ηνπο άιινπο» (Μ.Σ.=3,3). Γεγνλφο είλαη φηη φιεο νη
αλαθεξφκελεο κνξθέο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαίλεηαη λα έρνπλ ηάζε κέζεο εκθάληζεο
ζε πνιχ πςειά πνζνζηά (58,9%-86,4%), κε επηθξαηνχζεο λα «είλαη θάπνηνο λεπξηθφο,
αλήζπρνο ή ππεξεπαίζζεηνο, πξνθαιψληαο αλαζηάησζε» (Μ.Σ.=2,6), «κηιάεη ζηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ αγελψο, απζάδηθα, πξνζβιεηηθά, ππεξνπηηθά ή εξηζηηθά» (Μ.Σ.=2,4),
«επηδηψθεη ππεξβνιηθά ηελ πξνζνρή ζπκκαζεηψλ/εθπαηδεπηηθψλ» (Μ.Σ.=2,7), «παξηζηάλεη
ηνλ ―γεισηνπνηφ‖ ή θάλεη κε ιεθηηθνχο ζνξχβνπο» (Μ.Σ.=2,5) θαη «πξνζπαζεί λα
απνκνλψζεη ζπκκαζεηή/-ηέο, δεκηνπξγψληαο ―θιίθα‖» (Μ.Σ.=2,2). ηελ ειιεληθή θαη
μελφγισζζε βηβιηνγξαθία ηα απνηειέζκαηα είλαη αλάινγα. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνπο
Θενδσξέζθνπ (2006), αγξή (2007), Γνχθα (2008), Μνπζηαθιή (2009), Γξνχιηα (2015) θαη
Sezer (2018), ηέηνηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ηείλνπλ λα έρνπλ ηάζε κέζεο εκθάληζεο ζε
πνζνζηφ >60%.
Αληίζηνηρεο δηαθπκάλζεηο εκθαλίδνληαη θη αλαθνξηθά κε ηηο εζσηεξηθεπκέλεο κνξθέο.
Δηδηθφηεξα, ζπλαληψληαη θπξίσο καζεηέο πνπ «δελ πξνζέρνπλ ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο»
(Μ.Σ.=3,1). Χζηφζν νη ζπρλφηεξεο εζσηεξηθεπκέλεο κνξθέο έρνπλ ηάζε ρακειήο έσο κέζεο
εκθάληζεο,
φπσο
φηη
«παξνπζηάδνπλ
δπζθνιίεο
ζηε
ζπλεξγαζία
κε
ζπκκαζεηέο/εθπαηδεπηηθνχο» (Μ.Σ.=2,4), «απνπζηάδνπλ αδηθαηνιφγεηα» (Μ.Σ.=2,4) θη
«εκθαλίδνπλ ζπγθαιπκκέλε επηζεηηθφηεηα ζε ζπκκαζεηέο» (Μ.Σ.=2,2). Παξφκνηα εηθφλα
απνηππψλεηαη ζηε Γξνχιηα (2015).
Δληχπσζε πξνθαιεί φηη, παξά ην γεγνλφο πσο θη απηέο νη κνξθέο ζπληζηνχλ πξφβιεκα ζηελ
ηάμε (Walker, 1997∙ Heward, 2000∙ Γαιηψηνπ & Αλδξένπ, 2014), σζηφζν δελ απνηεινχλ
ηδηαίηεξν αληηθείκελν έξεπλαο ζηελ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην
φηη είηε δε γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο είηε κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ επθνιφηεξα απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο.
Απφ φιεο απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο νη ηξεηο πνπ δπζθνιεχνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, είλαη ε απαμησηηθή ζηάζε πξνο ην κάζεκα, ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ην ζρνιείν θαη
ελ γέλεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Μ.Σ.=2,6), ε ππεξβνιηθή ηεκπειηά/αδηαθνξία γηα ην
κάζεκα (Μ.Σ.=3) θαη ε ηάζε γηα απνκφλσζε ή θαηαζιηπηηθή δηάζεζε (Μ.Σ.=2). Αμίδεη λα
επηζεκαλζεί φηη θαη νη ηξεηο είλαη εζσηεξηθεπκέλεο.
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Αλαθνξηθά κε ηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζεψξεζαλ σο
ππεχζπλνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνγέλεηα (Μ.Σ.=3,9), εχξεκα ην νπνίν
επηβεβαηψλεηαη απφ πξνγελέζηεξεο έξεπλεο (αγξή, 2007∙ Μνπζηαθιή, 2009∙ Κνθνιηλάθε,
2009). Δπίζεο, ιίγν παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο απνδίδνπλ επζχλεο ζε δηάθνξνπο
θνηλσληθνχο παξάγνληεο φπσο επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, πξνβαιιφκελα πξφηππα,
Μ.Μ.Δ., Μ.Κ.Γ. θ.ά. (Μ.Σ.=3,6), ζηνηρείν πνπ απνθιίλεη απφ ηε βηβιηνγξαθία (Μνπζηαθιή,
2009∙ Κνθνιηλάθε, 2009). Δλδερνκέλσο ε δηαθνξά λα νθείιεηαη ζηελ παξέιεπζε ηεο κίαο
δεθαεηίαο (2009-2019) ζηελ νπνία ε επηξξνή ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ παξακέηξσλ ζηνπο
εθήβνπο θαίλεηαη φηη εληζρχζεθε.
Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί ε άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ
εθδήισζε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ, θαζψο ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηά ηνπο ηνπ απνδίδνπλ
θάπνην βαζκφ επζχλεο (Μ.Σ.=3). Σν εχξεκα απηφ βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηε βηβιηνγξαθία,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα απνπνηνχληαη ησλ επζπλψλ ηνπο
(Μαηζαγγνχξαο, 2008∙ Μνπζηαθιή, 2009). Ζ δηαθνξά απηή ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί σο
έλδεημε σξηκφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη πιένλ είλαη έηνηκνη λα αλαιάβνπλ φιν θαη
κεγαιχηεξν κεξίδην επζχλεο θαη δξάζεο ζηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ.
Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, νη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνχλ πνηθηιία
ηξφπσλ/ηερληθψλ γηα ηελ πξφιεςε/δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ (Fontana, 1996∙
Μαηζαγγνχξαο, 2003∙ Παλαγάθνο, 2014). Δληνχηνηο, δηαθαίλεηαη κία ξνπή πξνο ηηο ελέξγεηεο
πξφιεςεο. Δηδηθφηεξα, νη πεξηζζφηεξνη επηρεηξνχλ θπξίσο ηε «δηακφξθσζε ζεηηθψλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε καζεηέο, θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο»
(Μ.Σ.=4) θαη «πξνζαξκνγή δηδαζθαιίαο ζε αλάγθεο/επίπεδν καζεηψλ» (Μ.Σ.=3,9). Σα
παξαπάλσ επξήκαηα επηβεβαηψλνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία (Θενδσξέζθνπ, 2006∙ Γνχθα,
2008∙ Γξνχιηα, 2015). Δπνκέλσο, ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη φηη αθνινπζεί
ηελ νηθνζπζηεκηθή θαη ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε.
ζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε, ζε ελέξγεηεο αλαθνξηθά κε καζεηέο, εληνπίδνληαη επίζεο πςειέο
δηαθπκάλζεηο. Δηδηθφηεξα, ηάζε πςειήο εκθάληζεο παξαηεξείηαη ζε παηδαγσγηθά
απνδεθηνχο ηξφπνπο (Μαηζαγγνχξαο, 2003∙ Σξηιηαλφο, 2004∙ Αγγειή & Βιάρνπ, 2011),
φπσο «έπαηλν ζεηηθήο ζηάζεο καζεηή» (Μ.Σ.= 4,2) , «έπαηλν θάζε ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο»
(Μ.Σ.=4,1), «θαη‘ ηδίαλ ζπδήηεζε πξνβιήκαηνο κε καζεηή» (Μ.Σ.=3,9) θαη «ρηνχκνξ»
(Μ.Σ.=3,6). ε γεληθέο γξακκέο ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζπκπίπηνπλ κε ηε βηβιηνγξαθία
(Κνπξέιε, 2005∙ Θενδσξέζθνπ, 2006∙ Γξνχιηα, 2015). πκπεξαζκαηηθά, θαηαδεηθλχεηαη
ζαθήο πξνηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζηξαηεγηθέο/ηερληθέο κέηξηαο θαη πεξηνξηζκέλεο
θαζνδήγεζεο,
νη
νπνίεο
παξαπέκπνπλ
ζην
θνηλσληθνγλσζηηθφ
θαη
ςπρνδπλακηθφ/αλζξσπηζηηθφ κνληέιν δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, αληηζηνίρσο.
ε επίπεδν δηαρείξηζεο, γηα ελέξγεηεο αλαθνξηθά κε άιινπο, έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ
(70%) «απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ζπλαδέιθνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη/εξκελεχζεη έλα
πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο καζεηή ζηελ ηάμε», ελψ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζρεδφλ φινη ην
θάλνπλ απηφ ζε θάπνην βαζκφ (Μ.Σ.=4), εχξεκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θη απφ ηελ έξεπλα ηεο
Γξνχιηα (2015). ε επίπεδν δηαρείξηζεο, ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο, ε
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κέγηζηε πιεηνλφηεηα δειψλεη φηη «δελ αδηαθνξεί γηα ην εθάζηνηε πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο
καζεηή πνπ ζπλαληά» (Μ.Σ.=1,2), θαη κάιηζηα φινη «θάλνπλ εηιηθξηλή απηνθξηηηθή θη
αλαιακβάλνπλ ηηο επζχλεο ηνπο» (Μ.Σ.=3,7). Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ζε θάπνην βαζκφ νη
πεξηζζφηεξνη εκθαλίδνπλ «επειημία δξάζεσλ/αληηδξάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ
έλα ηέηνην πξφβιεκα» (Μ.Σ.=3,1), ζηεξηδφκελνη θπξίσο «ζηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπο»
(Μ.Σ.=3,5). Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηψλνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία (Γνχθα, 2008∙
Μνπζηαθιή, 2009∙ Γξνχιηα, 2015).
Αλακθίβνια, ε δηαπίζησζε φηη ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ εκπεηξία ηνπο. ζπληζηά πξφβιεκα,
θαζψο εκπεηξία ζεκαίλεη κελ γλψζε θαη ζνθία, αιιά ελδέρεηαη λα ζηεξίδεηαη απιψο ζηελ
αλαπαξαγσγή εζθαικέλσλ πξνηχπσλ θαη παξσρεκέλσλ ηερληθψλ αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ
πξνβιεκάησλ. Ηδαληθά πξνηείλεηαη ν γφληκνο ζπλδπαζκφο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θη
επηζηεκνληθήο γλψζεο.
Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ
πξνβιεκάησλ, ε κεγάιε πιεηνλφηεηα (81,2%) δειψλεη «αξθεηά»/«πνιχ» ηθαλνπνηεκέλε,
ζηνηρείν πνπ ζπκθσλεί κε αληίζηνηρα επξήκαηα ηεο Γνχθα (2008).

5. πκπεξάζκαηα
Ζ παξνχζα έξεπλα σο ζθνπφ είρε ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ ζηελ ηάμε. Οη ζπκκεηέρνληεο, ζηε ζπληξηπηηθή
πιεηνλφηεηά ηνπο, δειψλνπλ ζε θάπνην βαζκφ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζπλήζσο
ηα αληηκεησπίδνπλ, παξά ηελ απμεηηθή ηνπο ηάζε.
Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο πνηθίισλ εμσηεξηθεπκέλσλ θη
εζσηεξηθεπκέλσλ κνξθψλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ ζηελ ηάμε, ζπλάγεηαη φηη
θπξίαξρε είλαη ε ηάζε κέηξηαο εκθάληζήο ηνπο, ελψ δελ παξαηεξνχληαη πςειά πνζνζηά ζηηο
αθξαίεο ηηκέο. Χζηφζν νη κνξθέο εθείλεο πνπ ηνπο δπζθνιεχνπλ πεξηζζφηεξν, είλαη νη
εζσηεξηθεπκέλεο. Δπίζεο, ζεσξνχλ φηη γηα ηελ εθδήισζε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ επζχλεηαη
θπξίσο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη πνηθίινη άιινη θνηλσληθνί
παξάγνληεο.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο αμηνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο/ηερληθέο ηφζν πξφιεςεο φζν θαη
δηαρείξηζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε πξφιεςε θαίλεηαη λα ηνπο απαζρνιεί φινπο, κε ηελ
πιεηνλφηεηα λα πξνηηκά ηελ νηθνζπζηεκηθή θαη ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε. Χο πξνο ηε
δηαρείξηζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, γεληθά
παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνλφηεηα θαηαθεχγεη ζε ζηξαηεγηθέο/ηερληθέο κέηξηαο θαη
πεξηνξηζκέλεο θαζνδήγεζεο, νη νπνίεο παξαπέκπνπλ ζην θνηλσληθνγλσζηηθφ θαη
ςπρνδπλακηθφ/αλζξσπηζηηθφ κνληέιν δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ρσξίο
σζηφζν λα απνξξίπηνληαη εληειψο ζηξαηεγηθέο/ηερληθέο έληνλεο θαζνδήγεζεο ηνπ θιαζηθνχ
ζπκπεξηθνξηζηηθνχ κνληέινπ.
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ε ζρέζε κε άιινπο, νη πεξηζζφηεξνη επηιέγνπλ λα απεπζχλνληαη ζε ζπλαδέιθνπο ηνπο, ψζηε
κέζα απφ ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ/απφςεσλ λα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ/αληηκεησπίζνπλ
έλα πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο. Σέινο, ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο/ηε δηδαζθαιία ηνπο, ε
πιεηνλφηεηα δελ επηδεηθλχεη αδηαθνξία γηα ηέηνηα πξνβιήκαηα, ελψ φινη δειψλνπλ φηη
πξνβαίλνπλ ζε εηιηθξηλή απηνθξηηηθή ηνπο θαη αλάιεςε ησλ επζπλψλ ηνπο.
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Ο βαζκφο αλαπηπμηαθήο θαηαιιειφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζην λεπηαγσγείν
The degree of developmental appropriateness of teaching Physical Education in
preschool education
Ησάλλεο Παξαζρφπνπινο, εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο ζηε Γ/ζκηαΔθπ/ζε, MEd, iparasch@sch.gr
Ioannis Paraschopoulos, teacher of Physical Education in Secondary Education, MEd, iparasch@sch.gr

Abstract: The main purpose of this study is the comparison of the activities organized by
preschool teachers in Physical Education with the proposals on the one hand of the
developmentally appropriate pedagogical practices and on the other hand of the
developmental Physical Education.
In order to investigate the purposeabove, a cross sectional survey design was carried out, in
the framework of which a sample was formed with preschool teachers of the Lesvos island.
At the same time, a tool was developed to gather data, which was tested for its validity and
reliability.
The most important findings include the developmentally appropriate way in which
participants organize the various motor activities in Physical Education. An exception is the
preference of preschool teachers in free play over structured motor activities, which is not in
line with the principles of developmental Physical Education.This last finding consults the
main contribution of this study as it reveals a possible contradiction between the statements of
the participants and what they actually apply to the educational process.
Keywords: preschool education, developmental Physical Education, movement activities
Πεξίιεςε:Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε ζχγθξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ νξγαλψλνπλ νη λεπηαγσγνί ζηε Φπζηθή Αγσγή κε ηηο πξνηάζεηο αθελφο ησλ αλαπηπμηαθά
θαηάιιεισλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ θαη αθεηέξνπ ηεο αλαπηπμηαθήο Φπζηθήο Αγσγήο.
Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ δηελεξγήζεθε έλαο δεηγκαηνιεπηηθφο εξεπλεηηθφο
ζρεδηαζκφο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ζπγθξνηήζεθε δείγκα κε
λεπηαγσγνχο ηεο λήζνπ Λέζβνπ. Παξάιιεια, γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ
αλαπηχρζεθε έλα εξγαιείν, ην νπνίν ειέγρζεθε σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία
ηνπ.
ηα πην ζεκαληηθά επξήκαηα ζπγθαηαιέγνληαη ν αλαπηπμηαθά θαηάιιεινο ηξφπνο πνπ νη
ζπκκεηέρνληεο νξγαλψλνπλ ηηο δηάθνξεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε Φπζηθή Αγσγή.
Δμαίξεζε απνηειεί ε πξνηίκεζε ησλ λεπηαγσγψλ ηνπ δείγκαηνο ζην ειεχζεξν παηρλίδη αληί
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ησλ δνκεκέλσλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηνηρείν πνπ δε ζπλάδεη κε ηηο αξρέο ηεο
αλαπηπμηαθήο Φπζηθήο Αγσγήο. Σν ηειεπηαίν εχξεκα απνηειεί θαη ηελ θχξηα ζπλεηζθνξά
ηεο παξνχζαο κειέηεο, επεηδή αλαδεηθλχεη κία πηζαλή αληίζεζε κεηαμχ ησλ δειψζεσλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπ ηη πξαγκαηηθά εθαξκφδνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Λέμεηο θιεηδηά: λεπηαγσγείν, αλαπηπμηαθή Φπζηθή Αγσγή, θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

1. Δηζαγσγή
1.1. Ζ αλαπηπμηαθή Φπζηθή Αγσγή
ε αληηδηαζηνιή κε ηνπ αθαδεκατθνχ ηχπνπ αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, νη αλαπηπμηαθά
θαηάιιειεο πξαθηηθέο έρνπλ σο επίθεληξν ην παηδί. Δπνκέλσο, αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο
πξαθηηθέο είλαη νη πξαθηηθέο πνπ πξνζαξκφδνληαη ζην αηνκηθφ αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ
θάζε καζεηή, θαζψο θαη ζην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ππφβαζξφ ηνπ (Charlesworthetal., 1993).
Έρνληαο ππφςε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, κπνξεί θάπνηνο εχθνια λα αληηιεθζεί φηη ζην
Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) γηα ην λεπηαγσγείν
παξαηεξείηαη κία ζηξνθή ππέξ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ. Χζηφζν, νη Sofou θαη Tsafos
(2010), αλαθέξνπλ φηη δελ είλαη απνιχησο μεθάζαξνο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα επεξεάδεη ηηο πξαθηηθέο ησλ λεπηαγσγψλ, ψζηε λα είλαη αλαπηπμηαθά
θαηάιιειεο.
ζν αθνξά ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ε εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθά
θαηάιιεισλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ νξγάλσζε θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ βνεζνχλ
ηα παηδηά ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ θαη λα ηειεηνπνηήζνπλ ηηο βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο
(Giagazoglouetal., 2008 ·Goodway, Crowe&Ward, 2003 · Lemos, Avigo&Barela, 2012).
Βαζηθή πξνυπφζεζε φκσο είλαη ε επηινγή θαηάιιεισλ θηλεηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ, νη νπνίεο ζα βαζίδνληαη ζην επίπεδν ηθαλφηεηαο ηνπ θάζε παηδηνχ.
χκθσλα κε ην Gallahue (2002), νη βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο είλαη κία νξγαλσκέλε ζεηξά
απφ βαζηθέο θηλήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλδπαζκφ θηλεηηθψλ κνληέισλ δχν ή
πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο. Ζ πξνζρνιηθή ειηθία ζεσξείηαη κία θξίζηκε πεξίνδνο γηα
ηελ απφθηεζε ειέγρνπ ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. Οη Copple θαη Bredekamp
(2011), ηνλίδνπλ φηη ε αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ είλαη πξντφλ ηεο
σξίκαλζεο θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη γηα λα ηηο εμαζθήζνπλ. Γη‘ απηφ ην
ιφγν νη λεπηαγσγνί ρξεηάδεηαη λα νξγαλψλνπλ θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζεβφκελνη ηηο
θηλεηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηθαλφηεηεο θαη
ηα ελδηαθέξνληά ηνπο.
Ο Gallahue (2002), ζέινληαο λα εληζρχζεη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο Φπζηθήο Αγσγήο
ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, παξνπζίαζε κία νινθιεξσκέλε πξφηαζε νξγάλσζεο θηλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ηελ νπνία νλφκαζε αλαπηπμηαθή Φπζηθή Αγσγή. Αλαπηπμηαθή Φπζηθή
Αγσγή είλαη ην είδνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ε νπνία αληηκεησπίδεη ην παηδί σο κία ζπλνιηθή
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θαη αθέξαηε πξνζσπηθφηεηα θαη αλαγλσξίδεη ηελ πνιχπινθε ζρέζε αλάκεζα ζηε βηνινγηθή
ηδηνζπγθξαζία ηνπ αηφκνπ, ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ηνπ
καζήκαηνο (ν.π.). Ζ απφθηεζε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
θαηαιιειφηεηα ηνπ αηφκνπ απνηειεί ηελ «ηδέα-θιεηδί» ηεο αλαπηπμηαθήο Φπζηθήο Αγσγήο
(ν.π.), ε νπνία ζθφπηκν είλαη λα πινπνηείηαη απφ θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ κε εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο.
Χζηφζν, νη Hardman θαη Marshall (2000), κειεηψληαο ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο
Φπζηθήο Αγσγήο ζε δηεζλέο επίπεδν, δηαπίζησζαλ φηη ε ρξεζηκνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ
άιισλ εηδηθνηήησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο, απνηειεί θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνιιψλ ρσξψλ. Γηα ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε
πξαθηηθή ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, παξαηεξήζεθε έιιεηςε ειιελφγισζζεο
βηβιηνγξαθίαο, ελψ ειάρηζηεο είλαη νη έξεπλεο πνπ δηεξεπλνχλ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο απφ ηνπο λεπηαγσγνχο (Κσλζηαληίλνπ,
Εαρνπνχινπ, &Κηνπκνπξηδφγινπ, 2007).

2. Κχξην κέξνο
2.1. Δξεπλεηηθφο ζθνπφο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Ζ παξνχζα εκπεηξηθή κειέηε επηδηψθεη κία ζπλεηζθνξά ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα
ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, απνηππψλνληαο ην βαζκφ αλαπηπμηαθήο θαηαιιειφηεηαο ησλ
επηινγψλ ησλ λεπηαγσγψλ θαηά ηελ νξγάλσζε θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Γηα λα δηεξεπλεζεί ν παξαπάλσ εξεπλεηηθφο
ζθνπφο, ηέζεθαλ ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
Ζ ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη λεπηαγσγνί ζηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο
Φπζηθήο Αγσγήο είλαη ζχκθσλε κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αλαπηπμηαθήο Φπζηθήο Αγσγήο;
Σί ηχπνπ θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηίδνπλ νη λεπηαγσγνί ζηα πιαίζηα ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο;
Ζ νξγάλσζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο είλαη ζχκθσλε κε ηηο αξρέο
ησλ αλαπηπμηαθά θαηάιιεισλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο αλαπηπμηαθήο
Φπζηθήο Αγσγήο;
2.2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν δεηγκαηνιεπηηθφο
εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο. Ο ζπγθεθξηκέλνο εξεπλεηηθφο
ζρεδηαζκφο ζηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή ησλ ηξερνπζψλ ζπκπεξηθνξψλ ελφο πιεζπζκνχ θαη
έρεη ην πιενλέθηεκα λα ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα ζε κία ρξνληθή ζηηγκή (Creswell, 2011).

Page 73 of 416

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, νη κφληκνη θαη νη αλαπιεξσηέο λεπηαγσγνί πνπ
ππεξεηνχλ ζηα λεπηαγσγεία ηεο λήζνπ Λέζβνπ, θαηά ην δηδαθηηθφ έηνο 2015-16, απνηεινχλ
ηνλ πιεζπζκφ, γηα ηνλ νπνίν επηρεηξήζεθε ε εμέηαζε ησλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
νξγαλψλνπλ. Γηα ηελ επηινγή ηνπ ηειηθνχ δείγκαηνο αξρηθά εθαξκφζηεθε ε δεηγκαηνιεςία
θαηά ζηξψκαηα, ψζηε λα ππάξρεη αλαινγηθή αληηπξνζψπεπζε κνλίκσλ θαη αλαπιεξσηψλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο Λέζβνπ. Έπεηηα, κέζσ ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο ζε θάζε νκάδα
λεπηαγσγψλ πξνέθπςε ην ηειηθφ δείγκα ηεο παξνχζαο κειέηεο, απφ ην νπνίν ην 76% (Ν1=90)
θαη ην 24% (Ν2=28) είλαη κφληκνη θαη αλαπιεξσηέο λεπηαγσγνί ηεο Λέζβνπ αληίζηνηρα.
ζν αθνξά ζην εξγαιείν ζπγθέληξσζεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ρξεζηκνπνηήζεθε έλα
εξσηεκαηνιφγην θαη ζπγθεθξηκέλα ε ειεθηξνληθή έθδνζή ηνπ. Σν πξνηεηλφκελν εξγαιείν
είλαη δνκεκέλν ζε δχν ελφηεηεο, κε ηελ πξψηε λα πεξηέρεη δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο.
Ζ δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ
εξσηήκαηνο θαη δνκήζεθε θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσλ ελφο αληίζηνηρνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ
Morgan θαη Hansen (2007). Οη ηξνπνπνηήζεηο θξίζεθαλ απαξαίηεηεο ψζηε ην πξνηεηλφκελν
εξγαιείν λα είλαη ζπκβαηφ, ηφζν κε ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, φζν θαη κε
ηηο αξρέο ηεο αλαπηπμηαθήο Φπζηθήο Αγσγήο.
Σν εξγαιείν ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςε ειέγρζεθε σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη
ηελ εγθπξφηεηά ηνπ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο επηιέρζεθε ε δηελέξγεηα πηινηηθήο
έξεπλαο, ε νπνία πεξηειάκβαλε δχν θάζεηο ρξνληθήο απφζηαζεο δέθα εκεξψλ, ζηα πιαίζηα
ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθε ην πξνηεηλφκελν εξγαιείν ζε είθνζη ελ ελεξγεία λεπηαγσγνχο ηνπ
λνκνχ εξξψλ. Οη βαζκνινγίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο δχν κεηξήζεηο, αθνχ βξέζεθε φηη
αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (D1ε κέηξεζε (20)=.168, p>.01, D2εκέηξεζε (20)=.111, p>.01),
ζπζρεηίζηεθαλ κεηαμχ ηνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearsonr (Creswell,
2011). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ θαη
ζηηο δχν κεηξήζεηο (rεπηινγέο=.928, p<.01).
Δπηπξφζζεηα, ην πξνηεηλφκελν εξγαιείν ειέγρζεθε θαη σο πξνο ηελ εζσηεξηθή ηνπ ζπλέπεηα.
Σφζν ζηελ πξψηε θάζε ηεο πηινηηθήο έξεπλαο, φζν θαη ζηε δεχηεξε, ν δείθηεο εζσηεξηθήο
ζπλέπεηαο ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο απφ ηελ ηηκή .70 πνπ ηέζεθε σο φξην
(Οπδνχλε&Ναθάθε, 2011), (α (1ε θάζε)= .886 θαη α (2ε θάζε)= .886).
ζν αθνξά ζηελ εμέηαζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, απηή ειέγρζεθε κέζσ ηεο
πξνζέγγηζεο ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εξγαιείν κνηξάζηεθε
ζε ηξεηο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο πξνζρνιηθήο αγσγήο (δχν απφ ην Βφξεην Αηγαίν θαη έλαλ
απφ ην Ννκφ εξξψλ) θαη ζε δχν ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο Φπζηθήο Αγσγήο (απφ ην Βφξεην
Αηγαίν), νη νπνίνη έθξηλαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε κία θιίκαθα ηεο κνξθήο
«απαξαίηεηε», «ρξήζηκε, αιιά φρη απαξαίηεηε» θαη «κε αλαγθαία».
ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε
ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη κία ζπλνδεπηηθή επηζηνιή
κνηξάζηεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λεπηαγσγνχο κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο, ην νπνίν
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εζηάιε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ππεξέηεζήο ηνπο. Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζπγθεληξψζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ S.P.S.S. (v20).
2.3. Παξαγνληηθή αλάιπζε
Απφ ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο ηνπ εξεπλεηηθνχ
εξγαιείνπ πξνέθπςαλ ηξεηο παξάγνληεο, νη νπνίνη εμεγνχλ ην 49,8% ηεο ζπλνιηθήο
δηαθχκαλζεο. Οη παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ βξίζθνληαη ζε πιήξε αληηζηνηρία κε ηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη είλαη: α) ν παξάγνληαο Β1, ν νπνίνο δηεξεπλά ην πξψην
εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη εηδηθφηεξα ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη λεπηαγσγνί ζην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, β) ν παξάγνληαο Β2 ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ δεπηέξνπ
εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, δειαδή ηνπ ηχπνπ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
πξνγξακκαηίδνπλ νη λεπηαγσγνί ζηα πιαίζηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο
Αγσγήο θαη γ) ν παξάγνληαο Β3 κειεηά ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ηε
κειέηε ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο απφ ηε
ζθνπηά ηεο αλαπηπμηαθήο Φπζηθήο Αγσγήο.
Δπηπξφζζεηα, νη ηξεηο πξναλαθεξφκελνη παξάγνληεο ειέρζεζαλ, ηφζν σο πξνο ηελ εζσηεξηθή
ηνπο ζπλέπεηα, φζν θαη απφ ηελ θαλνληθφηεηα ηεο θαηαλνκήο ηνπο. ρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή
ηνπο ζπλέπεηα, απηή βξέζεθε λα είλαη νξηαθά ηθαλνπνηεηηθή θαη γηα ηνπο ηξεηο παξάγνληεο (α
(Β1)=.779, α (Β2)=.788 θαη α (Β3)=.791) θαη ηαπηφρξνλα δηαπηζηψζεθε φηη νη ηηκέο ηνπο δελ
αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (DΒ1 (118)=.091, p<.01, DΒ2 (118)=.151, p<.01 θαη DΒ3
(118)=.097, p<.01).
2.4. Απνηειέζκαηα
2.4.1. Απνηειέζκαηα πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο
Απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ κέζσλ φξσλ (M), ησλ κέγηζησλ ηηκψλ (MAX) θαη ησλ ηππηθψλ
απνθιίζεσλ (S.D.) ησλ παξαγφλησλ πνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγνληηθήο
αλάιπζεο, δηαπηζηψζεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο λεπηαγσγνί ζπκθσλνχλ αξθεηά
έσο ηειείσο κε ηηο θαηαθαηηθέο δειψζεηο ηνπ εξγαιείνπ ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ.
Δηδηθφηεξα, βξέζεθε φηη νη κέζνη φξνη ηνπ πξψηνπ (Β1) θαη ηξίηνπ (Β3) παξάγνληα ησλ
επηινγψλ ησλ λεπηαγσγψλ είλαη ζρεηηθά πςεινί ζε ζρέζε κε ηηο κέγηζηεο ηηκέο πνπ
ζεκεηψζεθαλ (MB1= 15.54 κε MAXB1= 23 θαη S.D.B1=3.96 θαη MB3= 31.51 κε MAXB3= 42 θαη
S.D.B3= 5.17), ελψ ν κέζνο φξνο ηνπ δεπηέξνπ παξάγνληα ήηαλ αξθεηά πςειφο (MB2= 20.58
κε MAXB2= 24 θαη S.D.B2= 3.00). Δπηπξφζζεηα, νη ηππηθέο απνθιίζεηο έδεημαλ κία κηθξή
δηαζπνξά ησλ ηηκψλ γχξσ απφ ην κέζν φξν. Χζηφζν, εμαίξεζε ζηα παξαπάλσ επξήκαηα
απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην 53,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλεηαη λα αθηεξψλνπλ γηα ηε Φπζηθή
Αγσγή ιηγφηεξν απφ κία ψξα εκεξεζίσο.
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Παξάιιεια, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζίαζε ην εχξεκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ην 27,3% ηνπ
δείγκαηνο δήισζε φηη δηαθσλεί αξθεηά έσο ηειείσο κε ηελ νξγάλσζε δνκεκέλσλ θηλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, σο θχξην πεξηερφκελν ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.
ηελ ίδηα δήισζε κφλν ην 12,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ αξθεηά έσο
ηειείσο. Σν ζηνηρείν απηφ απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλ ιεθζεί ππφςε φηη ην 90% ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζπκθψλεζαλ αξθεηά έσο ηειείσο κε ηε δήισζε πεξί έκθαζεο πνπ πξέπεη λα
δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ.
2.4.2. Απνηειέζκαηα επαγσγηθήοζηαηηζηηθήο αλάιπζεο
Σν ηειεπηαίν εχξεκα ηεο πξναλαθεξζείζαο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο απνηέιεζε ην έλαπζκα
γηα λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ έκθαζεο πνπ δίλνπλ νη λεπηαγσγνί γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ζηνλ ηχπν θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
δειψζαλ φηη νξγαλψλνπλ. Βξέζεθε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ
δχν κεηαβιεηψλ (x2= 6.22, p= .013, ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο .05). Απηφ
ζεκαίλεη φηη ε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ επηδξά ζηηο
πξνηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πεξί δνκεκέλσλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ειεχζεξνπ
παηρληδηνχ. Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψζεθε φηη ζρεδφλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο (90,9%), νη νπνίνη
δήισζαλ φηη δηαθσλνχλ κε ηελ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ,
δηαθσλνχλ θαη κε ηε ρξήζε ησλ δνκεκέλσλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Χζηφζν, αλ θαη ζα
πεξίκελε θαλείο αλάινγα λα ήηαλ θαη ηα επξήκαηα γηα φζνπο ζπκθσλνχλ, ελ ηνχηνηο βξέζεθε
φηη ην 51,5% απ‘ απηνχο, δηαθσλνχλ κε ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θηλεηηθψλ
πεξηερνκέλσλ.
Πίλαθαο 1: Δπίδξαζεο ηνπ βαζκνχ έκθαζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζηηο πξνηηκήζεηο
πεξί δνκεκέλσλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ειεχζεξνπ παηρληδηνχ

Έκθαζε ζηηο
βαζηθέο θηλεηηθέο
δεμηφηεηεο

Έκθαζε ζε δνκεκέλν θηλεηηθφ πεξηερφκελν
Γηαθσλψ ιίγν
πκθσλψ ιίγν
έσο ηειείσο (N)
έσο ηειείσο (N)
%
%

x2

p

Γηαθσλψ ιίγν έσο
ηειείσο

10

90.9

1

9.1

6.22

p<.05

πκθσλψ ιίγν έσο
ηειείσο

51

51.5

48

48.5

6.22

p<.05

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ θαη ρσξίο λα απνηειεί βαζηθφ ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο
δηεξεπλήζεθε θαη ε χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ, δειαδή ηεο ζεκαζίαο
πνπ απνδίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε Φπζηθή Αγσγή, ηνπ ηχπνπ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ νξγαλψλνπλ θαη ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξαθηηθψλ ζην ελ ιφγσ
γλσζηηθφ αληηθείκελν.
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Πίλαθαο 2: πζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ Β1, Β2, θαη Β3

Μέηξεζε
Β1
Β2
Β3

Β1
−
0,457*
0,534*

Β2

Β3

−
0,552*

−

*Δπίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζην .05 θαη .01
Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε κίαο κέηξηαο, αιιά ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθήο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ. Μάιηζηα, ε ζπζρέηηζε ησλ
παξαγφλησλ Β2 θαη Β3 ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηηο ππφινηπεο ζπζρεηίζεηο (rho= .552, p<.05).
Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα κεγέζε ζπζρέηηζεο πνπ πξνέθπςαλ, αλ θαη κέηξηα, θξίλνληαη
ηθαλνπνηεηηθά (Creswell, 2011). Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο βξέζεθε
φηη νη παξάγνληεο Β1 θαη Β2 εμεγνχλ ην 29,7% (R2= .297, Σππηθφ ζθάικα εθηίκεζεο= 4.35)
θαη ην 36,1% (R2= .361, Σππηθφ ζθάικα εθηίκεζεο= 4.15) ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ
παξάγνληα Β3. Δπηπξφζζεηα, κέζα απφ ηηο αλαιχζεηο δηαθχκαλζεο (ANOVA) θαίλεηαη,
αθελφο φηη ε πξφβιεςε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο
.01 θαη αθεηέξνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη απνηειεζκαηηθφ (FΒ1-Β3(1, 108)= 45.603,
p<.01 θαη FΒ2-Β3(1, 108)= 61.024, p<.01).
2.5. πδήηεζε
2.5.1. Ζ ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη λεπηαγσγνί ζηε δηδαζθαιία ηνπ
γλσζηηθνχαληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο
Μέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδνπλ νη λεπηαγσγνί ηνπ δείγκαηνο ζηε
Φπζηθή Αγσγή βξέζεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη δελ μερσξίδνπλ θαη
δελ ππνβαζκίδνπλ ηε Φπζηθή Αγσγή, ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα.
Δλδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο λεπηαγσγνί ζηε Φπζηθή Αγσγή
απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απ‘ απηνχο δήισζαλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα
αθφκα θαη ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ επίβιεςε θαη εμ
απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε ησλ παηδηψλ. Αληί απηνχ πξνηηκάλε λα ζπκκεηέρνπλ
ελεξγεηηθά, βνεζψληαο ηνπο καζεηέο ηνπο λα αλαπηχμνπλ ηηο βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο.
Δμαίξεζε απνηέιεζε ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα ην ελ ιφγσ γλσζηηθφ
αληηθείκελν, ν νπνίνο βξέζεθε λα είλαη ιηγφηεξνο απφ κία ψξα εκεξεζίσο, ζηνηρείν πνπ δε
ζπλάδεη κε ηηο πξνηάζεηο ησλ αλαπηπμηαθά θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ (Copple&Bredekamp,
2011).
Σα απνηειέζκαηα απηά, γηα ηα νπνία επηζεκαίλεηαη φηη εμήρζεζαλ κε βάζε ηηο δειψζεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ, έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα πνιιψλ δηεζλψλ κειεηψλ πεξί
ρακειήο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο Φπζηθή Αγσγήο απφ εθπαηδεπηηθνχο άιισλ εηδηθνηήησλ
(Behets, 1995 · Constantinides, etal., 2013 · Faucetteetal., 1990 · Faucette&Patterson, 1990).
Γηα παξάδεηγκα, ν Morgan (2008), κειεηψληαο ηηο πξνηηκήζεηο δαζθάισλ θαη λεπηαγσγψλ,
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δηαπίζησζε φηη αλ θαη ζεσξνχλ ηε Φπζηθή Αγσγή έλα ζεκαληηθφ πεξηερφκελν ηνπ
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ελ ηνχηνηο πξνηηκάλε λα δηδάμνπλ θάπνην άιιν γλσζηηθφ
αληηθείκελν. Κάηη αλάινγν παξαηήξεζαλ θαη νηHardman θαη Marshall (2000), νη νπνίνη
αλαθέξνπλ φηη ε Φπζηθή Αγσγή πνιιέο θνξέο, είηε παξακειείηαη γηα ράξε άιισλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ, είηε ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε νξγαλψλεηαη κε ειάρηζηε πξνεηνηκαζία θαη
ππνζηήξημε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δπηπξφζζεηα, νη εξεπλεηέο θάλνπλ ηδηαίηεξε
αλαθνξά ζηελ Διιάδα ιέγνληαο φηη αλ θαη είλαη ππνρξεσηηθφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο
Φπζηθήο Αγσγήο ζην λεπηαγσγείν, ελ ηνχηνηο πνιιέο θνξέο παξαιείπεηαη απφ ην εκεξήζην
πξφγξακκα.
2.5.2. Σχπνο θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνγξακκαηίδνπλ νη λεπηαγσγνί
ζηα πιαίζηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο
ζν αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηνπ δεπηέξνπ παξάγνληα, ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ
δεπηέξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο πεξί ηχπνπ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
πξνγξακκαηίδνπλ νη λεπηαγσγνί, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε θαηαξράο φηη
νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ
θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. Σν εχξεκα απηφ αλαδεηθλχεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ λεπηαγσγψλ
ηνπ δείγκαηνο απέλαληη ζηηο πξνηάζεηο ησλ Coppleθαη Bredekamp (2011), πεξί πνηνηηθήο θαη
αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε.
Ζ πην ελδηαθέξνπζα, φκσο, δηαπίζησζε αθνξά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ δήισζαλ φηη αλ θαη
ζπκθσλνχλ κε ηελ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ελ ηνχηνηο
δηαθσλνχλ κε ηε ρξήζε ησλ δνκεκέλσλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γειαδή, θαίλεηαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεχζεξν παηρλίδη θαη γεληθά ηεο κε δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ
ηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν
εχξεκα έξρεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο δηαπηζηψζεηο πνιιψλ εξεπλεηψλ, νη νπνίνη θάλνπλ
ιφγν γηα κία ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ άιισλ εηδηθνηήησλ, πνπ δηδάζθνπλ
Φπζηθή Αγσγή, λα δίλνπλ έκθαζε ζε κε δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο θαη ζην
ειεχζεξν παηρλίδη (Alhassanetal., 2012 · Coleman&Dyment, 2013 · Constantinidesetal., 2013
· Faucetteetal., 1990 · Faulkner, Reeves, &Chedzoy, 2004 · Humphries&Ashy, 2006 ·
Morgan&Hansen, 2008 · Placek&Randall, 1986 · Stork&Sanders, 2008). Φαίλεηαη δειαδή,
λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ εμαηνκηθεπκέλεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
ζπγθξηηηθά κε εθπαηδεπηηθνχο Φπζηθήο Αγσγήο θαη λα επηιέγνπλ θπξίσο αζινπαηδηέο, ζηηο
νπνίεο ην πνζνζηφ ησλ θηλεηηθά ελεξγψλ καζεηψλ είλαη εμαηξεηηθά ρακειφ
(Faucette&Patterson, 1990). ηα πιαίζηα εξκελείαο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ νη Coleman θαη
Dyment (2013), αλαθέξνπλ φηη νη παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνί πξνηηκάλε ην ειεχζεξν παηρλίδη
θαη γεληθά ηηο κε δνκεκέλεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επεηδή πηζηεχνπλ φηη είλαη
πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο θαη δηαζθεδαζηηθέο γηα ηα παηδηά.
Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε επηινγή αλαπηπμηαθά θαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ
θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη θαη κε ην επίπεδν θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε
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πνιιέο δηεζλείο έξεπλεο ηνλίδεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί άιισλ εηδηθνηήησλ ζπλήζσο παξέρνπλ
ρακειφηεξεο πνηφηεηαο θηλεηηθέο επθαηξίεο ζπγθξηηηθά κε αληίζηνηρνπο εθπαηδεπηηθνχο
Φπζηθήο Αγσγήο, εμαηηίαο ηεο πξνηίκεζήο ηνπο ζηα ειεχζεξα παηρλίδηα θαη γεληθά ζε
πεξηερφκελα πνπ δελ απμάλνπλ ηνλ αθαδεκατθφ ρξφλν θηλεηηθήο κάζεζεο(Behets, 1995 ·
Constantinides, Montalvo, &Silverman, 2013 · Faucette, McKenzie, &Patterson, 1990 ·
Faucette&Patterson, 1990).
Δπηπξφζζεηα κε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έδεημε
φηη νη ζπκκεηέρνληεο λεπηαγσγνί ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηηο αηνκηθέο
καζεζηαθέο αλάγθεο θαη ηα αηνκηθά θηλεηηθά επίπεδα ησλ καζεηψλ ηνπο. Σαπηφρξνλα, ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ εληζρχνπλ ηηο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ.
Δπνκέλσο, κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Gallahue (2002), ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ηα
παξαπάλσ επξήκαηα απνηεινχλ ηζρπξέο ελδείμεηο πεξί αλαπηπμηαθήο θαηαιιειφηεηαο ησλ
επηινγψλ ησλ λεπηαγσγψλ ηνπ δείγκαηνο, αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ πξνγξακκαηίδνπλ. Χζηφζν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αληίθαζε πνπ αλαδείρζεθε
πξνεγνπκέλσο πεξί πξνηίκεζεο ησλ λεπηαγσγψλ ηνπ δείγκαηνο ζε κε δνκεκέλα θηλεηηθά
πεξηερφκελα, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πνιιέο θνξέο ζε ηέηνηνπ είδνπο κειέηεο, φπσο ηελ
παξνχζα, ζπρλά νη ζπκκεηέρνληεο εζηηάδνπλ ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο θαη φρη ζην ηη ηειηθά
εθαξκφδνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Charlesworth, Hart, Burts&Hernandez, 1991 ·
Charlesworthetal., 1993 · Parker&Neuharth-Pritchett, 2006). Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε
κπνξεί λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα κειινληηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε ελφο δηαθνξεηηθνχ
εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ν νπνίνο ζα κπνξέζεη λα απνηππψζεη ην ηη πξαγκαηηθά εθαξκφδνπλ
νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
2.5.3. Ο ηξφπνο νξγάλσζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο
ρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηνπ ελ ιφγσ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζα
πξέπεη λα εηπσζεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο απνηειεί κία θπζηθή πξνέθηαζε ηνπ
πξψηνπ (παξάγνληαο Β1) θαη θπξίσο ηνπ δεπηέξνπ παξάγνληα (παξάγνληαο Β2), φπσο
εμάιινπ θάλεθε απφ ηνλ έιεγρν ηεο κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζεο θαη ηεο αλάιπζεο
παιηλδξφκεζεο. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο φζν πην κεγάιε είλαη ε ζεκαζία πνπ
απνδίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη φζν πην πνιχ
βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ησλ αλαπηπμηαθά θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ γηα ηελ επηινγή ησλ
θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηφζν πην αλαπηπμηαθά θαηάιιειε ζα είλαη θαη ε δηδαθηηθή
πνξεία πνπ αθνινπζνχλ.
Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο λεπηαγσγνί δήισζαλ
φηη νξγαλψλνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ
αλαπηπμηαθά θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ. Βέβαηα, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, έηζη θαη ζηελ
παξνχζα ελφηεηα, νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δηαθψλεζαλ αξθεηά έσο ηειείσο κε ηελ
έκθαζε πνπ πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο δνκεκέλεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ε αληηζηνηρία κε ην
παξαπάλσ ζπκπέξαζκα βξίζθνληαη θαη νη δηαπηζηψζεηο πνιιψλ εξεπλεηψλ, νη νπνίνη
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αλαθέξνπλ φηη κεγάιν πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ άιισλ εηδηθνηήησλ έρνπλ ηε ζπλήζεηα λα
δίλνπλ έκθαζε ζην ειεχζεξν παηρλίδη (Alhassanetal., 2012 · Coleman&Dyment, 2013 ·
Constantinidesetal., 2013 · Faucetteetal., 1990 · Humphries&Ashy, 2006 · Morgan&Hansen,
2008 · Placek&Randall, 1986 · Stork&Sanders, 2008).
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Αλ ηα δηαθνζκεηηθά ζρέδηα ηεο ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο ήηαλ κνπζηθή, πσο ζα
αθνπγφηαλ;
If patterns in greekfolk art were music, what would they sound like?
Μαξία Παηηψ, Πεηξακαηηθφ ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Δθπαηδεπηηθφο
Π.Δ.79.01Μνπζηθήο,mariapatio22.5@gmail.com
Maria Patio, Experimental School of Aristotle University of Thessaloniki, Music
Teacher,mariapatio22.5@gmail.com

Abstract: This publication aims in disseminating the experience of transforming patterns in
greek folk art into melodies, as a good practice for teaching ostinato in Secondary Education.
Αcross-curricular project is presented, which additionally exploit Information and
Communication Technologies (I.C.T.).The project was implemented at the Α΄ grade of Junior
High School during the school years2018-19 and 2019-20.Firstly, a clarification and analysis
of terms is attempted, followed by a presentation of the songwriting software, which can be
used in the context of digital literacy. Subsequently, the methodology and the return on
experience from the implementation are presented. Finally, the conclusions and suggestions of
the work are summarized.
Keywords: Melodic and rhythmic ostinato, patterns in greek folk art, graphic score, digital
literacyin music.
Πεξίιεςε: Ζ εξγαζία ζηνρεχεη ζηε δηάρπζε ηεο εκπεηξίαο κεηαζρεκαηηζκνχ δηαθνζκεηηθψλ
ζρεδίσλ ηεο ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο ζε κεισδίεο, ε νπνία απνθηήζεθε κέζσ ζπγθεθξηκέλνπ
ζρεδίνπ εξγαζίαο, σο θαιήο πξαθηηθήο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ νζηηλάην ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Παξνπζηάδεηαη έλα δηαζεκαηηθφ παξάδεηγκα/ζρέδην εξγαζίαο, ην νπνίν
επηπξφζζεηα αμηνπνηεί ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.). Σν
ζρέδην εξγαζίαο πινπνηήζεθε ζηελ Α΄Σάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο
κνπζηθήο, θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2018-19 θαη 2019-20. Αξρηθά, επηρεηξείηαη ε απνζαθήληζε
θαη αλάιπζε φξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο κνπζηθνχ
θεηκέλνπ, πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ςεθηαθνχ
γξακκαηηζκνχ. Σέινο παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία, θαηαηίζεηαη ε εκπεηξία ηεο πινπνίεζεο
ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ηεο εξγαζίαο.
Λέμεηο θιεηδηά: Μεισδηθφ θαη ξπζκηθφ νζηηλάην, δηαθνζκεηηθά ζρέδηα ειιεληθήο ιατθήο
ηέρλεο, γξαθηθή παξηηηνχξα, ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο ζηε κνπζηθή.
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1. Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα εληάμεη ζπλζεηηθά ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο
κνπζηθήο γλσζηέο ζεσξίεο κάζεζεο, δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο. Ζ
αμηνπνίεζε ηεο ζπγθίλεζεο πνπ πξνθαιεί ε ζπλχπαξμε ηεο κνπζηθήο κε ηελ εηθφλα, κπνξεί
λα νδεγήζεη ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο ζηελ ελνξρήζηξσζε ελφο ειθπζηηθνχ θαη
δεκηνπξγηθνχ καζήκαηνο.
πρλά ιέγεηαη φηη νη καζεηέο/ηξηεο, νη λένη/εο, είλαη απνθνκκέλνη/εο απφ ην παξειζφλ. κσο
ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ησλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ ππάξρεη πξφλνηα γηα ηελ πξνζέγγηζε
ησλ παηδηψλ ζηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ (π.ρ. θείκελα λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, κνπζηθή, ηζηνξία,
εηθαζηηθά, νηθηαθή νηθνλνκία).
Σα πεξηζζφηεξα παηδηά έρνπλ αθνχζεη δεκνηηθά ηξαγνχδηα, ρφξεςαλ παξαδνζηαθνχο ρνξνχο,
θφξεζαλ κηα παξαδνζηαθή θνξεζηά ζε θάπνηα εζληθή επέηεην, είδαλ παξαδνζηαθά θεληήκαηα,
πθαληά, ραιηά ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν, πξφζεμαλ ή φρη ηα κνηίβη πνπ
επαλαιακβάλνληαλ ζε απηά,ηαμίδεςαλ ζηνλ ππέξνρν θφζκν ηεο θαληαζίαο θαη ηεο νκνξθηάο
ηνπ ειιεληθνχ παξακπζηνχ, ζηνηρεία ζαθή ή κπεξδεκέλα, πνπ κπνξεί λα ζεκαίλνπλ πνιιά ή
ηίπνηε.Ζ πξφθιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηελ ελζσκάησζε θαηλνχξησλ γλψζεσλ ζηηο
παιαηφηεξεο, ζηελ επεμεξγαζία λέαο εξκελείαο θαη ζηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξνηάζεσλ.
Σα παηδηά γνεηεχνληαη απφ ηα ζρέδηα, ηα ρξψκαηα, ηε ζπκκεηξία, ηελ αξκνλία ηεο ιατθήο
ηέρλεο. Τπάξρεη ε αλάγθε, λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο, ψζηε λα δψζνπκε λέεο πξννπηηθέο,
κεηνπζηψλνληαο ηελ εηθφλα ζε κνπζηθφ άθνπζκα, θάλνληαο ηε ζρνιηθή δσή πεξηζζφηεξν
δεκηνπξγηθή θαη επράξηζηε γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο καο. Θα ήηαλ πξάγκαηη
ζεκαληηθφ αλ κπνξνχζακε κέζα ζ' έλα ζρνιείν - δσληαλφ θχηηαξν λα κεγαιψζνπκε ηα
παηδηά καο θάησ απφ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο κνπζηθήο, νδεγψληαο ηα ζηελ αλάπηπμε
ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο (Παηηψ, 2019).
Ζ αλαδήηεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ήρνπ ηεο εηθφλαο, απνζθνπεί ζηε δηαηζζεηηθή θαηαλφεζε
επξχηεξσλ θαλφλσλ ηεο αηζζεηηθήο, πνπ δηέπνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηέρλεο θαη ζηελ
αλαθάιπςε ησλ αλαινγηψλ θαη αληηζηνηρηψλ αλάκεζα ζηα ζχκβνια, ηελ εθθξαζηηθή γιψζζα
θαη ηνπο θψδηθεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο κνπζηθήο θαη ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ (Η.Δ.Π.
Aesop & Μαγαιηνχ 2018). Ο ίδηνο εζσηεξηθφο ήρνο, ηελ ίδηα ζηηγκή, κπνξεί λα εθθξαζηεί
απφ δηαθνξεηηθέο ηέρλεο, ελψ ζα πξνβάιιεη ε θάζε ηέρλε εθηφο απφ απηφλ ηνλ γεληθφ ήρν θαη
ην ηδηάδνλ ζ‘απηήλ ζπλ θαη ζα πξνζζέηεη κ‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηνλ γεληθφ εζσηεξηθφ ήρν έλαλ
πινχην θαη κηα δχλακε, πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ απφ κηα ηέρλε (Κandinsky,
1981).
Μέζα απφ ηε ζχλδεζε ηεο κνπζηθήο κε ηηο νπηηθέο ηέρλεο νη καζεηέο/ηξηεο αλαθαιχπηνπλ φηη
νη δχν κνξθέο ηέρλεο δηέπνληαη απφ θνηλέο έλλνηεο (φπσο επαλάιεςε θαη αληίζεζε,
κνηίβν/νζηηλάην, πθή, ζέκα θαη παξαιιαγέο) θαη αληηιακβάλνληαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηέο νη έλλνηεο εθθξάδνληαη ζε θάζε κνξθή ηέρλεο.
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ην πιαίζην ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο, ε
αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γίλεηαη κέζα απφ παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ
πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή, αλαιπηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηελ
απηελέξγεηα, ηε ιήςε πξσηνβνπιηψλ, ηελ εμεξεχλεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ (Γεσξγάθε,
2003). Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο δπλαηφηεηεο γηα ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο,
θαζψο θαη λα πξνζθέξεη επθαηξίεο πνπ πξνεγνπκέλσο δελ ήηαλ εθηθηέο, εηδηθά ζε ηνκείο πνπ
αθνξνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε δηαζεκαηηθφηεηα, ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ θαη ηελ ηφλσζε
ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (ΤΠΓΒΜΘ, 2011β).Ζ κνπζηθή ηερλνινγία πξνσζεί
ηε ζπκκεηνρηθφηεηα, επεηδή πνιινί ζηφρνη θαη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε
επθνιία, αθφκε θαη απφ ηνπο/ηηο ιηγφηεξν κνπζηθά θαηαξηηζκέλνπο/λεο καζεηέο/ηξηεο
(Hodges, 2001). Ο Swearingen (2003) παξαηεξεί φηη ε ηερλνινγία MIDI ελζαξξχλεη ηνπο/ηηο
αξραξίνπο λα εηζέιζνπλ ζηνλ θφζκν ηεο κνπζηθήο θαη αξγφηεξα λα επηδεηήζνπλ ηελ
εθκάζεζε ελφο ζπκβαηηθνχ κνπζηθνχ νξγάλνπ. Ζ ηερλνινγία ζεσξείηαη σο έλα επηπιένλ
εξγαιείν γηα ηελ εμππεξέηεζε επξχηεξσλ κνπζηθψλ ζηφρσλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζε ζρέζε κε
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο.
ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κηα δηαζεκαηηθή δηδαθηηθή πξφηαζε, ζην πιαίζην ηεο
νπνίαο επηρεηξείηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ κνπζηθνχ γξακκαηηζκνχ – κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα
ερνπνίεζεο ηεο εηθφλαο–ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ θαη θαηαηίζεηαη ε
εκπεηξία πινπνίεζήο ηνπο. Οη καζεηέο/ηξηεο θιήζεθαλ λα παξαηεξήζνπλ δηαθνζκεηηθά
ζρέδηα ηεο ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο, λα εληνπίζνπλ ηα επαλαιακβαλφκελα δηαθνζκεηηθά
κνηίβη ζε απηά, λα ηα απνηππψζνπλ σο ςεθίδεο ζε ηεηξάδην αξηζκεηηθήο, λα
κεηαζρεκαηίζνπλ ηα ζρέδηα απηά ζε κεισδίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πεληαηνληθή θιίκαθα
ηνπ Νην, λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο παξαγσγήο θαη εθηέιεζεο κνπζηθψλ ηδεψλ απφ απηά θαη
ηέινο λα ελνξρεζηξψζνπλ ηηο κνπζηθέο ηνπο ηδέεορξεζηκνπνηψληαο ην πξφγξακκα
επεμεξγαζίαο κνπζηθνχ θεηκέλνπ MuseScore.Ζ δηδαθηηθή απηή παξέκβαζε πινπνηήζεθε
ζηελ Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2018-19 θαη 2019-20, ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηεο Β΄Δλφηεηαο κε ηίηιν
«Τθαίλσ κνπζηθή» ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο.

2. Απνζαθήληζε φξσλ
2.1

Σα δηαθνζκεηηθά ζρέδηα ηεο ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο

Με ηνλ φξν ιατθή ηέρλε ραξαθηεξίδνπκε ηελ ειιεληθή ηέρλε ησλ δχν ηειεπηαίσλ αηψλσλ ηεο
ηνπξθνθξαηίαο. Ζ ειιεληθή ιατθή ηέρλε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην Βπδάληην. Έρεη επεξεαζηεί,
επίζεο, απφ ηελ ηέρλε ηεο Αλαηνιήο θαη ηεο Γχζεο. πγγελεχεη, κάιηζηα, ηδηαίηεξα κε ηελ
ηέρλε ησλ άιισλ βαιθαληθψλ ιαψλ. Σα έξγα ηεο είλαη δεκηνπξγίεο αλζξψπσλ πνπ δε
δηδάρηεθαλ ηελ θάζε κνξθή ηέρλεο ζε ζρνιέο, αιιά απφ έκπεηξνπο ηερλίηεο. Ζ ειιεληθή
ιατθή ηέρλε εθθξάδεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο, θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη: ε
αξρηηεθηνληθή, ε δσγξαθηθή, ε γιππηηθή, ε πθαληηθή, ε θεληεηηθή, ε κεηαιινηερλία, ε
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θεξακηθή, ε επηπινπνηία θαη ε θαηαζθεπή ηεο θνξεζηάο.Μεγάιε είλαη ε πνηθηιία
ησλ δηαθνζκεηηθψλ κνηίβσλ πνπ παξηζηάλνληαη ζηα έξγα ηεο ιατθήο καο ηέρλεο. Άιινηε
είλαη γεσκεηξηθά ζρέδηα, άιινηε ζθελέο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή (γάκνο, ρνξφο, θπλήγη θ.α.)
θαη άιινηε έρνπλ ζπκβνιηθφ ή καγηθφ ραξαθηήξα (θίδη, ζηαπξφο, γιάζηξα, πεηεηλφο, άγηνη).
Τπάξρνπλ, επίζεο, θαη ζέκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ αξραίν θαη ηνλ βπδαληηλφ θφζκν,
φπσο ε γνξγφλα θαη ν δηθέθαινο αεηφο (Ακπειηψηεο θ.ά., 2007). ηηο θπηηθέο ζπλζέζεηο
θπξηαξρνχλ ε ηνπιίπα, ν πάθηλζνο, ην ηξηαληάθπιιν θαη ην γαξχθαιιν, φια ζέκαηα
αλαηνιηθήο θαηαγσγήο, πνπ φκσο ε ραξαθηεξηζηηθή γηα ηελ ειιεληθή αηζζεηηθή παξάδνζε,
αληίιεςε ηνπ κέηξνπ, ηα ππέηαμε ζε απζηεξέο, ζχκκεηξεο – ζπλήζσο εξαιδηθέο–θαη ξπζκηθά
ελαιιαζζφκελεο ζπλζέζεηο. Ζ ιατθή ηέρλε δεκηνπξγεί αληηθείκελα ρξεζηηθά, ζηα νπνία ε
έκθπηε θαιιηηερλία ησλ ειιήλσλ, αληιψληαο αηέξκνλε έκπλεπζε απφ ηε δσή θαη ηελ
παξάδνζε ηνχηνπ ηνπ ηφπνπ, δηαηππψλεηαη ζε θφξκεο δπλακηθέο θαη άιθηκεο, κε δηαθφζκεζε
πνπ ζπληάζζεηαη ζε ρνξφ γεσκεηξηθψλ κνηίβσλ δηαπιέθεη εχζρεκα ηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε
ζε ζπκβνιηζκνχο επδαηκνληθνχο θαη επγνληθνχο, κε ζαιεξά ρξψκαηα θαη ξένπζεο
ζρεδηαζηηθέο γξακκέο πνπ αλάγνπλ ζε πνιχηηκν αληηθείκελν ηέρλεο ην πην απιφ, ηαπεηλφ
ρεηξνηέρλεκα (Εψξα, 1995).
2.2

Οζηηλάην (ostinato)

Σν νζηηλάην είλαη κηα ηερληθή ζχλζεζεο θαηά ηελ νπνία έλα κνπζηθφ ζρήκα κηθξήο δηάξθεηαο
επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο ελψ ηαπηφρξνλα αθνχγεηαη ε θχξηα κεισδία ηνπ. Μπνξεί λα
αθνχγεηαηζε κέξνο ελφο κνπζηθνχ έξγνπ ή ζε νιφθιεξν ην έξγν. Σν νζηηλάην κπνξεί λα είλαη
ξπζκηθφ, κεισδηθφ, αξκνληθφ ή ζπλδπαζκφο ησλ πξνεγνπκέλσλ.
2.3

Ζ Πεληαηνληθή θιίκαθα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο

Ζ πεληαηνληθή θιίκαθα είλαη θιίκαθα κε ηδηαίηεξν ρξψκα, κε... «εμσηηθφ» άθνπζκα.
Απνηειείηαη απφ πέληε θζφγγνπο θαη ζπλαληάηαη ζηε ιατθή κνπζηθή πνιιψλ ιαψλ (ειιεληθή,
νπγγξηθή, ηλδηάληθε, θηλεδηθή, ζθσηζέδηθε, θιπ.). ρεκαηίδεηαη σο εμήο: επηιέγεηαη ε βαζηθή
λφηα ηεο θιίκαθαο π.ρ. Νην. ηε ζπλέρεηα ζρεκαηίδνπκε αιιεπάιιεια δηαζηήκαηα 5 εο
θαζαξήο: λην-ζνι, ζνι-ξε, ξε-ια, ια-κη. ηελ Δηθφλα 1 παξνπζηάδνληαη νη λφηεο λην, ξε, κη
ζνι, ια,πνπ ζρεκαηίδνπλ ηελ πεληαηνληθή θιίκαθα ηνπ Νην.

Δηθφλα 1. Πεληαηνληθή θιίκαθα ηνπ Νην

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεληαηνληθήο θιίκαθαο είλαη φηη αλάκεζα ζηηο λφηεο ηεο δελ
ζρεκαηίδνληαη δηαζηήκαηα εκηηνλίσλ. Έηζη ειαρηζηνπνηείηαη ε παξαθσλία λνηψλ πνπ
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παίδνληαη καδί απφ δηαθνξεηηθά φξγαλα.Ζ γνεηεία ηεο θιίκαθαο απηήο είλαη ε κεισδηθφηεηά
ηεο. Με φπνηα ζεηξά θη αλ ηνπνζεηεζνχλ νη λφηεο ην απνηέιεζκα είλαη εχερν.
Ζ κνπζηθή ζε πεληαηνληθέο θιίκαθεο βνεζά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ εθηέιεζεο,
απηνζρεδηαζκνχ θαη αθξφαζεο. Υσξίο ηνλ πξνζαγσγέα (7ε βαζκίδα) πνπ νδεγεί ζηελ ηνληθή
θαη ρσξίο ηελ 4ε βαζκίδα ε νπνία νδεγεί πξνο ηα θάησ, ε πεληαηνληθή θιίκαθα απνηειεί έλα
είδνο θιίκαθαο πνπ «επηπιέεη». Ο/Ζ καζεηήο/ηξηα πνπ δεκηνπξγεί/απηνζρεδηάδεη κπνξεί λα
μεθηλήζεη θαη λα ζηακαηήζεη ηελ εθηέιεζε/απηνζρεδηαζκφ ηνπ/ηεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν
θαη δελ είλαη ππνρξεσκέλνο/ε λα ηειεηψζεη ηε κεισδία ηνπ/ηεο ζην Νην. Σν απνηέιεζκα ζα
εμαθνινπζήζεη λα είλαη αξκνληθφ. (ηαπξίδεο θ.α., 2011).
2.4

Γξαθηθή παξηηηνχξα (graphic score)

Οη γξαθηθέο παξηηηνχξεο είλαη έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο γηα λα γξάθνπκε κνπζηθή, πέξα απφ
ηελ θιαζηθή παξηηηνχξα κε ην πεληάγξακκν, ηα θιεηδηά, ηηο λφηεο, ηηο παχζεηο, θιπ.
Απνηππψλνπκε ηνλ ήρν ρξεζηκνπνηψληαο ζρήκαηα, ρξψκαηα, ζχκβνια αιιά θαη ζηνηρεία
δαλεηζκέλα απφ ηελ θιαζηθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία. Οη γξαθηθέο παξηηηνχξεο
δεκηνπξγήζεθαλ ήδε ην 1950 απφ ζπλζέηεο φπσο ν Penderecki, ν Stockhausen, ν Ξελάθεο ν
Ligeti θαη πνιινί άιινη (Παηηψ, 2019). ηελ Δηθφλα 2(Γεκεηξαθνπνχινπ θ.ά., 2010)
παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα γξαθηθήο παξηηηνχξαο.

Δηθφλα 2. Γξαθηθή παξηηηνχξα

2.5

Ζρνπνίεζε (sonification) ηεο εηθφλαο

Πξφθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία ήρσλ κε πνηθίια κέζα γηα λα απνδνζεί κνπζηθά/ερεηηθά κηα
εηθφλα, θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απηή εθθξάδεη(ΤΠ.Γ.Β.Μ.Θ., 2011α). Δλζσκαηψλεη
κεραληζκνχο απξφβιεπηεο ππνθεηκεληθήο αλάγλσζεο, νη νπνίνη δηέπνπλ θαζνξηζηηθά ηελ
πξφζιεςε θάζε έξγνπ ηέρλεο. Σν ζεκείν έλαξμεο ηεο πεξηπέηεηαο είλαη ν δηάινγνο αλάκεζα
ζηε κνπζηθή θαη ηελ εηθφλα (Παηηψ, 2019).
2.6

Φεθηαθφο γξακκαηηζκφο θαη κνπζηθή

Ο φξνο ςεθηαθφο γξαµµαηηζµφο, αλαθέξεηαη ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κέζα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ςεθηαθή
κνξθή (Sofos, 2010).
Ο ςεθηαθφο κνπζηθφο γξακκαηηζκφο αθνξά ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηηο λέεο
ηερλνινγίεο θαη, εηδηθφηεξα ηελ ςεθηαθή κνπζηθή θνπιηνχξα ηεο επνρήο καο. Σα ςεθηαθά
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εξγαιεία έρνπλ ζέζε ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε αιιά κε φξνπο κνπζηθνπαηδαγσγηθνχο. Αλ ε
ηερλνινγία είλαη ν ηξφπνο, ε παηδαγσγηθή είλαη πάληα ε ιεηηνπξγία. Ζ αμηνπνίεζε ησλ
ςεθηαθψλ κέζσλ γηα ηε κνπζηθή δηδαζθαιία-κάζεζε απνθηά ζεκαζία ζην ζεκείν φπνπ
γίλεηαη εληφο ζαθψο θαζνξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ (Κνθθίδνπ, 2016).
Οη ςεθηαθέο εθαξκνγέο ηεο κνπζηθήο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 1)
πιηθφ γηα ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε (παξηηηνχξεο, ζπγρνξδίεο, καζήκαηα, θ.α.) 2) κνπζηθά
παηρλίδηα πνπ πξνζθέξνπλ εκπεηξίεο 3) εξγαιεία (π.ρ. γηα ερνγξάθεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ
κνπζηθνχ πιηθνχ, γηα θνχξδηζκα νξγάλσλ) θαη 4) εηθνληθά κνπζηθά φξγαλα (Gouzouasis &
Bakan, 2011).
2.7

MuseScore

Σν MuseScore είλαη έλα ειεχζεξν ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο κνπζηθνχ θεηκέλνπ γηα ηα
Windows, MacOS θαη Linux. Οη λφηεο εηζάγνληαη ζε κία «εηθνληθή παξηηηνχξα», ππάξρεη
απεξηφξηζηνο αξηζκφο ζπζηεκάησλ, κέρξη θαη ηέζζεξηο θσλέο αλά πεληάγξακκν, εχθνιε θαη
γξήγνξε εηζαγσγή κνπζηθψλ θζφγγσλ κε ην πνληίθη, ην πιεθηξνιφγην ή κέζσ MIDI,
ελζσκαησκέλν sequencer θαη FluidSynth software synthesizer, εηζαγσγή θαη εμαγσγή
MusicXML θαη Standard MIDI αξρείσλ. Δίλαη πιήξσο εμειιεληζκέλν ράξε ζηελ κεηάθξαζή
ηνπ απφ ην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ (https://musescore.org/)
(Αιεμνχδα & Παηηψ, 2018).
3. Γηδαθηηθφ Παξάδεηγκα-Πξφηαζε
ην πιαίζην ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο ησλ εθήβσλ, παξνπζηάδεηαη έλα
παξάδεηγκα-πξφηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ξπζκηθνχ θαη κεισδηθνχ νζηηλάην θαζψο θαη ηεο
πεληαηνληθήο θιίκαθαο κέζα απφ ηελ ερνπνίεζε δηαθνζκεηηθψλ ζρεδίσλ ηεο ειιεληθήο
ιατθήο ηέρλεο, πνπ πινπνηήζεθε κε βάζε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο κνπζηθήο
(ΤΠ.Γ.Β.Μ.Θ., 2011α),θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2018-19 θαη 2019-20 ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ
Γπκλαζίνπ. Σν παξάδεηγκα-πξφηαζε ζρεδηάζηεθε γηα ηελ Β΄ Δλφηεηα «Τθαίλσ κνπζηθή»
ηνπ καζήκαηνο κνπζηθήο.
3.1

«Αλ ηα δηαθνζκεηηθά ζρέδηα ηεο Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο ήηαλ Μνπζηθή,
πσο ζα αθνπγφηαλ;» - Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ

Αλαπηχζζεηαη ζε 3 δηδαθηηθέο ψξεο.
1ε δηδαθηηθή ψξα: Αθηεξψλεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Οη καζεηέο/ηξηεο
παξαθνινπζνχλ απφ ην YouTube ηελ παξνπζίαζε ηνπ Soundweaving Project ηεο
ζρεδηάζηξηαο Zsanett Szirmay θαη ηνπ ζπλζέηε Bálint Tárkány-Kovács απφ ηελ Οπγγαξία,
πνπ παξνπζηάζηεθε ην 2014 ζηελ Vienna Design Week (http://soundweaving.hu/en/), έηζη
ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ δηαθνζκεηηθψλ ζρεδίσλ ηεο ιατθήο ηέρλεο ζε
Page 87 of 416

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

κεισδίεο.ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξνβάιιεη, κε ρξήζε βηληενπξνβνιέα, επηιεγκέλα
έξγα ηεο ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο απφ ηελ πθαληηθή, ηελ θεληεηηθή, ηελ αξγπξνρξπζνρνΐα,
ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηεο θεξακηθή (Δηθφλα 3). Γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο
φζνλ αθνξά ζηα επαλαιακβαλφκελα κνηίβηπνπ παξαηεξνχκε ζηελ ειιεληθή ιατθή ηέρλε θαη
έηζη νη καζεηέο/ηξηεο εηζάγνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ νζηηλάην.

Δηθφλα 3. Σν νζηηλάην ζηελ ειιεληθή ιατθή ηέρλε.

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζχλδεζε ηνπ επαλαιακβαλφκελνπ δηαθνζκεηηθνχ ζρεδίνπ κε ην
νζηηλάην ζηε κνπζηθή.
Παξνπζηάδεηαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ην 4ν κέξνο, Καξηγηφλ(Carillon), απφ ηε νπίηα Αξ.1
«Αξιεδηάλα» (L‘ Arléssienne) ηνπΕσξδ Μπηδέ (George Bizet) (Δηθφλα 4). Καηά ηελ αθξφαζε
ηνπ κνπζηθνχ έξγνπ, νη καζεηέο/ηξηεο παξαθνινπζνχλ ζπγρξφλσο απφ ην YouTube θαη ηελ
παξηηηνχξα ηνπ έξγνπ (https://www.youtube.com/watch?v=Iz4VlApPeVU). Αθνινπζεί κηα
ζχληνκε ζπδήηεζε έηζη ψζηε νη καζεηέο/ηξηεο λα δηαθξίλνπλ νπηηθά θαη αθνπζηηθά ην θάζε
κεισδηθφ νζηηλάηνπνπ αθνχγεηαη απφ δηάθνξα φξγαλα (π.ρ. θπζηθά θφξλα, άξπα, Β΄ βηνιηά,
βηνινληέια, θνληξακπάζα, φκπνε, θιαξηλέηα, θιπ.)
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Δηθφλα 4. “Carillion” απφ ηε νπίηα Αξ. 1 “L‟Arléssienne” ηνπ George Bizet (απφζπαζκα)

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ε πεληαηνληθή θιίκαθα. Αξρηθά
ζρεκαηίδνπλ ζην ηεηξάδηφ ηνπο ηελ επηαηνληθή θιίκαθα ηεο Νην κείδνλνο απφ ηελ νπνία ζηε
ζπλέρεηα, αθαηξψληαο ηελ 4ε θαη ηελ 7ε βαζκίδα, δεκηνπξγνχλ ηελ πεληαηνληθή θιίκαθα ηνπ
Νην (λην, ξε, κη ζνι, ια). Αθνινπζεί ε κνπζηθή πξάμε/εμάζθεζε ζηελ θιίκαθα απηή: ηα
παηδηά κνηξάδνληαη ζε νκάδεο ζηα κνπζηθά φξγαλα ηεο ηάμεο, έλα παηδί κπνξεί εχθνια λα
απηνζρεδηάζεη ηε δηθή ηνπ κεισδία, ελψ νη νκάδεο ζπλνδεχνπλ κε νζηηλάηη – θάζε νκάδα
απηνζρεδηάδεη κέρξη λα θαηαιήμεη ζην δηθφ ηεο κεισδηθφ νζηηλάην.
2ε δηδαθηηθή ψξα: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο, κέζα απφ θαηεπζπλφκελν δηάινγν βνεζά ηνπο/ηηο
καζεηέο/ηξηεο λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ ζην κάζεκα ηεο
κνπζηθήο θαηά ηελ δηδαζθαιία ηεο Α΄ Δλφηεηαο κε ηίηιν «Ρπζκφο, ήρνο θαη ρξψκαηα»θαη
πνπ αθνξνχλ ζηελ γξαθηθή παξηηηνχξα. Αθνινχζσο πξνβάιιεη, κε ρξήζε βηληενπξνβνιέα,
απφζπαζκα έξγνπ απφ ηελ ειιεληθή θεληεηηθή ιατθή ηέρλε (Δηθφλα 5), πνπ παξνπζηάζηεθε
θαηά ηελ 1ε δηδαθηηθή ψξα.Εεηά απφ ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ηα επαλαιακβαλφκελα κνηίβη
πνπ δηαθξίλνπλ, λα ηα κεηαζρεκαηίζνπλ ζε νζηηλάηη, απνηππψλνληαο ηηο ζηαπξνβεινληέο σο
ςεθίδεο ζε ηεηξάδην αξηζκεηηθήο θαη έηζη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα γξαθηθή παξηηηνχξα
(Δηθφλα 6). Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ ππνδειψλεη ηα δηαθνξεηηθά νζηηλάηη.
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Δηθφλα 5. Σκήκα θεληήκαηνο ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο

Δηθφλα6. Μεηαζρεκαηηκφο ησλ νζηηλάηη σο ςεθίδεο ζε ηεηξάδην αξηζκεηηθήο.

Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθχπηεη κηα γξαθηθή παξηηηνχξα, ηελ νπνία νη καζεηέο/ηξηεο
θαινχληαη λα απνδψζνπλ κνπζηθά ρξεζηκνπνηψληαο ηα κνπζηθά φξγαλα ηεο ηάμεο. Οη
καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε 8 νκάδεο εξγαζίαο. ε θάζε νκάδα αλαηίζεηαη ε ερνπνίεζε ελφο
νζηηλάην ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πεληαηνληθή θιίκαθα ηνπ Νην. Ζ 1ε νκάδα αλαιακβάλεη λα
«απεηθνλίζεη» κνπζηθά ην νζηηλάην κε ην «θφθθηλν ρξψκα», ε 2ε νκάδα ην νζηηλάην κε ην
«θίηξηλν ρξψκα», ε 3ε νκάδα ην νζηηλάην κε ην «πξάζηλν θαη κπιε ρξψκα», ε 4ε & 5 ενκάδα
ζπλεξγαηηθά (επάλσ θαη θάησ κεισδία) ην νζηηλάην κε ην «πνξηνθαιί ρξψκα», ε 6ε νκάδα
ην 1ν νζηηλάην κε ην «κσβ ρξψκα», ε 7ε νκάδα ην νζηηλάην κε ην «ζθνχξν κπιε ρξψκα» θαη
ε 8ε νκάδα ην 2ν νζηηλάην κε ην «κσβ ρξψκα».Οη νκάδεο απνθαζίδνπλ πνηα κνπζηθά
φξγαλαζα ρξεζηκνπνηήζνπλ, αλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θσλή ηνπο, ή ζπλδπαζκφ φισλ
απηψλ, ζπδεηνχλ, δνθηκάδνπλ ήρνπο, ζπλζέηνπλ, θαηαγξάθνπλ ην νζηηλάην ηνπο ζε
πεληάγξακκν, ζπλεξγάδνληαη, ελνξρεζηξψλνπλ θαη εθηεινχλ ηηο ζπλζέζεηο ηνπο. Κάζε νκάδα
αλαιχεη θαη παξνπζηάδεη ηε ζχλζεζή ηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Σέινο, νη 8 νκάδεο
εθηεινχλ ζπγρξφλσο ηηο ζπλζέζεηο ηνπο, έηζη ψζηε λα απνδνζεί ζπλνιηθά κνπζηθά ην
θέληεκα/γξαθηθή παξηηηνχξα. Ζ εθηέιεζε απηή ε ερνγξαθείηαη κε ρξήζε ζπζθεπψλ θηλεηνχ
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ηειεθψλνπ.Ζ δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηελ αθξφαζε ηεο ερνγξάθεζεο, ηελ
ζπδήηεζε θαη αμηνιφγεζή ηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.
3ε δηδαθηηθή ψξα: Ζ δξαζηεξηφηεηα ιακβάλεη ρψξα ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο (ή ζηνλ
Ζ/Τ ηεο ηάμεο) φπνπ ν/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη θξνληίζεη λα εγθαηαζηαζεί ην πξφγξακκα
MuseScore.
Αξρηθά ν/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζηηο 8 νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ 2ε δηδαθηηθή
ψξα,ην θχιιν εξγαζίαο ηεο Δηθφλαο 7 (Παηηψ θ.ά., 2018), έηζη ψζηε νη καζεηέο/ηξηεο λα
εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο MuseScore.

Δηθφλα7. Φχιιν Δξγαζίαο: Δηζαγσγή ζην πξφγξακκα MuseScore.

Κάζε νκάδα θαιείηαη λα ζπλεξγαζηεί θαη λα επεμεξγαζηεί ηε ζχλζεζή ηεο ρξεζηκνπνηψληαο
ην MuseScore. ηε ζπλέρεηα φιεο νη νκάδεο ζπλεξγάδνληαη θαη εηζάγνπλ ην νζηηλάην ηνπο
ζηελ ηειηθή παξηηηνχξα, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 8.
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Δηθφλα8. H ελνξρήζηξσζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην MuseScore.

Αθνινπζεί παξνπζίαζε ηεο midi εθηέιεζεοηεο ζχλζεζεο ησλ παηδηψλ ζηελ νινκέιεηα ηεο
ηάμεο. Γίλεηαη δηάινγνο κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, θαηά ηνλ νπνίν θαινχληαη λα θξίλνπλ ην
ηειηθφ απνηέιεζκα θαη λα εθθξαζηνχλ φζνλ αθνξά ηελ εκπεηξία ηεο εθπφλεζεο ηνπ
ζελαξίνπ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη θαη ζπληνλίδεη ηε δηάδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ
νκάδσλ.Σέινο, ην νπηηθναθνπζηηθφ πξντφλαλαξηάηαηζηηο δξαζηεξηφηεηεο κνπζηθήο ηεο
ηζηνζειίδαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο(http://www.nano-micro.gr/omilos/?p=2630). Πξνθεηκέλνπ
λα δηεξεπλεζεί θαιχηεξα ε πινπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνληθφ
εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν νη καζεηέο/ηξηεο απαληνχλ αλψλπκα.
Παξαθάησ θαηαηίζεηαη ε εκπεηξία ηεο πινπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο πνπ
παξνπζηάζηεθε, κε ζηφρν ηε δηάρπζε ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε κέζσ απηήο, σο θαιήο
πξαθηηθήο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
3.2

Ζ εκπεηξία ηεο πινπνίεζεο

Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε πινπνηήζεθε θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2018-19 θαη 2019-20 ζηελ Α΄ ηάμε
ηνπΓπκλαζίνπ ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζην πιαίζην ηνπ
καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο. πκκεηείραλ ζπλνιηθά 104 καζεηέο/ηξηεο (52 αγφξηα θαη 52
θνξίηζηα). Με βάζε ηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα παξαδνηέα ησλ
καζεηψλ/ηξησλ θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηα αλψλπκα ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα,
φινη/φιεο νη καζεηέο/ηξηεο έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκφ, είραλ ελεξγφ
ζπκκεηνρή, πήξαλ πξσηνβνπιίεο, αιιειεπίδξαζαλ θαη δελ παξαηεξήζεθαλ πξνβιήκαηα ζηε
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ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ, νχηε δηαπηζηψζεθαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα
πινπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο. Ζ εμνηθείσζε κε ηελ νκαδηθή δνπιεηά αθφκε θαη φηαλ
είρε πξνζηξηβέο, ήηαλ θνβεξά επεξγεηηθή γηα ηα παηδηά θαζψο «αλαγθάδνληαλ» άιινηε λα
πάξνπλ πξσηνβνπιίεο θαη άιινηε λα θάλνπλ πίζσ. Οη καζεηέο/ηξηεο βξήθαλ πνιχ
ελδηαθέξνπζεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ερνπνίεζεο δηαθνζκεηηθνχ ζρεδίνπ θεληήκαηνο ειιεληθήο
ιατθήο ηέρλεο,θαηαλφεζαλ πιήξσο ηελ έλλνηα ηνπ νζηηλάην, απέθηεζαλ απηνπεπνίζεζε
απηνζρεδηάδνληαο ζηελ πεληαηνληθή θιίκαθα ηνπ Νην θαη δελ ζπλάληεζαλ ηδηαίηεξεο
δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο κνπζηθνχ θεηκέλνπ MuseScore.
Αλέπηπμαλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε κνπζηθή, θαιιηέξγεζαλ ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο ςεθηαθνχ
γξακκαηηζκνχ θαη απέθηεζαλ γλψζεηο κέζα απφ κηα γφληκε δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία.

4. πκπεξάζκαηα
Απνηηκψληαο ηελ εκπεηξία ηεο πξνζέγγηζεο ησλ δηαθνζκεηηθψλ ζρεδίσλ ηεο ειιεληθήο
ιατθήο ηέρλεο κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ήρνπ απηψλ, γίλεηαη θαλεξφ πσο νη
καζεηέο/ηξηεο βξίζθνπλ κηα δηέμνδν γηα πεηξακαηηζκφ θαη αλαιπηηθή πξνζέγγηζε,
εκπιέθνληαη ελεξγά θαη δεκηνπξγηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά ηνλ
ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ ζηε κνπζηθή θαη ηέινο, καζαίλνπλ λα «δηαβάδνπλ» ηνλ θφζκν θαη λα
δίλνπλ λφεκα ζηηο πιεξνθνξίεο – ερεηηθέο θαη νπηηθέο – κε άιια κέζα, πέξα απφ ηα
παξαδνζηαθά. Ζ Μσξαΐηε (1997) παξαηεξεί φηη ηα παηδηά καγεχνληαη απφ ηελ επαθή κε έλαλ
θφζκν πεξαζκέλν, γηα ηνλ νπνίνλ ζέινπλ λα έρνπλ εηθφλα, αθφκα θη εθείλε ηεο δηθήο ηνπο
πξνζέγγηζεο.
Ζ θαιιηέξγεηα εγγξάκκαησλ καζεηηθψλ ηαπηνηήησλ επεηεχρζε κέζα απφ ηνλ πξνζεθηηθφ
ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, αιιά θαη ηελ
επηινγή εχρξεζηνπ ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο κνπζηθνχ θεηκέλνπ.
Οη Βαζηιεηάδεο θαη Εεάθεο-Γιπληάο (1993) καο θαινχλ λα αλαινγηζηνχκε πσο γηα λα ιπζνχλ
ηα λέα δηδαθηηθά πξνβιήκαηα, ζα πξέπεη ζήκεξα νη εθπαηδεπηηθνί λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε,
φηη είκαζηε νη ηνικεξνί εμεξεπλεηέο γηα ηελ θαηάθηεζε ελφο λένπ θφζκνπ. Καηάθηεζε, ζηελ
νπνία ζα πξέπεη απνθαζηζηηθά λ' αθηεξσζνχκε, θαη ζηελ αλάγθε, ρσξίο θαζφινπ λα
ζηξέςνπκε ην βιέκκα καο πξνο ηα πίζσ.
Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εξγαζία απηή ζα κπνξνχζε λα πξνζαξκνζηεί
έηζη ψζηε λα αμηνπνηεζεί θαη ζηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο κνπζηθήο ηεο Β΄
ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηνπ θεθαιαίνπ «Ο γχξνο
ηεο Διιάδαο – Με βηνιί ζαληνπξνβηφιη», ηνπ καζήκαηνο κνπζηθήο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ
Γπκλαζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηνπ θεθαιαίνπ «Σν ηαμίδη ηεο
κνπζηθήο ζηνλ 20ν αηψλα – Μνπζηθνί πεηξακαηηζκνί θαη αλαηξνπέο», θαζψο θαη ηνπ
καζήκαηνο επηινγήο «Καιιηηερληθή Παηδεία – Μνπζηθή» ηεο Α΄ Σάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ
θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ θεθαιαίσλ «Δμπξεζηνληζκφο» θαη «Διιεληθή
εζληθή κνπζηθή ζρνιή».
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Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο: To ζχγρξνλν επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ πξντζηακέλσλ λεπηαγσγείσλ.
The importance of emotional intelligence in the workplace of education: The modern
professional profile of the heads of kindergartens.
Μαξία Βιάρνπ, πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ Νεπηαγσγψλ, MSc Δπηζηεκψλ Αγσγήο, Μνληέια ρεδηαζκνχ
θαη Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ, marvlachou@hotmail.com
Maria Vlachou, Coordinator Educational Work, MSc Education Studies, Models of Design and Development of
Educational Units, marvlachou@hotmail.com

Abstract: The purpose of this article is to present the importance of emotional intelligence in
the nursery workplace and to highlight the contemporary professional profile ofthe heads of
kindergartens. This is a bibliographic investigation that demonstrates the necessity of practical
application of the theoretical data and documented approaches of the positive organizational
behavior of the principles of modern educational administration. In the first part of the article
are mentioned the basic theoretical concepts related to emotional intelligence in the workplace
of education. It then presents the benefits of emotional intelligence and the necessity of
cultivating it in the educational context with the aim of improving the quality and efficiency
of the school unit, as well as the formation of a positive culture. The importance of the article
is reflected in the formulation of specific proposals for redefinition of the professional profile
of theheads of kindergartenswho are called upon to carry out a multilevel and multifaceted
project of multiple needs and requirements as professionals in the administration of education.
This necessity requires a transformative approach to the new role in terms of emotional
empowerment as well as empowerment of the school unit.
Keywords: Emotional intelligence, nursery workplace, kindergarten, transformational
leadership.
Πεξίιεςε: θνπφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη ε παξνπζίαζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ε αλάδεημε ηεο
αλαγθαηφηεηαο ελφο ζχγρξνλνπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ησλ πξντζηακέλσλ ησλ
λεπηαγσγείσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ
αλαγθαηφηεηα ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεθκεξησκέλσλ
πξνζεγγίζεσλ ηεο ζεηηθήο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αξρψλ ηεο ζχγρξνλεο
εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο. ην πξψην κέξνο ηνπ άξζξνπ αλαθέξνληαη νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο
έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο. Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδνληαη ηα νθέιε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ε
αλαγθαηφηεηα θαιιηέξγεηάο ηεο ζην εθπαηδεπηηθφ εξγαζηαθφ πιαίζην ηνπ λεπηαγσγείνπ κε
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ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη
ηε δηακφξθσζε ζεηηθήο θνπιηνχξαο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ άξζξνπ εληνπίδεηαη ζηε
δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ αλαπιαηζίσζεο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ
επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ησλ πξντζηακέλσλ ησλ λεπηαγσγείσλ πνπ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ
έλα πνιπεπίπεδν θαη πνιπζήκαλην έξγν πνιιαπιψλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ σο
επαγγεικαηίεο ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ αλαγθαηφηεηα απηή απαηηεί κηα
κεηαζρεκαηηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ξφινπ ηνπο κε ζθνπφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ελδπλάκσζε
θαζψο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Λέμεηο θιεηδηά: πλαηζζεκαηηθή
κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία.

λνεκνζχλε,

εξγαζηαθφο

ρψξνο

λεπηαγσγείνπ,

Δηζαγσγή
Ο παξάγνληαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Ν) δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ ζε έλα ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (Cooper&Sawaf,
1996).Δηδηθή βαξχηεηα έρεη δνζεί ζηνλ ηνκέα ηεο εγεζίαο θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε
ελζσκάησζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ παξάγνληα ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη ηα επίπεδα δηνίθεζεο
(Mills&Rouse, 2009). Γεδνκέλνπ φηη ε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο κεξηκλά ζε ζέκαηα
εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αμηνινγεί ηε δηαπξνζσπηθή δηαρείξηζε,
νπφηε θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα κειέηεο ησλ ζρέζεσλ ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
Δηδηθά ζηα λεπηαγσγεία, νη πξντζηάκελεο/νηέρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ εχξνο θαη φγθν
ηδηφκνξθσλ θαηαζηάζεσλ ζε ηδηαηηέξσο ζηελά ρξνληθά πιαίζηα θαη ζε απξφβιεπηνπο ρξφλνπο
γεγνλφο πνπ ζπρλά πξνθαιεί ζχγρπζε, αλαζθάιεηα, επαγγεικαηηθφ άγρνο ή αθφκε θαη,
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Ζ δηαρείξηζε απηψλ απαηηεί πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζχλεο. Ζ γλψζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε
θηλεηνπνίεζε απηήο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε δηαρείξηζεο
(Goleman, Boyatzis&McKee, 2002). Υξεηάδεηαη, επνκέλσο, λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ησλ
αλζξψπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο κε έκθαζε ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα.
ην παξφλ άξζξν εμεηάδνληαη φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζχλεο πνπ πεξηγξάθνπλ επηηπρψο ην ζχγρξνλν επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ
πξντζηακέλσλ λεπηαγσγψλ θαηά ηα πξφηππα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη πνπ
θξίλνληαη δνκηθά ζηε δηακφξθσζε δηαζχλδεζεο, αιιειεπίδξαζεο, ζπλνρήο, ζεηηθνχ θιίκαηνο
θαη θνπιηνχξαο ζην ζρνιηθφ νξγαληζκφ(Ashforth&Humphrey, 1995) κε ζθνπφ ηελ
ελδπλάκσζε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ (Παζηαξδήο&Παζηαξδή, 2000).
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1. Ζ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Ν)
Ζ δηεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πηπρψλ ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ επηβεβαηψλεη φηη
ζπλαηζζήκαηα θαη επθπΐα ελππάξρνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ αηφκνπ
(Ashforth&Humphrey, 1995)ιεηηνπξγψληαο εληζρπηηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο
ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ
αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Παξφηη είλαη δχζθνιν λα δνζεί έλαο αθξηβήο νξηζκφο θνηλήο
απνδνρήο γηα ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαζφηη δηαπξαγκαηεχεηαη
ζπλαηζζεκαηηθφ ρψξν, ππάξρεη σζηφζν ηαχηηζε επηζηεκνληθψλ απφςεσλ αλαθνξηθά κε ηε
δηαθνξεηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ελδνπξνζσπηθνχ θαη
δηαπξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (Petrides&Furnham, 2003a).
Ζ πξψηε ρξήζε ηνπ φξνπ πηζηψλεηαη ζηνλ Payne(1986), σζηφζν νη ξίδεο ηνπ ζπλαληψληαη
ζηελ επνρή ηνπ Γαξβίλνπ (1872) φπνπ δηεξεπλψληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
έθθξαζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο.Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη χζηεξα αξθεηνί
εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Bar-On, 1997·
Martinez, 1997·Orioli, 1997· Petrides&Furnham, 2001) θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα
επεξεάζεη ηφζν ηελ πξνζσπηθή φζν θαη ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ελφο αηφκνπ
(Salovey&Mayer, 1997), νπφηε θαη αλαπηχρζεθαλ πνιιά ζεσξεηηθά κνληέια πξνζέγγηζεο
ηεο έλλνηαο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη μερσξηζηή θαζψο κπνξεί λα απνκνλσζεί
ζην ρψξν ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζχλζεηε θαζψο ελ κέξεη θαζνξίδεηαη απφ δηάθνξεο
δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Petrides&Furnham, 2000).Πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο
ηθαλφηεηεο, ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ θαη εκπιέθεη ζρεζηαθά ηε
ζπλαηζζεκαηηθή κε ηελ θνηλσληθή λνεκνζχλε.Κάζε κνληέιν Ν πξνζκεηξά ηελ αμία ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο θαζψο θαη έλλνηεο δχζθνια κεηξήζηκεο πνπ ζρεηίδνληαη κ` απηφ (π.ρ.
απηνγλσζία, απηνδηαρείξηζε, απηνελεξγνπνίεζε, ελζπλαίζζεζε, πξνζαξκνζηηθφηεηα, θηι.).
Γηα ηνπο Salovey θαη Mayer (1997), ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειεί ην ζχλνιν ησλ
δεμηνηήησλ νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε δηαθχκαλζε ηεο αθξίβεηαο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη
άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη, θαηαλννχλ θαη ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Ο Bar-On
(1997) αιιεινζπζρεηίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ θνηλσληθή λνεκνζχλε δνκψληαο έλα
κεηθηφ κνληέιν βάζεη ηνπ νπνίνπ ε Ν νξίδεηαη σο έλα πεδίν πξνζσπηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ
θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, πνπ επεξεάδεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ
λα επηηχρεη ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο πηέζεηο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. χκθσλα κε ηνλ
Goleman, σο ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη
ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, λα ηα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά
θαη λα δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (απηνπαξψζεζε) γηα απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
θαιή επίδνζε (Goleman, 1995,1998). Σν κνληέιν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ
δεκηνχξγεζε ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο επίηεπμεο ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ
ζρέζεσλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο κέζα απφ έλα ζπλδπαζκφ δεμηνηήησλ, φπσο: απηνέιεγρν,
επζπλεηδεζία, αμηνπηζηία, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαζψο θαη, δεκηνπξγία δεζκψλ θαη ζσζηή
δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Ο Orioli(1997) νξηνζεηεί ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
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λνεκνζχλεο ζ` έλα πιαίζην έμππλσλ ηαθηηθψλ εμαζθάιηζεο εξεκίαο ζε θαηαζηάζεηο πίεζεο,
εκπηζηνζχλεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ησλ άιισλ.
Σν κνληέιν ηνπ Goleman, σο πην νινθιεξσκέλν, θαηαηάζζεη ηηο ηθαλφηεηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηελ πξνζσπηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ
θνηλσληθή ηθαλφηεηα.Ζ πξνζσπηθή ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα
αηζζάλεηαη θαη λα ξπζκίδεη ηηο εζσηεξηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο
πεξηιακβάλνληαο έλλνηεο, φπσο: απηνεπίγλσζε θαη απηνξξχζκηζε, θαζψο θαη θίλεηξα
ζπκπεξηθνξάο. Απηέο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ θνηλσληθή επίγλσζή ηνπ, κε ηελ νπνία
αληηιακβάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, δείρλνληαο ην αλάινγν ελδηαθέξνλ γηα απηνχο
(Goleman, 2000). Ζ απηεπίγλσζε δειαδή ησλ εγεηψλ, λα αλαγλσξίδνπλ θαιχηεξα ηα
ζπλαηζζήκαηά
ηνπο
ζηε
ιήςε
απνθάζεσλ
(επίγλσζε
ζπλαηζζεκάησλ).
Δπηπξφζζεηα,αλαθέξεηαη ζηνπο παξάγνληεο ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ηεο πξσηνβνπιίαο,
κε ηνπο νπνίνπο ν εγέηεο ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη αληηκεησπίδεη ηηο δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, αμηνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη. Απηφ
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ απηνειέγρνπ πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη
(Kafetsios&Zampetakis, 2008), έρνληαο θαιφ έιεγρν ησλ παξνξκήζεψλ ηνπ. Αλακθίβνια,
έλαο εγέηεο γηα λα είλαη επηηπρεκέλνο νθείιεη λα γλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο
ζπκπεξηθνξέο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, εληζρχνληαο παξάιιεια ην εθπαηδεπηηθφ έξγν
(Goleman,Boyatzis&McKee, 2014) δεκηνπξγηθά θαη θαηλνηνκηθά. Οθείιεη, αθφκε, λα
επζπγξακκίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο νκάδαο, λα επηδεηθλχεη αηζηνδνμία θαη επηκνλή ζηελ
επηδίσμε ησλ ζηφρσλ παξά ηα εκπφδηα θαη ηηο δπζθνιίεο.
Ζ θνηλσληθή ηθαλφηεηα θαζνξίδεη ην πφζν θαιά ρεηξίδεηαη θάπνηνο ηηο ζρέζεηο ηνπ θαη έρεη
ηελ ηθαλφηεηα λα πξνθαιεί ζηνπο άιινπο ηηο αληηδξάζεηο πνπ ζέιεη. Έλλνηεο, φπσο επηξξνή,
επηθνηλσλία, δηαρείξηζε δηαθσληψλ θαη θαιιηέξγεηα δεζκψλ, ζπκπξάμεσλ θαη ζπλεξγαζίαο,
δεκηνπξγία ζπλνρήο ηεο νκάδαο θξίλνληαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο.
1.1. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο Ν ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ
Ζ αλαγλψξηζε θαη ε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη εμαηξεηηθά
ζεκαληηθή θαζψο, θαίλεηαη φηη απηέο νη δηαδηθαζίεο θαζνξίδνπλ ηηο ζθέςεηο, ηηο ζηάζεηο θαη
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ (Weiss& Cropanzano,1996) θαη ηεο δηεχζπλζεο (Goleman,
2011a), ζπλδένληαη ζηελά κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία (Gross&John, 2003)
θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πθηζηάκελνη αληηιακβάλνληαη ηελ απζεληηθφηεηα ηεο εγεζίαο
(Mitchie&Gooty, 2005) θαη, επηδξνχλ ζηε ζπλεξγαζία, απνηειψληαο ηνλ ζπλεθηηθφ θξίθν
κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ.Ζ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ απφ ηελ νπηηθή ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ
(Καθέηζηνο, 2003) ζπληζηά ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ζηελ επαγγεικαηηθή απφδνζε ησλ
εξγαδνκέλσλ (Goleman, 2000· O` Boyle, Humphrey, Pollack, Hawyer&Story, 2011) θαη ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο (Farh, Seo&Tesluk, 2012).
Σν λεπηαγσγείν σο θνηλσληθφ ζχζηεκα (Hoy&Miskel, 2001) απνηειεί ην ηδαληθφ πεξηβάιινλ
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γηα ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαζψο, γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ, απαηηνχληαη ιεπηνί θαη πξνζεθηηθνί ρεηξηζκνί ζε επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ,
δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ, πξνψζεζεο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο, ελδπλάκσζεο
θαη παξψζεζεο γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, επηινγήο κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ κάζεζεο θαζψο
θαη, θαιιηέξγεηαο αμηψλ. Αλακθίβνια, γηα ηηο/ηνπο πξντζηάκελεο/νπο θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ Ν πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε δπλαηφηεηαδηάθξηζεο,
αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (ησλ δηθψλ ηνπο θαη ησλ άιισλ)
(Πιαηζίδνπ, 2010) απνηειεί πξφθιεζε θαζψο, ζην πιαίζην ηνπ ξφινπ ηνπο, νθείινπλ λα
γλσξίδνπλ πψο λα «δηεθπεξαηψλνπλ εξγαζία ζε ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ελλνηνινγηθφ επίπεδν»
(Heifetz&Linsky, 2002:116).
Ζ απαηηεηηθή δηαρείξηζε πνηθίισλ θαη ζχλζεησλ αλαγθψλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ
λεπηαγσγείνπ πξνυπνζέηεη ηελ ηζρπξή παξνπζία ελφο απνηειεζκαηηθνχ αηφκνπ λα
πξνΐζηαηαη. Πιήζνο δπζθνιηψλ απνδπλακψλνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ηηο/ηνπο πξντζηάκελεο/νπο
θαη σζνχλ ζε κηα απιή δηεχζπλζε δηεθπεξαίσζεο κε ελδερφκελα δηνηθεηηθά ιάζε ή
παξαιείςεηο.
Μηα βαζηθή δπζθνιία αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ ηεο
παξάιιειεο εθηέιεζεο δηδαθηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αχμεζε ησλ δηνηθεηηθψλ απαηηήζεσλ. Ζ παξάκεηξνο ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ ρξφλνπζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο παξάιιειεο δξάζεηο απμεκέλσλ θαη πνηθίισλ απαηηήζεσλ απνηεινχλ πεγή
πίεζεο, άγρνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εμνπζέλσζεο(Hochschild, 1983). Ζ νινθιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ δηαηαξάζζεηαη ή δηαθφπηεηαη νπφηε ζπρλά θαζίζηαηαη αλειιηπήο.Οπθ νιίγεο
θνξέο, νη πξντζηάκελεο/νη παξαηείλνπλ ην ρξφλν παξακνλήο ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ
πέξαλ ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο σξαξίνπ πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπλ πιήξσο ηα δηνηθεηηθά ηνπο
θαζήθνληα (Αξγπξνπνχινπ, 2007) ρσξίο ππνζηήξημε. Απηφ έρεη επίπησζε ζηελ απφδνζή
ηνπο θαζψο ν ελζνπζηαζκφο γηα ηελ εξγαζία κεηψλεηαη θαη δελ θαηαβάιινπλ ηε κέγηζηε
δπλαηή πξνζπάζεηα. Ο ελζνπζηαζκφο εμαξηάηαη απφ ην ζπλαίζζεκα θαη απφ ηε δηαρείξηζή
ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζεί δσληαλφο, ελεξγφο θαη αθκαίνο. Γελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε
φηη ην ζπλαίζζεκα εθδήισζεο ελεξγνπνίεζεο θαη ελζνπζηαζκνχ γηα ην παξερφκελν πιαίζην
εθηίκεζεο θαη πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
κεηαδνηηθφηεηαο (Newcombe&Ashkanasy, 2002) ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά.
Παξάιιεια, ε χπαξμε νιηγνκειψλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ δεκηνπξγεί δπζιεηηνπξγία ζε
επίπεδν επηθνηλσλίαο, θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ αλάπηπμε
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζπλαιιαθηηθνχ ραξαθηήξα εληφο ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ είλαη κηα
παξάκεηξνο πξνο δηεξεχλεζε. Σν νξγαλσηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ
κε ηελ αξκνληθή ζχδεπμε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη ησλ ζηφρσλ ηνπο νπνίνπο ην
ζχζηεκα πξνζπαζεί λα εθπιεξψζεη είλαη επίζεο έλα ζεκείν ελδηαθέξνληνο πνπ απνδίδεηαη
ζηελ/νλ πξντζηακέλε/λν ηνπ λεπηαγσγείνπ. Ζ θνπιηνχξα ηεο/ηνπ εθθξάδεη ηελθνπιηνχξα
ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη αληαλαθιάηαη ζην ζρνιηθφ θιίκα νπφηε θαη ζθηαγξαθνχληαη παξαδνρέο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε θχζε, ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ηηο αλζξψπηλεο αμίεο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα.
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Οη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο λεπηαγσγψλ ιφγσ κεηαζέζεσλ θαη απνζπάζεσλ εμαλαγθάδεη ζε
ζπλερείο ελαιιαγέο πνπ πξνθαλψο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ζπλέρεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ
ηνπ λεπηαγσγείνπ.Ζ αζπλέρεηα θαζίζηαηαη αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηε δεκηνπξγία
ηζρπξψλ ζπλεθηηθψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πηζαλψο θαη ζηε ζπλάθεηα ησλ
πξνζδνθηψλ. Οη δπλαηφηεηεο πνηνηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη νη
ηζνξξνπίεο είλαη ξεπζηέο.Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα απνκαθξχλεη ηε ζρνιηθή κνλάδα απφ ηελ
απνηχπσζε ελφο ζεηηθνχ ζηίγκαηνο ζηε ζπλείδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε/ν
πξντζηακέλε/νο επηθνξηίδεηαη κε έλα εμαηξεηηθά δχζθνιν έξγν.
Σέηνηεο ζπλζήθεο ζπκβάινπλ εκθαλψο ζηελ άξλεζε ή απνζηξνθή ησλ λεπηαγσγψλ λα
αλαιάβνπλ ζέζε επζχλεο (Αξγπξνπνχινπ, 2007) αλαπηχζζνληαο αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα
ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Κη φκσο, ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο,
απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο (Wright&Staw,
1999) θαη ν ξφινο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο εγεζίαο είλαη ζεκαληηθφο θαη ζεκειηψδεο (Barsade,
Brief&Spataro, 2003· George, 2000· Humphrey, 2002).Οη πξντζηάκελεο/λνηησλ
λεπηαγσγείσλ είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ. Δηδηθφηεξα ε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ πξντζηακέλσλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, ελψ ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ην
ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζηελ εξγαζία, θαη ε ζρέζε, πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηε
ζπλαιιαγή πθηζηάκελσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξντζηάκελνπ δηεπζπληή, απνηεινχλ ηνπο
εμαξηεκέλνπο ηνκείο ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. Σαπηφρξνλα, ε ζπλνρή ηεο νκάδαο ειέγρεηαη,
σο κεζνιαβνχζα κεηαβιεηή, ζηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο
εμαξηεκέλεο.
1.2. πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη εθπαηδεπηηθή εγεζία
Ο εγέηεο πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα πιέγκα ζπκπεξηθνξψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, κέζα απφ έλα
ζπλαίζζεκα απνζηνιήο θαη νξάκαηνο γηα ηνλ νξγαληζκφ, κε ζθνπφ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο
πνπ έζεζε, επεξεάδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ (Παζηαξδήο, 2004). Οη
λεφηεξεο απφςεηο πεξί εγεζίαο, εζηηάδνπλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επηξξνή, πνπ αζθεί ν εγέηεο
ζηελ νκάδα ησλ πθηζηακέλσλ, επηδξψληαο ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ζηηο αληηιήςεηο ηνπο θαη
θαη‘ επέθηαζε ζηε ζπκπεξηθνξά, πνπ πηνζεηνχλ εθείλνη θαηά ηελ άζθεζε ησλ εξγαζηαθψλ
ηνπο θαζεθφλησλ (Goleman, Boyatzis&McKee, 2002· Hoy&Miskel, 2005· Humphrey, 2002·
Zaccaro, 2007). Δλ νιίγνηο, ην θέληξν ηεο ζεκαζίαο γίλεηαη ν άλζξσπνο θαη φ,ηη αθνξά ζηε
δηάδνζε ηνπ ζθνπνχ, ηνπ νξάκαηνο, ησλ αμηψλ, ηεο θνπιηνχξαο θαη ιηγφηεξν ν
πξνγξακκαηηζκφο θαη ν έιεγρνο (Μπνπξαληάο, 2005).
Ζ εγεζία βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζχλαςε πγηψλ ζρέζεσλ θαη, θαη‘ επέθηαζε,
έρεη αληίθηππν θαη δηαζπλδέεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ.
χκθσλα κε ηνπο Goleman, Boyatzis, &McKee (2014), απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ν δηεπζπληήοεγέηεο λα δηαζέηεη απηεπίγλσζε, ελζπλαίζζεζε, λα αθνχεη κε πξνζνρή θαη λα είλαη
ζπληνληζκέλνο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ψζηε λα βγάδεη ζηελ επηθάλεηα ηνλ θαιχηεξν εαπηφ
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ηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε μεθηλά απφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαζήθνλ ηνπζηειέρνπο,
πέξα απφ ηα ζπκβαηηθά ηνπ θαζήθνληα, γηα απνηειεζκαηηθή εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ,
βέιηηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ηαιέλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη, γηα
ελίζρπζε ηεο δέζκεπζήο ηνπο. Οη Marzano, Waters θαη McNulty, (2005) ππνζηεξίδνπλ φηη,
παξφιν πνπ νη εθπαηδεπηηθέο θαη παηδαγσγηθέο γλψζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα έλαλ
απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ εγέηε, κφλν νη ηερληθέο δεμηφηεηεο δελ επαξθνχλ.Έηζη, ε/ν
ζπλαηζζεκαηηθά επθπήο πξντζηακέλε/λνο πξνσζεί νξάκαηα πνπ αγγίδνπλ ην πάζνο ησλ
εκπιεθνκέλσλ, θαιιηεξγεί ηελ έκπλεπζε θαη ηελ πίζηε ζηελ απνζηνιή ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη,
θπξίσο, γλσξίδεη πψο λα πείζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηη ε δνπιεηά ηνπο έρεη λφεκα. Απηή ε
δηαδηθαζία αθχπληζεο, πξνζήισζεο ζε πςεινχο ζηφρνπο, αλάδεημεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο
θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ ηαιέλησλ ηεο νκάδαο, εζηίαζεο ζηε ζπλεξγαζία, ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε, ην πάζνο θαη ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, επηηπγράλεηαη
κέζσ ηεο ηθαλφηεηαο ηεο/ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εγέηε:


Να θαζηεξψλεη θνηλά απνδεθηνχο θαλφλεο.


Να εληζρχεη ηε ζπιινγηθή απηεπίγλσζε, λα παξαθνινπζεί θαη λα επεμεξγάδεηαη ην
ζπλαηζζεκαηηθφ ηφλν ζην ζρνιείν, βνεζψληαο λα αλαγλσξηζζεί ε αηνκηθή δπζαξκνλία θαη
λα βειηησζεί ην θιίκα θαη ε θνπιηνχξα.

Να δηεπθνιχλεη ηε δηάρπζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζην ζρνιείν, δίλνληαο
έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλαίλεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε επηηπρία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εγεηψλ ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα
επειημίαο θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα ζπλ-δεκηνπξγήζνπλ κηα
ζπλεθηηθή ζρνιηθή θνπιηνχξα. Αλακθίβνια, είλαη ζεκαληηθφ νη εγέηεο λα αλαπηχμνπλ έλα
φξακα γηα ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, εκπλένληαο θαη εκπιέθνληαο φια ηα
κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Μπνπξαληάο, 2005· Παπαιφε, 2012). Μηα ηέηνηα ζηάζε,
ελεξγνπνηεί ην αίζζεκα ηεο εκπηζηνζχλεο, εληζρχεη ην νκαδηθφ πλεχκα, ηε ζπλεξγαζία, ηελ
αηζηνδνμία, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηνλ απηφ-έιεγρν θαη ηελ αληδηνηέιεηα ησλ κειψλ θαη, νδεγεί
ζε απζεληηθή ζπκπεξηθνξά θαη γλήζην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ άιιν.
ια ηα αλσηέξσ ζεκεία αλαθνξάο ζπλνςίδνληαη ζε κηα/έλαλ«ζπλαηζζεκαηηθά λνήκνλα»
εγέηε κε έλα ζχγρξνλν επαγγεικαηηθφ κεηαζρεκαηηζηηθφ πξνθίι.

2. Τηνζεηψληαο έλα κεηθηφ ζεσξεηηθφ κνληέιν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο
ζηα πιαίζηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο
Ζ ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηηοζχγρξνλεο κειέηεο
ζρεηηθά κε ηελ εγεζία (Burns 1978), ελψ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε
(Βass, 1985). O Bass, (2002) πνπ ζπζρέηηζε ηα γλσζηηθά, θνηλσληθά, θαη ζπλαηζζεκαηηθά
ζπζηαηηθά ηεο λνεκνζχλεο κε ηηο κεηαζρεκαηηζηηθέο δηαζηάζεηο ηεο εγεζίαο, θαηέδεημε φηη
απηά ηα ζπζηαηηθά ηεο λνεκνζχλεο είλαη ρξήζηκα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. Γηαπηζηψζεθε, δειαδή, φηη εθείλνη πνπ θαζηεξψλνληαη σο
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πεηπρεκέλνη θαη ζπλεπείο εγέηεο είλαη απηνί πνπ δηαζέηνπλ βαζηθέο θνηλσληθέο,
ζπλαηζζεκαηηθέο, ζπκπεξηθνξηζηηθέο, θαη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, ζηελ εξκελεία ησλ
δηαθνξεηηθψλ πεξηζηαζηαθά θαηαζηάζεσλ δηφηη δηαζέηνπλ εθηελέο ζπκπεξηθνξηζηηθφ
ξεπεξηφξην, άξα δχλαληαη λα επηιέμνπλ θαη λα ζεκειηψζνπλ θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξηζηηθέο
απαληήζεηο (Bass, 2002·Zaccaro, 2007). Πξφθεηηαη γηα άηνκα κε δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγήο
ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη πςειφ δείθηε επηξξνήο θαη έκπλεπζεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο
(Bass, 1990).
Έξεπλεο, επίζεο, επηβεβαηψλνπλ φηη ε εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο
(Bass,1985·Bennis&Nannus, 1986· Kouzes&Posner, 1996· Tichy&Devanna, 1986) νδεγεί
ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο νκάδαο (De-Groot, Kicker&Cross, 2000·
Lowe, Kroeck&Sivasubramanian, 1996· Srivastava&Bharamanaikar, 2004).Οη ζχγρξνλνη
εθπαηδεπηηθνί εγέηεο νθείινπλ λα εθηηκνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε
θαη ηελ αιιειεμάξηεζε (Eagly&Johnson, 1990). Έηζη, ε θχζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο αιιάδεη
θαη γίλεηαη πην πνιχπινθε, ιηγφηεξν πξνβιέςηκε, ιηγφηεξν δνκεκέλε θαη πεξηζζφηεξν
επηθνξηηζκέλε κε πνιιέο αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο δπλεηηθά ζπλνςίδνληαη, ζηηο εμήο:
1.
Σερληθέο δεμηφηεηεο (technicalskills): Πεξηιακβάλνπλ ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ
εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε, αιιά θαη ηθαλφηεηεο αμηνπνίεζεο απηψλ ζε ζρέζε κε ην
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (ξεαιηζηηθή ζηνρνζεζία, πξνγξακκαηηζκφο, ζπκβνπιεπηηθή θαη
θαζνδήγεζε).
2.
Γηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο (interpersonalskills): Πεξηιακβάλνπλ ηθαλφηεηεο
νξγάλσζεο, θαζνδήγεζεο, παξαθίλεζεο, ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη ζπληνληζκνχ.
3.
Γεμηφηεηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο θαη ζπλνιηθήο ζεψξεζεο (conceptualskills):
Πεξηιακβάλνπλ δεμηφηεηεο αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ηεο ζρνιηθή κνλάδαο σο νιφηεηαο κε
ζεκεία εζσηεξηθήο ζχλδεζεο (Κνπηνχδεο, 1999).
Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζεσξεηηθά κνληέια ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ
πξναλαθέξζεθαλ αιιά θαη ηε δηαζχλδεζε ηεο Ν κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία
πξνηείλεηαη έλα κεηθηφ κνληέιν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηα πιαίζηα ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. Σν κνληέιν απηφ πξνάγεη ην αλζξσπνθεληξηθφ ζηνηρείν θαη δίλεη
έκθαζε ζηελ πνηθηιία θαη ηελ αλάδεημε ησλ αλζξσπίλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηελ
νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Μηα ζπλνπηηθή
απφπεηξα ζθηαγξάθεζεο ηεο εηθφλαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εγέηε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην ελ
ιφγσ κνληέιν δφθηκν είλαη λα ιακβάλεη ππφςε ην εθάζηνηε πνιηηηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη
νηθνλνκηθφ ζπγθείκελν θαη λα ζπλεθηηκά ηα πεξηζψξηα ιεηηνπξγηθήο πξνζαξκνγήο θαη απηφβειηίσζεο.Με απηή ηε δηεπθξίληζε, ε δπλεηηθή αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηνπ
κεηαζρεκαηηζηηθνχθαη ζπλαηζζεκαηηθά λνήκνλα εγέηε πξνζδηνξίδεηαη ζηηο εμήο
αιιεινζπκπιεθφκελεο δηαζηάζεηο: ηε δεκηνπξγία νξάκαηνο, ηε δηαηχπσζε ζηφρσλ, ηελ
παξνρή πλεπκαηηθήο δηέγεξζεο, ηελ εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε, ηε κνληεινπνίεζε θαιψλ
πξαθηηθψλ, ηελ επίδεημε πςειψλ πξνζδνθηψλ, ηε δεκηνπξγία παξαγσγηθνχ ζρνιηθνχ
θιίκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε δνκψλ ζπκκεηνρηθφηεηαο ζηηο απνθάζεηο.
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Βαζηθή πξνυπφζεζε, σζηφζν, ηεο αλαπιαηζίσζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ησλ
πξντζηακέλσλ ησλ λεπηαγσγείσλ απνηειεί ε αλάπηπμε κηαο δπλακηθήο δηεξεχλεζεο ηεο
ζαθήλεηαο ηεο απνζηνιήο ηνπ λεπηαγσγείνπ ε νπνία αληαλαθιάηαη ζηηο θαζεκεξηλέο
πξαθηηθέο ησλ κειψλ ηνπ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ αμηψλ θαη ησλ
πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαζψο θαη ε ζθηαγξάθεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο
ηνπ λεπηαγσγείνπ απνηεινχλ ζεκεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε.
ηαλ ην λεπηαγσγείν έξρεηαη επζέσο αληηκέησπν κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα,
δνθηκάδεη κηα πγηή επαλεμέηαζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ζπληεξνχλ απηή ηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα δηαπηζηψλεη ηηο αδπλακίεο ηνπ, αλνίγνληαο
ην δηάινγν κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, δίλεη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα θαη ηε
δπλαηφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ λα μεπεξάζεη δπζθνιίεο θαη θηλδχλνπο.
ε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, ην ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εγέηε πνπ
πξνζδνθάζηε δεκηνπξγία ελφο ζπλαηζζεκαηηθά επθπνχο λεπηαγσγείνπ, πξέπεη λα είλαη
εζηηαζκέλν ζην ζπληνληζκφ κε ην είδνο ηεο αξκνλίαο πνπ θηλεηνπνηεί ηα άηνκα
ζπλαηζζεκαηηθά θαη δηαλνεηηθά ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, αλαδσνγνλψληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο
θαη ζπλδένληάο ηνπο κε ην φξακα απηνχ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη ίδηνη.
H θαηαλφεζε ηεο πθηζηάκελεο θνπιηνχξαο, ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ πξαθηηθψλ
πνπ εθαξκφδνληαη ζην λεπηαγσγείν, αιιά θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηδαληθήο θαηάζηαζεο,
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζε ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο
νξγαληζκφ. Δηδηθφηεξα, ε ζπζηεκαηηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
εηθφλαο πνπ παξνπζηάδεη ην ζρνιείν κπνξεί λα αληρλεπζεί θαη λα πξνζδηνξηζηεί κε πνηνηηθά
θαη πνζνηηθά εξγαιεία κέηξεζεο κέζσ ηεο δηεξγαζίαο ηεο δπλακηθήο δηεξεχλεζεο (Goleman,
Boyatzis&KcKee, 2014). Μέζσ ηεο πξνζέγγηζεο ηεο δπλακηθήο δηεξεχλεζεο, απνθαιχπηεηαη
ε ζπλαηζζεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ θαη αληηκεησπίδεηαη ε αδξάλεηα
ηνπ νξγαληζκνχ, εκπιέθνληαο ηα κέιε ηεο νκάδαο (εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο) θαη
εληνπίδνληαο:
α) Πνηα είλαη ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ.
β) Πνηα είλαη ηα εξγαιεία ελίζρπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πνην είλαη ην πεξηερφκελν ησλ
επηκνξθσηηθψλ ηνπο αλαγθψλ.
γ) Πψο ζπκπεξηθέξνληαη νη νκάδεο θαη πψο πξέπεη λα νξγαλσζνχλ.
δ) Πνηα είλαη ηα πεδία ελίζρπζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
ε) Πνηα είλαη ηα ζεκεία πξνο θαηάξγεζε.
Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχπιεπξε αλαπηπμηαθή δηεξγαζία πνπ δηαηξέρεη ηα άηνκα, ηηο νκάδεο
θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. Απνηειεί δε, ηνλ «νδηθφ ράξηε» γηα ηελ αιιαγή ηεο
θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ, κε νπζηαζηηθή δέζκεπζε ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο θαη
νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο.
χκθσλα κε ηνπο Goleman, Boyatzis θαηKcKee, (2014), ε δηεξγαζία απηή πεξηιακβάλεη
ηξεηο θάζεηο:
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Αλαθάιπςε ηεο πθηζηάκελεο ζπλαηζζεκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο θαηά ηελ νπνία ζπληειείηαη εληνπηζκφο ησλ αμηψλ ηεο νκάδαο θαη ηνπ ζρνιηθνχ
νξγαληζκνχ. Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ζπδήηεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαθνξηθά κε
έλλνηεο, φπσο: θνπιηνχξα, ζηφρνο, αλάγθεο, θηινδνμία κε ζηφρν ηελ επηηάρπλζε ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηε δέζκεπζε φισλ γηα εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο.

Γεκηνπξγία ηεο εηθφλαο ηνπ «ηδαληθνχ» ζρνιείνπ κέζα απφ ελδνζθφπεζε θάζε
κέινπο θαη αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ, αμηψλ, επηδηψμεσλ θαη πξαθηηθψλ ηνπ. Ζ ζπιινγηθή
ζπκκεηνρή είλαη απαξαίηεηε, ελψ θαηαιπηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ εγέηε ζην ζπληνληζκφ θαη
ηελ αξκνλίαηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά θαη κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε λέσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη
ηελ εγθαηάιεηςε δπζιεηηνπξγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ δελ αμηνπνηνχλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα.

Γηαηήξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Πξαγκαηψλεηαη
κέζσ ηεο ζηήξημεο ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο πνπ εθπεγάδεη απφ ηε ζπλεπήδξάζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ εγέηε θαη ηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ πνπ ζηεξίδνπλ ηηο πξαθηηθέο Ν (π.ρ.
εδξαίσζε πγηψλ ζρέζεσλ, εθζπγρξνληζκφο νξγαλσζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ζεβαζκφο,
επηκφξθσζε, ζπκκεηνρηθή ιήςε απνθάζεσλ).
Ζ δηάζηαζε ηεο δεκηνπξγίαο νξάκαηνο αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε ηεο ηδέαο θαη
ηεο απνζηνιήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαοζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο
γνλείο κέζα απφ ην αηνκηθφ ζηίγκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ εγγξάθεηαη ζηε ζπλείδεζε ηεο
επξχηεξεο θνηλφηεηαο. Σν φξακα απνδίδεη ην ραξαθηήξα πνπ έρεη αλαπηχμεη ε ζρνιηθή
κνλάδα, ηελ παξαγσγηθή θνπιηνχξα πνπ θέξεη σο νξγαληζκφο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ηε
δηαθνξνπνηνχλ. Αθνξά κηα ζαθψο δηαηππσκέλε απνζηνιή (Παζηαξδήο, 2004· αΐηεο, 2005),
αιιά θαη ηε ζηνρνζεζία κε ζπλάθεηα πξνζδνθηψλ απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέιε
(Shoemaker&Fraser, 1981) γηα κέγηζηε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία (Robbins&Judge,
2011)θαη πςειέο απνδφζεηο.
χκθσλα κε ηνπο Leithwood θαη Poplin (1992), νη εγέηεο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο
επηδηψθνπλ ηελ εμέιημε θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εκπιέθνληάο
ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο κνλάδαο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνζηνιήο ηεο. Σνπο παξέρνπλ ηελ
θαηάιιειε βνήζεηα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο επαγγεικαηηθήο θνπιηνχξαο, ζπκκεηέρνληαο
απνηειεζκαηηθά θαη κε θξηηηθφ ηξφπν ζηελ επίιπζε ησλ δηαθφξσλ δπζθνιηψλ πνπ
αλαθχπηνπλ κέζσ νκαδηθψλ ζπδεηήζεσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ βηψλνπλ ην
κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηπι εγεζίαο, παξνπζηάδνληαη ζεηηθά επεξεαζκέλνη ζηε δέζκεπζε πνπ
αθνξά ζηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, ζηηο πξνζδνθίεο θαη ζηελ θηλεηνπνίεζε γηα πςειέο
απνδφζεηο θαιιηεξγψληαο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Απφξξνηα απηήο είλαη ε αχμεζε
απηνπεπνίζεζεο θαη ε πξννδεπηηθή δηάζεζε γηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ κε νκαδηθή εξγαζία θαη αίζζεκα αιιεινβνήζεηαο (Leithwood&Jantzi, 2006) ζηνηρεία
πνπ ζπλεγνξνχλ πξνο έλα θνηλφ ζθνπφ. Ζ νκαδηθφηεηα πεγάδεη απφ έλα ζεηηθφ θιίκα
νπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα
ελδπλάκσζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο. ηελ νπζία θαιιηεξγείηαη έλα πξφζθνξν έδαθνο γηα
κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εγέηε (Bass& Avolio,1993)
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πνπ μεπεξλψληαο ηνπο εαπηνχο ηνπο αλαπιαηζηψλνπλ επαγγεικαηηθά ην ξφιν ηνπο.
Ζ αλαπιαηζίσζε απηή νηθνδνκείηαη, εθηφο ησλ άιισλ, κε ηελ πηνζέηεζε ηεο κνληεινπνίεζεο
θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ(Huber, 2004). Ζ θαηλνηνκία ζπληζηά κηα
νξγαλσζηαθή αιιαγή πνπ πεξηθιείεη κηα λέα ηδέα θαη ζεκαηνδνηεί κηα πηζαλή νξγαλσζηαθή
επθπΐα πνπ ζε θάζε πεξίπησζε απνηειεί πφιν ελεξγνπνίεζεο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο απνδίδνληαο αμία θαη πνηφηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν.

πκπεξάζκαηα
Σν παξφλ άξζξν επηζεκαίλνληαο ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο πνπ αλαθχπηνπλ ζε ζέκαηα
δηνίθεζεο ησλ ζχγρξνλσλ πεξηβαιιφλησλ ησλ λεπηαγσγείσλ θαη θαη` επέθηαζε, ηηο πηζαλά
αλακελφκελεο δηνηθεηηθέο δπζπξαγίεο ησλ πξντζηακέλσλ πξνηάζζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηνλ ελ ιφγσ εξγαζηαθφ ρψξν θαη παξνπζηάδεη ην ζχγρξνλν
επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ πξντζηακέλσλ λεπηαγσγψλ. Ο αλαπιαηζησκέλνο ξφινο ησλ
πξντζηακέλσλ ππνζηεξίδεηαη απνηειεζκαηηθά απφ ην ζπλδπαζκφ ελφο κεηθηνχ κνληέισλ Ν
θαη ησλ αξρψλ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο δηνίθεζεο. ε θάζε πεξίπησζε έκθαζε θαη αμία
δίλεηαη ζηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ αλζξσπίλσλ
ζρέζεσλ. Σα ζπλαηζζήκαηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ δνκνχλ έλα ηζρπξφ
ελλνηνινγηθφ θαηαζθεχαζκα πςειήο ζεκαληηθφηεηαο ηφζν ζε επίπεδν δηαρείξηζεο
ζπγθξνχζεσλ φζν θαη ζε επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζχλαςεο ηζρπξψλ επαγγεικαηηθψλ
δεζκψλ.
Ζ θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ νξγαλσζηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Peterson&Seligman, 2004) ζην
ζρνιηθφ ρψξν είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επεκεξία θαη απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ (Judge&Ilies, 2004) θαη ηελ νιφπιεπξε
αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ Ν ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο, εληζρχεη ην αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ
εξγαζία, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, ηελ παξαθίλεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπο
(Spreitzer, Kizilos&Nason, 1997).
Αλακθίβνια, κηα ηέηνηνπ ηχπνπ πξνζέγγηζε ηνπ λεπηαγσγείνπ σο ζπλαηζζεκαηηθά επθπνχο
νξγαληζκνχ θαη ε πξνψζεζε ζεηηθήο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί έλα δχζθνιν
εγρείξεκα θαη πξφθιεζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία. Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ ηα
ζπλαηζζεκαηηθά λνήκνλα ζηειέρε λα επελδχζνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ ζπζηήκαηνο
αμηψλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιχηεο ηεο αιιαγήο θαη ηζρπξνπνίεζεο ηεο νξγαλσζηαθήο
θνπιηνχξαο (Luthans&Avolio, 2003). Σαπηφρξνλα, έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζην ζπληνληζκφ
θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ αηφκσλ ζε ζπλαηζζεκαηηθφ, δηαλνεηηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν,
κέζσ ηεο δηεξγαζίαο ηεο δπλακηθήο δηεξεχλεζεο ε νπνία απνθαιχπηεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ πηνζέηεζε
αιιαγψλ θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζε ζπλαηζζεκαηηθά επθπή νξγαληζκφ.
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ζε δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα
Cyber-Bullying, Internet and Teenagers. Study on minors living in public housing
facilities of child protection in Greece.
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Abstract: Cyber-bullying is a phenomenon inextricably linked to the problematic use of new
technologies and the Internet. If the more traditional bullying practice is a form of delinquent
behaviour that creates grave psychosocial problems to the bullied victims then, cyber-bullying
has even more negative effects towards the victim, and as we‘ll see furthermore, the teenager
is disparagingly exposed to an unsupervised online environment. A fact that channels into
them intense negative feelings difficult to deal with. The present paper will attempt to
highlight all aspects of cyber-bullying, what distinguishes it from the more traditional one, its
forms, in addition to the already existing research data on the cyber-bullying phenomenon.
Moreover, it will be first time showcased an important segment of nationwide research
involving teenagers living in public facilities of child protection in Greece, regarding the use
of internet and cyber-bullying. In this research, to boot, the profiles of both the victims and
the offenders of cyber-bullying were examined, the causes leading the offenders to bully, and
the reasons the victims believe they themselves acceded to online violence. Finally, in the
conclusions the profile of teenagers living in public facilities of child protection will be
discussed and the reasons leading them to deviating online behaviours, as a recap of the
causes possible to lead a teenager to cyber-bullying and juvenile delinquency.
Key Words: Cyber-Bullying, New Technologies,
Delinquency.

Internet,

Teenagers, Electronic

Πεξίιεςε: Ο Ζιεθηξνληθφο Δθθνβηζκφο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλν κε ηελ πξνβιεκαηηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ. Δάλ ε
παξαδνζηαθή άζθεζε εθθνβηζκνχ είλαη κηα κνξθή παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ
δεκηνπξγεί ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα ζηα ζχκαηα ηνπ εθθνβηζκνχ, ε άζθεζε
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ έρεη αθφκα κεγαιχηεξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηοζην ζχκα, θαζψο
φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ν έθεβνο εθηίζεηαη δπζθεκηζηηθά ζε έλα αλεμέιεγθην
ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ ηνπ δεκηνπξγεί έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ
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είλαη δχζθνιν λα δηαρεηξηζηεί. ην παξφλ άξζξν ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζνχλ
φιεο νη δηαζηάζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, νη δηαθνξέο απφ ηνλ παξαδνζηαθφ
εθθνβηζκφ, νη κνξθέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο, ε αληηκεηψπηζε ησλ
ζπηψλ, θαζψο θαη ηα κέρξη ζήκεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ην θαηλφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ
εθθνβηζκνχ. Δπίζεο ζα παξνπζηαζηεί γηα πξψηε θνξά έλα ζεκαληηθφ κέξνο παλειιαδηθήο
έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εθήβνπο πνπ δηακέλνπλ ζε δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο
πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνλ ειεθηξνληθφ
εθθνβηζκφ. Δπίζεο ζηελ έξεπλα απηή, φπσο ζα δνχκε, κειεηήζεθαλ ηα πξνθίι ησλ ζπκάησλ
θαη ησλ ζπηψλ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, ηα αίηηα πνπ νδεγνχλ ηνπο ζχηεο λα εθθνβίζνπλ
θαη ηνπο ιφγνπο πνπ πηζηεχνπλ ηα ζχκαηα φηη δέρηεθαλ ειεθηξνληθή βία. Σέινο, ζηα
ζπκπεξάζκαηα ζα γίλεη κία ζπδήηεζε γηα ην πξνθίι ησλ εθήβσλ πνπ δηακέλνπλ ζε δεκφζηεο
δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο νδεγνχλ ζε απνθιίλνπζεο
ζπκπεξηθνξέο ζην Γηαδίθηπν, σο αλαθεθαιαίσζε ησλ αηηηψλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ
έλαλ έθεβν ζε ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ θαη παξαβαηηθφηεηα.
Λέμεηο Κιεηδηά : Ζιεθηξνληθφο Δθθνβηζκφο, Νέεο Σερλνινγίεο, Γηαδίθηπν, Έθεβνη,
Ζιεθηξνληθή Παξαβαηηθφηεηα.

1. Δηζαγσγή
Ο φξνο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ απνζηνιή απεηιεηηθνχ ή πβξηζηηθνχ
πιηθνχ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή νπνηαζδήπνηε ειεθηξνληθήο
ζπζθεπήο. Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο, είηε άκεζεο,
δειαδή ζπκπεξηθνξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαπξνζσπηθή ειεθηξνληθή επαθή ηνπ ζχκαηνο κε
ηνλ ζχηε, είηε έκκεζεο, ρσξίο δειαδή ηελ πξνζσπηθή αληηπαξάζεζε ζχκαηνο θαη δξάζηε. Ο
ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, πεξηιακβάλεη ηελ παξαπνίεζε
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θάπνηνπ αηφκνπ ζην Γηαδίθηπν, ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ κία
δηαδηθηπαθή νκάδα, ηε δεκνζίεπζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ παξά ηε ζέιεζε θάπνηνπ, ηηο
θιήζεηο ζην θηλεηφ απφ άγλσζην λνχκεξν θαη απνζηνιή πβξηζηηθψλ sms1, ηε δηάδνζε
αξλεηηθψλ θεκψλ ζηνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηελ ππνθινπή θαη δηάδνζε
θσηνγξαθηψλ θαη video ρσξίο ηε ζέιεζε ηνπ ζχκαηνο, ηελ παξαπνίεζε θαη παξακφξθσζε
ησλ θσηνγξαθηψλ θαη ησλ Video πνπ ππνθιέπηνληαη, ηε δεκηνπξγία ςεχηηθψλ πξνθηι, θ.α.
(Craigetal., 2007).
Ζ δηαδηθηπαθή παξελφριεζε δηαθέξεη απφ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο εθθνβηζκνχ, θαζψο
ζπκπεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο αλσλπκίαο ηνπ ζχηε, ελψ ν έιεγρνο απφ
ηνπο ελήιηθεο είλαη ηδηαίηεξα ειιηπήο. Σν γεγνλφο φηη ην δηαδίθηπν έρεη έλα κεγάιν θνηλφ
1

Μεξηθέο θνξέο, πξνζβιεηηθά γξαπηά κελχκαηα πξνο θηλεηά ηειέθσλα ζηέιλνληαη κέζσ ηζηνζειίδσλ,
ρξεζηκνπνηψληαο νλφκαηα θαη ηειέθσλα αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ην κήλπκα απηφ, αιιά
θαηαιήγνπλ λα θαηεγνξνχληαη φηη ην έζηεηιαλ νη ίδηνη.
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θάλεη θαη ηελ έθζεζε ηνπ ζχκαηνο πνιιή κεγαιχηεξε ζε ρψξν θαη ζε ρξφλν (Selkieetal.,
2016; Nixon, 2014).
πγθεθξηκέλα, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή κνξθή εθθνβηζκνχ θαη ηνπ
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ γλψζε ηεο ηερλνινγίαο, κε ην γεγνλφο φηη
ε κηα κνξθή αθνξά ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή, ελψ ε άιιε είλαη έκκεζε θαη
ραξαθηεξίδεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ αλσλπκία. Ο ζχηεο ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ
δε βιέπεη βξαρππξφζεζκα ηελ αληίδξαζε ηνπ ζχκαηνο, νη ξφινη θαηά ηνλ δηαδηθηπαθφ
εθθνβηζκφ είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθνη, ελψ θαηά ηνλ παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ ν ζχηεο
έρεη σο θίλεηξν ηελ ηζρχ πνπ δείρλεη απέλαληη ζην ζχκα πξφζσπν κε πξφζσπν, θάηη ην νπνίν
δε θαίλεηαη ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ. Δπίζεο θαηά ηνλ δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ ππάξρεη
αλεμέιεγθην θνηλφ φπνπ κπνξεί λα θηάζεη ε πξάμε εθθνβηζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηε κηθξή
νκάδα ζηνλ παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ θαη ηέινο απφ ην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ είλαη δχζθνιν
λα μεθχγεη θάπνηνο δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα δεη ηα κελχκαηα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη
νπνηαδήπνηε ψξα έρεη πξφζβαζε κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή ππνινγηζηή ζην δηαδίθηπν
(Slonjeetal., 2012). Σν πνιχ κεγάιν θνηλφ πνπ εθηίζεηαη ην ζχκα ζηνλ δηαδηθηπαθφ
εθθνβηζκφ θαη ην γεγνλφο φηη ε πξάμε εθθνβηζκνχ κπνξεί λα κε ζηακαηήζεη λα
αλαπαξάγεηαη θαη δελ δηαγξάθεηαη, δεκηνπξγεί πνιιέο θνξέο αίζζεζε παληθνχ ζηα ζχκαηα,
έληνλν άγρνο, θνβίεο, θαηαζιηπηηθά ζχλδξνκα θαη έρνπλ παξαηεξεζεί κέρξη θαη θαηλφκελα
απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ.
Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο πεξηγξάθεηαη σο «κία επηζεηηθή πξάμε πνπ κε πξφζεζε
πξαγκαηνπνηείηαη απφ κία νκάδα ή κεκνλσκέλα άηνκα, ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθέο κνξθέο
επηθνηλσλίαο, επαλεηιεκκέλα θαη κε δηάξθεηα ελαληίνλ ελφο ζχκαηνο πνπ δελ κπνξεί εχθνια λα
ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ» (Smithetal., 2008). Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο (Cyberbullying)
ιακβάλεη ρψξα ζπλήζσο ζην Γηαδίθηπν θαη εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζε ηζηνρψξνπο φπνπ
ζπγθεληξψλεηαη κεγάινο αξηζκφο εθήβσλ. Οη έθεβνη πνπ δέρνληαη ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ
ζηνπο ηζηνρψξνπο απηνχο ληψζνπλ ζπλήζσο κνλαρηθνί, δπζηπρείο, θνβηζκέλνη, αλαζθαιείο
θαη αηζζάλνληαη έληνλε απνγνήηεπζε θαη ζπκφ γηα ηνπο δξάζηεο. Οη έθεβνη απηνί αξρίδνπλ
λα αηζζάλνληαη κεησκέλε απηνεθηίκεζε, άγρνο, δηαηαξαρέο χπλνπ, αληηθνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά, πηψζε ηεο επίδνζήο ηνπο θαη δελ ζέινπλ λα μαλαπάλε ζην ζρνιείν. Δπίζεο, ζε
αθξαίεο πεξηπηψζεηο, ε επίκνλε θαη έληνλε ειεθηξνληθή παξελφριεζε έρεη δεκηνπξγήζεη ζε
θάπνηνπο έθεβνπο απηνθηνληθέο ηάζεηο, φπσο αλαθέξζεθε. Έξεπλεο ηνλίδνπλ φηη νη έθεβνη
ζχκαηα δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ έρνπλ δηπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα εθδειψζνπλ απηνθηνληθέο
ηάζεηο ζε ζρέζε κε άιινπο καζεηέο, ελψ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη πεξηζηαηηθά ρξήζεο αιθνφι,
λαξθσηηθψλ θαη αθξαίσλ κνξθψλ βίαο (Hinduja and Patchin, 2008). Οη επηπηψζεηο απηέο ζηε
δσή ησλ ζπκάησλ είλαη πνιχ ζνβαξέο θαη καθξνρξφληεο θαη είλαη πηζαλφ σο ελήιηθεο λα
παξνπζηάζνπλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο, αθφκα θαη ζσκαηηθή βιάβε (FeinbergandRobey, 2009).
Έξεπλα ηνπ Roland (2002), ζηε Ννξβεγία ζε δείγκα 2.088 καζεηψλ ζχηεο θαη ζχκαηα πνπ
εκπιέθνληαλ κε ηνλ εθθνβηζκφ είραλ πςειφηεξα πνζνζηά θαηάζιηςεο ή απηνθηνληθψλ
ζθέςεσλ ζπγθξηηηθά κε φζνπο δελ είραλ θακία ζπκκεηνρή κε εθθνβηζηηθέο ελέξγεηεο. Σα
ζχκαηα είραλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζεκάδηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζχηεο, ελψ νη
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ζχηεο είραλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηνθηνληθέο ζθέςεηο ζε ζρέζε κε ηα ζχκαηα. Απφ ηελ
πιεπξά ηνπ θχινπ ηα θνξίηζηα ζπγθξηηηθά κε ηα αγφξηα εκθάληδαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ζεκάδηα θαηάζιηςεο θαη έθαλαλ πην ζπρλά απηνθηνληθέο ζθέςεηο.
Δπηπιένλ, ν εθθνβηζκφο, παξαδνζηαθφο θαη ειεθηξνληθφο, έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηε ζρνιηθή
απφδνζε. Μαζεηέο νη νπνίνη βίσζαλ κφλν δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ, αιιά θαη καζεηέο νη
νπνίνη βίσζαλ θαη ηηο δχν κνξθέο εθθνβηζκνχ, δηαδηθηπαθνχ θαη ζρνιηθνχ, αληηκεηψπηζαλ
δπζθνιίεο ζην ζρνιείν φπσο ρακεινχο βαζκνχο, αδπλακία ζπγθέληξσζεο θαη ζρνιηθή
δηαξξνή. Σν θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ, κε φπνην ηξφπν θαη αλ βηψλεηαη, έρεη αληίθηππν ζηε
ζρνιηθή απφδνζε θαη ηε κάζεζε (Beran&Li, 2007; Florosetal., 2013).
Δπίζεο, ε έλλνηα ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εκθάληζε ή κε
ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ, θαη αθνξά ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ
επηθξαηνχλ ζε έλα ζρνιείν θαη αλαπαξάγνληαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, ηνπο θαζεγεηέο θαη
ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. εκαληηθνί παξάγνληεο είλαη νη ζρέζεηο πνπ
δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζε καζεηέο θαη θαζεγεηέο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ε
ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ. Ζ θαιή δνκή ηνπ ζρνιείνπ, ε αίζζεζε απφ ηνπο καζεηέο φηη
ππνζηεξίδνληαη, ε αίζζεζε φηη νη θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ είλαη δίθαηνη θαη φηη νη θαζεγεηέο
ηνπο αληηκεησπίδνπλ κε ζεβαζκφ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
εθθνβηζκνχ (Laftmanetal., 2017).
Δπηπιένλ, παξακέλεη επίθαηξν φζν πνηέ, ην ρξφλην αίηεκα γηα ζχζηαζε θνηλσληθψλ
ππεξεζηψλ αλ φρη ζε θάζε ζρνιείν, ζε νκάδεο ζρνιείσλ, θαη ηε ζηειέρσζή ηνπο κε ζρνιηθνχο
θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ςπρνιφγνπο. Οη εηδηθνί απηνί επηζηήκνλεο ζα κπνξνχλ λα
αλαπηχζζνπλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη πξφηδεθη γηα ηελ πξφιεςε
θαη αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. ηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ
απηψλ ζα είλαη ε κεηαβνιή ησλ βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη αξλεηηθψλ ζθέςεσλ θαη ε
πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ηνλψλνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη
απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ θαη δεκηνπξγνχλ νκάδεο ζπλεξγαζίαο θαη ζεβαζκνχ ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο. Οη ζρνιηθνί θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη ςπρνιφγνη, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνχλ θαηλνηφκα πξφηδεθη, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα
ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ θαη έλα νξγαλσκέλν πιαίζην παξεκβάζεσλ πνπ ζα είλαη
επηθεληξσκέλν ζηνπο καζεηέο – ζχηεο ζρνιηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ.
Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα
πξνγξάκκαηα θαη ηερληθέο γλσζηαθήο-ζπκπεξηθνξηθήο θαηεχζπλζεο, φπσο είλαη ηα
πξνγξάκκαηα ςπρνεθπαίδεπζεο, ε εξγαζία κε κηθξέο νκάδεο, ηα παηρλίδηα ξφισλ, νη κειέηεο
πεξίπησζεο θαη ηερληθέο αλαγλψξηζεο, θαηεγνξνπνίεζεο θαη ακθηζβήηεζεο ησλ αξλεηηθψλ
ζθέςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Μέζα απφ ηα ζρνιηθά απηά πξνγξάκκαηα ηνπ εηδηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη ςπρνιφγνη), ζηφρνο ζα είλαη ε
αλάπηπμε θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο.
Δπίζεο, κέζα απφ κηα ηέηνηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νη καζεηέο καζαίλνπλ λα
δηαρεηξίδνληαη θαη λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο
ζπκκαζεηέο θαη θίινπο ηνπο, λα δηθηπψλνληαη θαη λα θηλεηνπνηνχληαη, αιιά θαη λα
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απνθεχγνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο.
Σα αίηηα,ηψξα, ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ (cyberbullying) είλαη πνηθίια ζχκθσλα κε ηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία. Απηφ πνπ δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ην
θαηλφκελν είλαη φηη δελ ππάξρεη κία εληαία αηηία, αιιά ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο
(ςπρνινγηθνί, θνηλσληθνί, ζρνιηθνί) πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ έλα άηνκν λα εθθνβηζηεί ή λα
εθθνβίζεη.Έηζη, ινηπφλ, νη πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο πνπ εξεπλνχλ ηα αίηηα ηνπ θαηλνκέλνπ
θαηαιήγνπλ λα αλαδεηνχλ απφ πνχ πεγάδεη ε επηζεηηθφηεηα ησλ εθήβσλ. Γηα θάπνηνπο
εξεπλεηέο, ε επηζεηηθφηεηα ζπζρεηίδεηαη κε ηηο βηνινγηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ην
ζηάδην ηεο εθεβείαο, κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα, αθφκα θαη κε ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο. Άιινη
απνδίδνπλ πάιη ηελ επηζεηηθφηεηα ζην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ εκπιεθφκελσλ
(ρακειφ γηα ηα ζχκαηα, πςειφ γηα ηνπο ζχηεο), ζηελ έιιεηςε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη
ζηε δηάζεζε γηα αληεθδίθεζε. Δπίζεο, ν έθεβνο πνπ έρεη κάζεη λα ζπκπεξηθέξεηαη επηζεηηθά,
ζπλήζσο έρεη κάζεη έηζη λα εμαζθαιίδεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα (Αθνπκηαλάθε, 2010).
Σέινο, ππάξρεη θαη ην ελδερφκελν ην Cyberbullying λα είλαη ην απνηέιεζκα κηαο ακπληηθήο
απάληεζεο ζηελ θαθνπνίεζε είηε κέζσ Γηαδηθηχνπ, είηε κέζσ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ
επηζεηηθφηεηαο.

2. Μνξθέο Ζιεθηξνληθνχ Eθθνβηζκνχ
Σα πην δηαδεδνκέλα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη έθεβνη γηα ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ είλαη
: α) νη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο π.ρ. Facebook, Instagram, Myspace, Hi5, β) ηα
Γηαδηθηπαθά δσκάηηα ζπδεηήζεσλ π.ρ. messenger, mIRC, γ) ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email), δ) ηα πξνζσπηθά blogs, ε) ηα θηλεηά ηειέθσλα2, ζη) νη νκάδεο ζπδεηήζεσλ
(newsgroups), δ) ηα δηαδηθηπαθά κέζα δηαπξνζσπηθψλ επηθνηλσληψλ π.ρ. Skype, Twitter, θαη
ε) ηα onlinegames.
ηα παξαπάλσ κέζα, νη έθεβνη εθθνβίδνπλ θαη εθθνβίδνληαη δηακέζνπ δηαθφξσλ
δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε ιήςε θσηνγξαθηψλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ρσξίο πνιιέο θνξέο
ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ, ε δεκηνπξγία ςεχηηθσλ πξνθίι γηα ζπκκαζεηέο ηνπο ή
θαζεγεηέο ηνπο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ε ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε κέζσ
Γηαδηθηχνπ, ε θινπή θσδηθψλ πξφζβαζεο θαη ε είζνδνο ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα ηξίησλ, ηα
ξαηζηζηηθά θαη ζεμηζηηθά ζρφιηα εηο βάξνο ζπκκαζεηψλ ηνπο, ην ειεθηξνληθφ «ηξνιάξηζκα»,
θ.α. πγθεθξηκέλα,ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Κέληξν Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ (SaferInternet,
2014), νη θπξηφηεξεο θαη πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ είλαη :
1.
Γεκηνπξγία ςεχηηθνπ δηαδηθηπαθνχ πξνθίι ζε θάπνην ηζηφηνπν θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, κε ζηφρν ηελ παξνρή ςεχηηθσλ πιεξνθνξηψλ γηα έλαλ έθεβν ή ηε γεινηνπνίεζή
ηνπ (Denigration). Δπίζεο, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κία ζειίδα ή έλα γθξνππ π.ρ. ζην
2

χκθσλα κε ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ην 74% ησλ αλειίθσλ ρξεζηκνπνηεί θηλεηφ
ηειέθσλν, πνζνζηφ πνπ θηάλεη ην 87% ζηηο ειηθίεο 12-15 εηψλ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην πνζνζηφ ρξήζεο θηλεηνχ
ηειεθψλνπ απμάλεηαη ζεκαληηθά κε ηελ είζνδν ησλ παηδηψλ ζην Γπκλάζην.
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facebook, κε ζηφρν ηελ θνξντδία ή ηνλ εμεπηειηζκφ ελφο εθήβνπ γηα πνηθίινπο ιφγνπο.
2.
Απνζηνιή ηψλ ή άιισλ πξνγξακκάησλ, κε ζθνπφ λα βιάςνπλ ηνλ ππνινγηζηή ελφο
εθήβνπ ή λα ηνλ θαηαζθνπεχζνπλ.
3.
Σν flaming, δειαδή ηελ online απνζηνιή ρπδαίσλ κελπκάησλ ελαληίνλ ελφο ή
πεξηζζνηέξσλ εθήβσλ.
4.
To Cyberstalking, δειαδή ηελ δηαδηθηπαθή θαηαδίσμε / δηαδηθηπαθή παξελφριεζε, ε
νπνία πεξηιακβάλεη απεηιέο ή είλαη ηδηαίηεξα ηξνκαθηηθή.
5.
ToMasquerade, δειαδή ε πξνζπνίεζε ηνπ ζχηε φηη είλαη ην ζχκα, έηζη ψζηε κέζα απφ
ηε δεκνζίεπζε πιηθνχ λα θαίλεηαη ην πξφζσπν (ζχκα) φηη είλαη θαθφ.
6.
ToOuting, δειαδή ε δεκνζίεπζε ή απνζηνιή ζε πνιινχο παξαιήπηεο επαίζζεησλ
πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα θάπνηνλ έθεβν,γηα παξάδεηγκα πιεξνθνξίεο γηα ηηο
ζεμνπαιηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο ή γηα θάπνην πξνζσπηθφ ηνπ πξφβιεκα. Δπίζεο, δεκνζίεπζε
δπζάξεζησλ θσηνγξαθηψλ ή πξνζσπηθψλ κελπκάησλ ή video ζε δηάθνξα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, ζε blogs ή άιιεο ηζηνζειίδεο.
7.
Απνζηνιή e-mails ή άκεζσλ κελπκάησλ ή sms κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ κε βιαβεξφ
θαη απεηιεηηθφ πεξηερφκελν ή απνζηνιή «αζηείσλ» κελπκάησλ πνπ γεινηνπνηνχλ θάπνηνλ
έθεβν(OnlineHarassment).Σα κελχκαηα απηά κπνξνχλ λα ζηαινχλ απεπζείαο ζηνλ έθεβν,
πνπ αλαθέξνληαη, ή κπνξεί λα ζηαινχλ ζε νκάδεο άιισλ εθήβσλ,πξνθεηκέλνπ λα
ελζαξξπλζνχλ θαη λα πάξνπλ θαη απηνί κέξνο ζηνλ εθθνβηζκφ.
8.
Κινπή πξνζσπηθψλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ή θινπή ηαπηφηεηαο ρξήζηε, κε ζηφρν ηελ
παξαβίαζε πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ρξήζε ηνπ νλφκαηνο μέλνπ ρξήζηε, κε ζθνπφ ηε
δηάδνζε θεκψλ θαη ζπθνθαληηψλ γηα θάπνηνλ ηξίην ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ.
9.

Δπαλαιακβαλφκελεο θιήζεηο ζην θηλεηφ ηειέθσλν κε απφθξπςε αξηζκνχ.

10.
Απνζηνιή θαθνπνηεηηθψλ θαη εμεπηειηζηηθψλ κελπκάησλ, video κέζσ θηλεηψλ
ηειεθψλσλ θαη απνζηνιή απεηιψλ γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ζην ζχκα ή ζε άιινπο
παξαιήπηεο.
11.
Οξγάλσζε θάπνηνπ είδνπο «ςεθνθνξίαο» ζε έλαλ ηζηφηνπν, φπνπ νη έθεβνη ζα
κπνξνχλ λα ςεθίδνπλ πην είλαη ην πην άζρεκν ή ην πην ρνληξφ παηδί ζην ζρνιείν, κε ζθνπφ
λα ληξνπηάζνπλ θαη λα εμεπηειίζνπλ θάπνηνλ έθεβν.
12.
Γεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ πνπ ζηνρνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο εθήβνπο, θαιψληαο θαη
άιινπο λα δεκνζηεχνπλ κελχκαηα κίζνπο πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ξαηζηζηηθά θαη
ζεμηζηηθά ζρφιηα ή λα θνξντδεχνπλ θάπνηνλ έθεβν γηα ηηο ζρνιηθέο ηνπ επηδφζεηο.
13.
Απεηιή ζπκπαηρηψλ ζηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα φπνπ θάπνηνη παίρηεο κπνξεί λα
απεηινχλ άιινπο ζπκπαίρηεο ηνπο δηαδηθηπαθά, λα ηνπο θιεηδψλνπλ έμσ απφ ηα παηρλίδηα
(exclusion), λα δηαδίδνπλ ςεχηηθεο θήκεο, ή λα θιέβνπλ θσδηθνχο, ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε
ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ ζπκπαηρηψλ ηνπο.
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14.
Σν Sexting, δειαδή ηελ απνζηνιή πξνθιεηηθψλ θσηνγξαθηψλ θαη
κελπκάησλ,θπξίσο ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ, κέζσ Γηαδηθηχνπ ή κέζσ ηνπ θηλεηνχ
ηειεθψλνπ.
15.
Γεκνζίεπζε πξαγκαηηθψλ ή ςεχηηθσλ θσηνγξαθηψλ θαη video ζεμνπαιηθνχ
πεξηερνκέλνπ πνπ απεηθνλίδνπλ θάπνηνλ έθεβν ή εθήβνπο θαη απνζηέιινληαη ζε πιήζνο
παξαιεπηψλ ή αλεβαίλνπλ ζε θάπνην δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν.
16.
Δγγξαθή θάπνηνπ εθήβνπ ζε θάπνηνλ ηζηνρψξν πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ ρσξίο
ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ εθήβνπ θαη απνζηνιή πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ.
Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο κπνξεί επίζεο λα δηαρσξηζηεί θαη θαη επέθηαζε λα
θαηεγνξηνπνηεζεί, αλάινγα κε ην εάλ αθνξά εθθνβηζκφ κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ή κέζσ
ηνπ δηαδηθηχνπ. Απηφο ν δηαρσξηζκφο φκσο κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ αλάπηπμε
ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ δελ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο.
Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή κνξθή εθθνβηζκνχ θαη ηνπ δηαδηθηπαθνχ
εθθνβηζκνχ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ γλψζε ηεο ηερλνινγίαο, κε ην γεγνλφο φηη ε κηα κνξθή
αθνξά ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή, ελψ ε άιιε είλαη έκκεζε θαη ραξαθηεξίδεηαη ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ αλσλπκία, ν ζχηεο ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ δε βιέπεη
βξαρππξφζεζκα ηελ αληίδξαζε ηνπ ζχκαηνο, νη ξφινη θαηά ηνλ δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ είλαη
πεξηζζφηεξν πνιχπινθνη, θαηά ηνλ παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ ν ζχηεο έρεη σο θίλεηξν ηελ ηζρχ
πνπ δείρλεη απέλαληη ζην ζχκα θάηη ην νπνίν δε θαίλεηαη ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ, θαηά
ηνλ δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ ππάξρεη κεγαιχηεξν θνηλφ φπνπ κπνξεί λα θηάζεη ε πξάμε
εθθνβηζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηε κηθξή νκάδα ζηνλ παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ θαη ηέινο απφ ην
δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ είλαη δχζθνιν λα μεθχγεη θάπνηνο δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα δεη ηα
κελχκαηα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη νπνηαδήπνηε ψξα έρεη πξφζβαζε κέζσ θηλεηνχ
ηειεθψλνπ ή ππνινγηζηή ζην δηαδίθηπν (Slonjeetal., 2012).

3. Έξεπλα γηα ηνλ Ζιεθηξνληθφ Δθθνβηζκφ ζε Δθήβνπο πνπ δηαβηνχλ ζε
δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα
ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ
ηνλ γξάθνληα, ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο γηα ηε δηαδηθηπαθή
εμάξηεζε θαη ηελ ειεθηξνληθή παξαβαηηθφηεηα εθήβσλ πνπ δηαβηνχλ ζε δεκφζηεο δνκέο
παηδηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα εθήβσλ παξνπζηάδεη θάπνηα
ηδηαίηεξα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχλ ηε κειέηε ηεο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα
επηζηεκνληθά, ηφζν σο πξνο ηελ θαηλνηνκία ηεο έξεπλαο, φζν θαη σο πξνο ηελ θάιπςε ηεο
αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ εμεηδηθεπκέλε έξεπλα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ
(Cyberbulling) κεηαμχ εθήβσλ.
Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο βαζίζηεθε ζε πνζνηηθή
κέζνδν κε ηε δηαλνκή δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. πλνιηθά κειεηήζεθαλ 252 έθεβνη
ειηθίαο 11-18 εηψλ πνπ δηακέλνπλ ζε 14 δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο πνπ
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ιεηηνπξγνχλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο. Σν ζπγθεθξηκέλν δείγκα είλαη θαη ην ζχλνιν
ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εθήβσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειηθηψλ πνπ θηινμελνχληαη ζηηο δνκέο
απηέο, νπφηε έγηλε απνγξαθηθή έξεπλα θαη δελ ρξεηάζηεθε λα αθνινπζεζεί θάπνηα κέζνδνο
δεηγκαηνιεςίαο. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ
2015. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξνεγήζεθε εηδηθή έγγξαθε έγθξηζε απφ ηνλ αξκφδην
Τθππνπξγφ γηα ζέκαηα πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαηφπηλ ζεηηθήο εηζεγήζεσο ηεο Γηεχζπλζεο Παηδηθήο
Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο. Δπίζεο, πξνεγήζεθαλ εγθξίζεηο απφ ηα
Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ αλά Πεξηθέξεηα
θαη ζηα νπνία ππάγνληαη νη 14 δεκφζηεο δνκέο γηα ηελ παηδηθή πξνζηαζία σο Παξαξηήκαηα
Πξνζηαζίαο Παηδηνχ (Φηιηππίδεο, 2017).
Ζ ζπλνιηθή έξεπλα αθνξνχζε ηε δηεξεχλεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο δηαδηθηπαθήο εμάξηεζεο
θαη ηεο ειεθηξνληθήο παξαβαηηθφηεηαο εθήβσλ πνπ δηακέλνπλ ζε δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο
πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα. εκαληηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ,
αθνξνχζε ηε κειέηε θαη αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ
(Cyberbullling), ην νπνίν ππφ πξνυπνζέζεηο απνηειεί πξάμε ειεθηξνληθήο παξαβαηηθφηεηαο
αλειίθσλ γηα πνιινχο κειεηεηέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο .
ηα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο μεηπιίρζεθε ην θαηλφκελν ηνπ δηαδηθηπαθνχ
εθθνβηζκνχ (Cyberbulling) θαη θαηά πφζν ν πιεζπζκφο ησλ εθήβσλ πνπ κειεηήζεθαλ
ππήξμαλ ζχκαηα θαη ζχηεο ηεο ζχγρξνλεο απηήο κνξθήο ειεθηξνληθήο παξαβαηηθφηεηαο.
χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα απνηειέζκαηαηεο έξεπλαο ην 33,1% ησλ εθήβσλ δειψλεη φηη έρεη
δερηεί απεηιέο κέζσ Γηαδηθηχνπ, έζησ θαη κία θνξά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο (Πίλαθαο 1). Σν
πνζνζηφ απηφ ζεσξείηαη απφ ηα πςειά πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ βηβιηνγξαθία, σζηφζν,
φπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα, ζπγθιίλεη κε αξθεηά απνηειέζκαηα δηαθφξσλ άιισλ
ηειεπηαίσλ εξεπλψλ. ζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα ηνπ θχινπ, βξέζεθε φηη απεηιέο κέζσ
Γηαδηθηχνπ έρεη δερηεί ην 32% ησλ αγνξηψλ ηνπ πιεζπζκνχ καο θαη ην 34,9% ησλ θνξηηζηψλ
εθήβσλ πνπ εμεηάζακε. Σα πνζνζηά απηά ζπγθιίλνπλ θαη κε ηελ έξεπλα ηεο Λακπξνπνχινπ
(2014), ε νπνία έγηλε ζε δείγκα 307 καζεηψλ ζε Γπκλάζηα ηνπ Ννκνχ Καβάιαο, φπνπ
απεηιέο κέζσ Γηαδηθηχνπ δήισζε φηη έρεη δερηεί ην 34,9% ηνπ δείγκαηνο ησλ εθήβσλ. Με
ηελ έξεπλα ηεο Λακπξνπνχινπ (2014) ζπκθσλνχλ επίζεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ δελ δείρλνπλ
δηαθνξνπνίεζε ζηνλ εθθνβηζκφ κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, θαζψο θαη ζηελ έξεπλα ηεο
Λακπξνπνχινπ ηα αγφξηα έρνπλ δερηεί Cyberbulling θαηά 35% θαη ηα θνξίηζηα θαηά 34,8%.
Οχηε ε Li (2006) εληφπηζε ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια ζε έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ζε δείγκα 264 εθήβσλ, φπνπ ην 25,6% ησλ ζπκάησλ δηαδηθηπαθνχ
εθθνβηζκνχ ήηαλ αγφξηα θαη ην 25% θνξίηζηα. ηελ έξεπλα ηεο Li ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ
εθήβσλ πνπ είραλ πέζεη ζχκαηα Cyberbulling ήηαλ 25%.ε κεγάιε έξεπλα ηεο EU-NET
ADB ζε 7 Δπξσπατθέο ρψξεο (Διιάδα, Γεξκαλία, Ρνπκαλία, Ηζπαλία, Πνισλία, Ηζιαλδία,
Οιιαλδία) ην 2012, ζε δείγκα 13.284 εθήβσλ 14 έσο 17 εηψλ, βξέζεθε φηη ην 21,9% ηνπ
ζπλνιηθνχ δείγκαηνο αλέθεξε θάπνηα εκπεηξία δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, κε ηελ Διιάδα θαη
ηε Ρνπκαλία λα εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, ζε ζρέζε κε
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ηηο ππφινηπεο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (EU-NET ADB, 2012).Δπίζεο, ζε έξεπλα
ησλ Junoven θαη Gross (2008), κε δείγκα 1454 καζεηψλ ειηθίαο 12 έσο 17 εηψλ, βξέζεθε φηη
ην 41% ησλ εθήβσλ είρε πέζεη ζχκα δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ 1 έσο 3 θνξέο, ην 13% είρε
εθθνβηζηεί 4 έσο 6 θνξέο θαη ην 19% είρε εθθνβηζηεί πάλσ απφ 7 θνξέο, ρσξίο λα
παξαηεξνχληαη νχηε εδψ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην θχιν ησλ ζπκάησλ ηνπ
δηαδηθηπαθνχ
εθθνβηζκνχ.
Σέινο,
ε
εξεπλεηηθή
νκάδα
ASoRA
(AthenaStudiesofResilientAdaptation), ηνπ ηνκέα Φπρνινγίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. ζε έξεπλα 463
εθήβσλ καζεηψλ Α θαη Β Λπθείνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, εληφπηζε φηη ζχκαηα
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ είραλ πέζεη ην 30,7% ησλ εθήβσλ ηνπ δείγκαηνο, απφ απηνχο δελ
παξαηεξήζεθε θακία δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα δχν θχια. Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε
εξεπλεηηθή νκάδα εληφπηζε φηη νη πηζαλφηεηεο λα εκπιαθεί έλαο έθεβνο ζε ζπκπεξηθνξέο
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, είηε σο ζχκα είηε σο ζχηεο, απμάλνληαη αλάινγα θαη κε ηνλ βαζκφ
εμάξηεζεο ηνπ εθήβνπ απφ ην Γηαδίθηπν (Αβδειίδνπ, ηαπξφπνπινο θαη Μφηηε, 2011).
Πίλαθαο 1. Γηεξεχλεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εθήβσλ πνπ έρεη δερζεί απεηιέο κέζσ Γηαδηθηχνπ

Έρεηο δερηεί απεηιέο
κέζσ Γηαδηθηχνπ;
Frequency
Valid

Missing
Total

Percent

ValidPercent

(%)

(%)

Ναη

78

31,0

33,1

ρη

158

62,7

66,9

Total

236

93,7

100,0

System

16

6,3

252

100,0

ζνλ αθνξά ηηο αηηίεο ζπκαηνπνίεζεο, νη έθεβνη ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζκνχ ηεο έξεπλάο
καο,νη νπνίνη έρνπλ δερηεί δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ πηζηεχνπλ θαηά 24,1% φηη δέρηεθαλ
απεηιέο ζην Γηαδίθηπν γηα ξαηζηζηηθνχο ιφγνπο, ην 19% γηα ιφγνπο εθδίθεζεο, ην 16,5%
επεηδή δελ δέρζεθαλ λα ζπλαληεζνχλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν κε θάπνηνλ άγλσζην πνπ
ζπλνκίιεζε καδί ηνπο ζην Γηαδίθηπν, ην 15,2% γηα ιφγνπο ζεμνπαιηθψλ πξνηηκήζεσλ, ην
13,9% γηα ιφγνπο πνπ δελ γλσξίδνπλ θαη ην 11,4% επεηδή κάισζαλ ζην ζρνιείν θαη ε
δηακάρε ζπλερίζηεθε κεηέπεηηα θαη κέζα ζην Γηαδίθηπν (Πίλαθαο 2). Οη βαζηθνί ιφγνη πνπ
ηα αγφξηα ππήξμαλ ζχκαηα δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ ήηαλ «γηα ξαηζηζηηθνχο ιφγνπο», «γηα
ιφγνπο ζεμνπαιηθψλ πξνηηκήζεσλ» θαη «απφ εθδίθεζε», ελψ νη βαζηθνί ιφγνη γηα ηα
θνξίηζηα ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ έξεπλά καο, ήηαλ «επεηδή δελ
δέρζεθαλ ζπλάληεζε κε θάπνηνλ άγλσζην», «γηα ξαηζηζηηθνχο ιφγνπο» θαη «απφ εθδίθεζε».
Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ηα βαζηθά αίηηα ζπκαηνπνίεζεο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ είλαη
παξφκνηα θαη δηαθέξνπλ κφλν ζην γεγνλφο φηη σο κία απφ ηηο θχξηεο αηηίεο ηα αγφξηα
αλαθέξνπλ ηνπο ιφγνπο ησλ ζεμνπαιηθψλ πξνηηκήζεψλ ηνπο, ελψ ηα θνξίηζηα φηη ηνπο
απεηινχλ επεηδή δελ δέρνληαη λα ζπλαληεζνχλ κε αγλψζηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν.
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Πίλαθαο 2. Γηεξεχλεζε ησλ ιφγσλ πνπ θάπνηνο/α δέρηεθε απεηιή κέζσ Γηαδηθηχνπ

Percent
Αλ Ναη γηα πνην ιφγν δέρηεθεο
απηέο ηηο απεηιέο :
Frequency (%)
Valid

Δπεηδή καιψζακε
ζρνιείν

ζην

(%)

(%)

9

3,6

11,4

11,4

19

7,5

24,1

35,4

Γηα
ζπγθεθξηκέλεο
ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο 12
κνπ

4,8

15,2

50,6

Δπεηδή
δε
ζπλάληεζε κε
άγλσζην

δέρζεθα
θάπνηνλ 13

5,2

16,5

67,1

15

6,0

19,0

86,1

Γελ γλσξίδσ/Γελ απαληψ 11

4,4

13,9

100,0

Total

79

31,3

100,0

System

173

68,7

252

100,0

Γηα ξαηζηζηηθνχο ιφγνπο

Απφ εθδίθεζε

Missing

CumulativePer
ValidPercent cent

Total

Σν εξψηεκα απηφ ηέζεθε ζηνπο εθήβνπο λα απαληεζεί ζε αλνηρηή εξψηεζε θαη φρη ζε
εξψηεκα πξνθαζνξηζκέλσλ απαληήζεσλ, γηαηί ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ νη έθεβνη ηεο νκάδαο
πνπ εμεηάζακε λα καο δψζνπλ απζφξκεηεο θαη πξνζσπηθέο απαληήζεηο, βάζε ησλ βησκάησλ
ηνπο απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ. Βιέπνπκε, ινηπφλ, ζηα αίηηα ζπκαηνπνίεζεο λα
θπξηαξρνχλ νη ξαηζηζηηθνί ιφγνη, θαζψο έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ πνπ
δηακέλνπλ ζηηο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά
πεξηβάιινληα. Δπίζεο, ζε αληίζεζε κε άιιεο έξεπλεο γηα ηνλ δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ, πςειά
πνζνζηά εκθάληζαλ νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαη αθνξνχζαλ ηελ απεηιή πνπ δέρηεθαλ νη
έθεβνη, ηνπ ππφ εμέηαζε πιεζπζκνχ, επεηδή δελ δέρζεθαλ λα ζπλαληεζνχλ κε θάπνηνλ
άγλσζην πνπ ζπλνκίιεζε καδί ηνπο ζην Γηαδίθηπν θαη, επίζεο, γηα ιφγνπο ζεμνπαιηθψλ
πξνηηκήζεσλ. Σνλ ηειεπηαίν ιφγν ζπκαηνπνίεζεο ηνλ ζπλαληάκε θαη ζε άιιεο έξεπλεο
δηαδηθηπαθψλ θαη παξαδνζηαθψλ κνξθψλ εθθνβηζκνχ, σζηφζν ζε πνιχ ρακειφηεξα
πνζνζηά. Σν απμεκέλν πνζνζηφ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα νθείιεηαη θπξίσο
ζην γεγνλφο ηνπ θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο πνπ ππάξρεη γηα ηνπο εθήβνπο πνπ δηακέλνπλ ζε
δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο, φπνπ ηφζν νη ζπλνκήιηθνί ηνπο, φζν θαη άιια άηνκα ησλ
ηνπηθψλ θνηλσληψλ ηνπο ηαπηίδνπλ ζηεξενηππηθά κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ζεμνπαιηθήο
ζπκπεξηθνξάο. Γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, ζε
ζρέζε θαη κε ην πςειφ πνζνζηφ ησλ εθήβσλ ηεο έξεπλάο καο πνπ έρνπλ δερηεί δηαδηθηπαθφ
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εθθνβηζκφ (33,1%), είλαη φηη νη έθεβνη πνπ δηακέλνπλ ζε ηδξπκαηηθά πιαίζηα γίλνληαη
αξθεηά ζπρλά ζχκαηα Cyberbulling, κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ
ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο ζπκαηνπνίεζεο ησλ ππφινηπσλ εθήβσλ.
Πέξα φκσο απφ ζχκαηα νη έθεβνη πνιιέο θνξέο γίλνληαη θαη ζχηεο δηαδηθηπαθνχ
εθθνβηζκνχ. ηελ έξεπλά καο νη έθεβνη ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζκνχ, ξσηήζεθαλ αλ έρνπλ
απεηιήζεη απηνί άιινπο κέζσ Γηαδηθηχνπ, έζησ θαη κία θνξά. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο
ησλ εθήβσλ πνπ ιάβακε βξέζεθε φηη ην 35,2% απφ απηνχο έρνπλ ππάξμεη ζχηεο
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ (Πίλαθαο 3). Απφ ην πνζνζηφ απηφ ζχηεο ππήξμε ην 37,9% ησλ
αγνξηψλ θαη ην 30,1% ησλ θνξηηζηψλ, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ηα αγφξηα έρνπλ κία κηθξή
ππεξνρή ζην πεδίν δξάζεο σο ζχηεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηε
ζπκαηνπνίεζε ησλ εθήβσλ πνπ είδακε παξαπάλσ, φπνπ ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια
ήηαλ ζηαηηζηηθά αζήκαληε. Σν πνζνζηφ ησλ εθήβσλ ηνπ πιεζπζκνχ καο πνπ δήισζε φηη
έρνπλ ππάξμεη ζχηεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ είλαη αξθεηά πςειφ ζε ζρέζε κε άιιεο
έξεπλεο ζε εθήβνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. πγθεθξηκέλα, ε Λακπξνπνχινπ (2014), ζε
κειέηε πνπ έθαλε ζε δείγκα 307 καζεηψλ, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, ζε Γπκλάζηα ηνπ
Ννκνχ Καβάιαο, βξήθε φηη ζχηεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ έρεη ππάξμεη ην 22,1% ηνπ
δείγκαηνο ησλ εθήβσλ πνπ εμέηαζε. Σν πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ πνπ ππήξμαλ έζησ θαη κία
θνξά ζχηεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ ζηελ έξεπλα ηεο Λακπξνπνχινπ είλαη ζρεδφλ δηπιάζην
απφ απηφ ησλ θνξηηζηψλ ζπηψλ, 29,6% γηα ηα αγφξηα θαη 15,2% γηα ηα θνξίηζηα. ε
πξναλαθεξζείζα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ASoRA
(AthenaStudiesofResilientAdaptation) ηνπ ηνκέα Φπρνινγίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. ζε δείγκα 463
εθήβσλ καζεηψλ Α θαη Β Λπθείνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, εληνπίζηεθε φηη ζχηεο
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ έγηλαλ ην 20,4% ησλ εθήβσλ ηνπ δείγκαηνο, θαη απφ απηνχο ζχηεο
ππήξμαλ ην 28% ησλ αγνξηψλ θαη ην 13% ησλ θνξηηζηψλ (Αβδειίδνπ, ηαπξφπνπινο θαη
Μφηηε, 2011). Οη Beran θαη Li (2007) ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηνλ Καλαδά ζε
δείγκα 432 καζεηψλ 12 έσο 15 εηψλ, βξήθαλ φηη ην 26% ησλ καζεηψλ ππήξμαλ έζησ θαη κία
θνξά ζχηεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ. Δπίζεο, ε Li (2006) ζε δηθή ηεο κειέηε κε δείγκα 264
καζεηψλ γπκλαζίνπ βξήθε φηη ην 17% ησλ εθήβσλ καζεηψλ ππήξμαλ ζχηεο δηαδηθηπαθνχ
εθθνβηζκνχ, κε ηα αγφξηα ζχηεο λα ππεξηεξνχλ έλαληη ηνλ θνξηηζηψλ.
Πίλαθαο 3. Γηεξεχλεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εθήβσλ πνπ έρνπλ απεηιήζεη άιια άηνκα ζην Γηαδίθηπν

Έρεηο
απεηιήζεη
εζχ
θάπνηνλ/α
κέζσ
Γηαδηθηχνπ
Frequency
Valid

Missing

Percent

ValidPercent

(%)

(%)

Ναη

83

32,9

35,2

ρη

153

60,7

64,8

Total

236

93,7

100,0

System

16

6,3
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Οη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ηνπο εθήβνπο πνπ κειεηήζακε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο λα
απεηιήζνπλ άιια άηνκα ζην Γηαδίθηπν, ζχκθσλα κε ηηο αλνηρηέο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ
είλαη νη εμήο : ην 28,6% απάληεζε φηη απείιεζε γηα πιάθα, ην 21,4% επεηδή ηνπο απείιεζαλ
πξψηα άιια άηνκα, ην 15,5% επεηδή ήηαλ άιιεο Δζληθφηεηαο ην ζχκα, ην 14,3% επεηδή ηνπο
θνξφηδεπαλ / ηνπο έβξηδαλ νη άιινη, ην 11,9% επεηδή κάισζαλ ζην ζρνιείν, θαη ην 8,9%
απάληεζε φηη δελ γλσξίδεη ηνπο ιφγνπο πνπ απείιεζε άιια άηνκα ζην Γηαδίθηπν ή δελ
ζέιεζε λα απαληήζεη. ηα αγφξηα ηα αίηηα πνπ ηνπο νδεγνχλ λα γίλνπλ ζχηεο είλαη θπξίσο
«Γηα πιάθα», «επεηδή κε απείιεζαλ πξψηνη», «επεηδή κε θνξφηδεπαλ / κε έβξηδαλ» θαη
«επεηδή ήηαλ άιιεο Δζληθφηεηαο», ελψ ζηα θνξίηζηα ηα βαζηθά αίηηα ζπηνπνίεζεο ζχκθσλα
κε ηε ζεηξά ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ είλαη «επεηδή κε απείιεζαλ πξψηνη», «Γηα
πιάθα», «επεηδή καιψζακε ζην ζρνιείν» θαη «επεηδή ήηαλ άιιεο Δζληθφηεηαο».
Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη νη βαζηθνί ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα λα γίλνπλ
ζχηεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ είλαη πεξίπνπ παξφκνηνη.
Πίλαθαο 4. Γηεξεχλεζε ησλ ιφγσλ πνπ θάπνηνο έθεβνο απείιεζε άιια άηνκα ζην Γηαδίθηπν

Percent
Αλ Ναη γηα πνην ιφγν ηνλ/ηελ
απείιεζεο :
Frequency (%)
Valid

Δπεηδή
πξψηνη

κε

απείιεζαλ

(%)

(%)

18

7,1

21,4

21,4

10

4,0

11,9

33,3

Δπεηδή κε θνξφηδεπαλ/κε
12
έβξηδαλ

4,8

14,3

47,6

Γηα πιάθα

24

9,5

28,6

76,2

13

5,2

15,5

91,7

Γελ γλσξίδσ/Γελ απαληψ 7

2,8

8,3

100,0

Total

84

33,3

100,0

System

168

66,7

252

100,0

Δπεηδή καιψζακε
ζρνιείν

Δπεηδή
ήηαλ
εζληθφηεηαο

Missing

CumulativePer
ValidPercent cent

Total

ζην

άιιεο

πσο πξναλαθέξζεθε, ην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ ζπηψλ πνπ βξέζεθε ζηα πιαίζηα ηεο
παξνχζαο έξεπλαο είλαη απφ ηα πςειφηεξα πνπ έρνπλ βξεζεί ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο (35,2%).
Οη ιφγνη είλαη αθξηβψο νη ίδηνη πνπ αλαθέξζεθαλ θαη παξαπάλσ θαη αθνξνχλ ην πξνθίι θαη
ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ εθήβσλ πνπ δηακέλνπλ ζε ηδξπκαηηθά πιαίζηα. Δπηπξφζζεηα, νη
ζπγθεθξηκέλνη έθεβνη φληαο ζηηγκαηηζκέλνη θαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη ηφζν θαηά ηε δηακνλή
ηνπο ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπο θπζηθή νηθνγέλεηα, φζν θαη κεηέπεηηα ζε θάπνηα δεκφζηα δνκή
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παηδηθήο πξνζηαζίαο, δέρνληαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ηφζν εθηφο, φζν θαη εληφο
Γηαδηθηχνπ επθνιφηεξα ηνλ εθθνβηζκφ (Bulling). Έηζη, ε ζπλερή έθζεζή ηνπο ζην θαηλφκελν
ηνπ Bulling θάλεη πην εχθνια θαη ηνπο ίδηνπο ζχηεο δηαθφξσλ κνξθψλ εθθνβηζκνχ, κεηαμχ
ησλ νπνίσλ θαη ηνπ Cyberbulling. Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί ζε αξθεηέο δνκέο παηδηθήο
πξνζηαζίαο λα θπξηαξρνχλ «ζηξαηησηηθνί λφκνη», φπνπ ηα κεγαιχηεξα παηδηά λα
πξνζπαζνχλ λα εμνπζηάζνπλ ηα κηθξφηεξα, αζθψληαο ηνπο έληνλν εθθνβηζκφ ψζηε λα
ππαθνχνπλ ζηηο επηζπκίεο ηνπο. Ζ ζπλερήο έθζεζε ησλ κηθξφηεξσλ παηδηψλ ζε θαηαζηάζεηο
απεηιψλ θαη εθθνβηζκνχ κέζα ζηα ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο ηνπο νδεγεί ζπρλά λα
κεηαηξέπνληαη θαη ηα ίδηα απφ ζχκαηα ζε ζχηεο θαη λα ζεσξνχλ ηνλ εθθνβηζκφ πξνο ηνπο
άιινπο σο έλα κέζν επηβνιήο θαη επηβίσζεο. Έηζη, ν εθθνβηζκφο θαη πνιιέο θνξέο ε
θαθνπνίεζε ησλ κηθξφηεξσλ αλειίθσλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο καζαίλεηαη θαη γίλεηαη βίσκα
κέζα ζηηο δνκέο απηέο θαη δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο βίαο, φπνπ ην ζχκα γίλεηαη
ζπρλά ζχηεο εθθνβηζκνχ πξνο ηνπο άιινπο θαη ην αληίζηξνθν. Σν γεγνλφο απηφ
δηαπηζηψζεθε θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαζψο βξέζεθε πςειή ζπζρέηηζε ζην γεγνλφο φηη νη
πεξηζζφηεξνη ζχηεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ είραλ ππάξμεη θαη ζχκαηα εθθνβηζκνχ ζην
Γηαδίθηπν. πγθεθξηκέλα, απφ ηνπο 83 εθήβνπο πνπ απάληεζαλ φηη έρνπλ απεηιήζεη θαη
εθθνβίζεη άιινπο ζην Γηαδίθηπν, νη 58 δήισζαλ φηη έρνπλ θαη νη ίδηνη ππάξμεη ζχκαηα
δηαδηθηπαθψλ απεηιψλ ζε πνζνζηφ 69,9%. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην θαηλφκελν ηνπ
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ (Cyberbulling), είλαη έλα θαηλφκελν πνπ αλαπηχζζεηαη κε
ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ηα ηειεπηαία ρξφληα.
ζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ θαη δηαδηθηπαθήο εμάξηεζεο
απφ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζπλνιηθψλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πξνέθπςε
φηη απφ ηνπο 21 ζνβαξά εμαξηεκέλνπο απφ ην Γηαδίθηπν εθήβνπο, νη 11 ππήξμαλ θαη ζχκαηα
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, ελψ ζχκαηα δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ ππήξμαλ θαη 23 απφ ηνπο
55 εθήβνπο κε κέηξηα εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Μεγαιχηεξε ζπζρέηηζε εκθαλίδνπλ νη ζχηεο
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ κε ηνπο εμαξηεκέλνπο απφ ην Γηαδίθηπν εθήβνπο, θαζψο απφ ηνπο
21 εθήβνπο κε ζνβαξή εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά, νη 16 δειψλνπλ ζχηεο δηαδηθηπαθνχ
εθθνβηζκνχ. Δπίζεο, απφ ηνπο 55 εθήβνπο κε κέηξηα εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά, νη 34 δειψλνπλ
θαη ζχηεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ. πκπεξαζκαηηθά ησλ αλσηέξσ θαίλεηαη φηη ππάξρεη
αξθεηά πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ζπκάησλ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ θαη εμαξηεηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ απφ ην Γηαδίθηπν ησλ εθήβσλ πνπ κειεηήζεθαλ θαηά ηε ζπλνιηθή έξεπλα γηα
ηελ δηαδηθηπαθή εμάξηεζε θαη ηελ ειεθηξνληθή παξαβαηηθφηεηα εθήβσλ πνπ δηακέλνπλ ζε
δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα (Φηιηππίδεο, 2017), ε νπνία ζπζρέηηζε
είλαη αθφκα πην πςειή ζηνπο ζχηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ πνπ εκθαλίδνπλ
ηαπηφρξνλα θαη ζνβαξέο ή κέηξηεο εζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ην Γηαδίθηπν.

4. πκπεξάζκαηα – πδήηεζε
ιεο νη παξαπάλσ απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθήβσλ ζην Γηαδίθηπν πνπ κειεηήζεθαλ
ζηελ έξεπλά καο θαη νδεγνχλ, φπσο είδακε, ζε πςειά πνζνζηά δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ
κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε δηάθνξνπο εηδηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη είλαη
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πξνζαλαηνιηζκέλνη γηα ηνλ ππφ κειέηε πιεζπζκφ ηεο έξεπλάο καο. Χζηφζν νη εηδηθνί απηνί
παξάγνληεο κπνξνχλ ππφ πξνυπνζέζεηο λα εμεηδηθεπηνχλ θαη λα γεληθεπηνχλ θαη λα
εμαγάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη γηα ζπκπεξηθνξέο ηνπ γεληθφηεξνπ πιεζπζκνχ ησλ
εθήβσλ ζηε ρψξα καο. Αξρηθά, ε έιιεηςε νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε απνπζία
γνλετθήο επηηήξεζεο κπνξεί λα ελνρνπνηεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ γηα ηελ θαθή ρξήζε ηνπ
Γηαδηθηχνπ θαη ηελ αλάπηπμε παξαβαηηθψλ θαη αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Ζ αλάπηπμε
ησλ αλειίθσλ πνπ εξεπλήζακε ζηελ παξνχζα έξεπλα κε ηελ απνπζία νηθνγελεηαθνχ
πεξηβάιινληνο ή ε εμέιημή ηνπο κέρξη κίαο ειηθίαο ζε έλα θαθνπνηεηηθφ θαη αθαηάιιειν
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, θαίλεηαη φηη επηδξά ζεκαληηθά ζηε δπζθνιία νξηνζέηεζεο ησλ
ζπκπεξηθνξψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο εθήβσλ. Απφ ηελ άιιε, ηα ηδξπκαηηθά πιαίζηα πνπ
κεγαιψλνπλ νη έθεβνη απηνί παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο θαη κεγάιεο ειιείςεηο ζε επηζηεκνληθφ
πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ζε πξνζσπηθφ θνηλσληθήο θξνληίδαο, κε απνηέιεζκα ε επηηήξεζε θαη
ε θαζνδήγεζή ηνπο γηα ηελ νξζή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, λα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε ή ζε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζρεδφλ αλχπαξθηε. Σελ ζεκαληηθφηεηα ηεο έιιεηςεο νηθνγελεηαθνχ ή
άιινπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ επηζθαιή θαη παξαβαηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ,
δηαπηζηψλεη θαη ε εηδηθή ζε ζέκαηα παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ςπρίαηξνο Μάηζα (2009),
φπνπ ππνζηεξίδεη φηη «ηα άηνκα πνπ ζπλήζσο αλαπηχζζνπλ δηαδηθηπαθή εμάξηεζε θαη
παξαβαηηθφηεηα ζην Γηαδίθηπν είλαη άηνκα κε ειιεηκκαηηθή ηαπηφηεηα, πνπ αλαπηχρζεθαλ
ρσξίο ζηαζεξά γνλετθά πξφηππα, κε ειάρηζηα ή θαζφινπ παξφληεο ηνπο γνλείο ζηε δσή ηνπο ή
ππνθαηάζηαηά ηνπο».
Έλαο επίζεο βαζηθφο ιφγνο γηα ηα απμεκέλα πνζνζηά Cyberbulling πνπ εκθάληζαλ νη έθεβνη
ηεο έξεπλάο καο είλαη ε κίκεζε αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηα
ηδξπκαηηθά πιαίζηα, θπξίσο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πξνο ηνπο κηθξφηεξνπο εθήβνπο, αιιά
θαη κεηαμχ ζπλνκειίθσλ. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο πνιιέο απφ ηηο
ζπκπεξηθνξέο ησλ αλειίθσλ είλαη απνηέιεζκα κάζεζεο θαη αληηγξαθήο ησλ ζπκπεξηθνξψλ
ζεκαληηθψλ άιισλ γχξσ ηνπο. Δηδηθφηεξα, ε θιαζηθή αληαλαθιαζηηθή ή θιαζηθά
εμαξηεκέλε κάζεζε εξκελεχεη ηελ θάζε ζπκπεξηθνξά, ζεηηθή ή αξλεηηθή, σο απνηέιεζκα
αληίδξαζεο ζε εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ νη αλήιηθνη απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, νη θνξείο παηδηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα είλαη ζνβαξά ππνζηειερσκέλνη
απφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη πξνζσπηθφ θξνληίδαο θαη ην ιηγνζηφ πξνζσπηθφ πνπ
πθίζηαηαη παξνπζηάδεη κεγάια πνζνζηά επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Φηιηππίδεο, 2015), κε
απνηέιεζκα λα κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα πνιιέο θνξέο λα αζρνιεζεί απνηειεζκαηηθά κε ηελ
νξζή δηαπαηδαγψγεζε θαη ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ αλειίθσλ πνπ θηινμελνχληαη εθεί.
Έηζη θπξηαξρεί ζπρλά ην θαηλφκελν ζηηο δνκέο απηέο νη κηθξφηεξνη αλήιηθνη λα αληηγξάθνπλ
θαη λα κηκνχληαη ζπρλά αξλεηηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξψλ ησλ κεγαιπηέξσλ εθήβσλ, νη
νπνίνη εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά ζηελ πξνβιεκαηηθή θαη επηζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ.
Βιέπνληαο νη κηθξφηεξνη ηνπο κεγαιχηεξνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν γηα πνιιέο
ψξεο, λα απεηινχλ άιινπο κέζσ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ, αιιά θαη λα απεηινχληαη νη ίδηνη,
καζαίλνπλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο θαη έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο εθκάζεζεο
αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κέζα ζηα ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο.
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Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη ηνπο έθεβνπο πνπ
δηακέλνπλ ζε δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο λα εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά
Cyberbulling, είλαη ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εθήβσλ πξνέξρεηαη απφ πνηθίια
βηνινγηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Οη αλήιηθνη απηνί ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο εηζέξρνληαη ζηηο δνκέο απηέο κε ήδε δηακνξθσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο, θαζψο θαη κε
εμαξηεηηθέο θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνυπάξρνπλ. πσο είλαη γλσζηφ, ε παηδηθή
ειηθία θαη εηδηθά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ησλ αλειίθσλ, είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκα γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπο αλζεθηηθφηεηα. Οη
αλήιηθνη γηα λα θηάζνπλ λα θηινμελεζνχλ ζε θάπνηα δεκφζηα δνκή παηδηθήο πξνζηαζίαο
έρνπλ πξνυπάξμεη ζε θαθνπνηεηηθά θαη κε νξηνζεηεκέλα νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα πνπ
ηνπο έρνπλ κάζεη ζε κε νξηνζεηεκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη έρνπλ ήδε εθηεζεί ζε αξλεηηθά
πξφηππα. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο ησλ εθήβσλ θαη ηα παηδηθά ηξαχκαηα πνπ θέξνπλ δελ είλαη
εχθνιν λα νξηνζεηεζνχλ κέζα ζηηο δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο, νη νπνίεο θέξνπλ
θαη φια ηα πξνβιήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κε απνηέιεζκα απηέο νη κε ειεγρφκελεο
ζπκπεξηθνξέο λα αληαλαθιψληαη θαη ζε πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Δπίζεο, ζε
δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπείο νη πνιχ ειιεηκκαηηθέο πξνζσπηθφηεηεο
πνπ δελ έρνπλ κάζεη ζε θαλφλεο θαη φξηα ζπκπεξηθνξάο, νη αλήιηθνη κε ζνβαξά ζέκαηα
θνηλσληθνπνίεζεο, άηνκα πνπ είλαη αλίθαλα λα επεμεξγαζζνχλ ςπρηθά ηηο καηαηψζεηο ηνπο,
άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, κε κεησκέλε απηνεθηίκεζε θαη
κε πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα.
Σέινο, έλα αθφκε βαζηθφ ζηνηρείν πνπ πηζηεχνπκε φηη νδεγεί ηνπο εθήβνπο πνπ δηακέλνπλ ζε
δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο ζε απμεκέλα πνζνζηά δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ θαη ζε
θαηλφκελα ειεθηξνληθήο παξαβαηηθφηεηαο, είλαη ν ζηηγκαηηζκφο θαη ε πξνθαηάιεςε πνπ
πθίζηαηαη ε νκάδα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθήβσλ. χκθσλα κε ―ηε ζεσξία ηεο εηηθέηαο‖ ε
θνηλσλία επζχλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ γηα ηελ παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά θαη φρη ην
άηνκν πνπ παξεθθιίλεη απφ ηνπο θαλφλεο (Matza, 1969). Ζ παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά
είλαη απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθψλ αληηδξάζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, νη
νπνίεο επηδξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. πσο είδακε, νη αλήιηθνη πνπ δηαβηνχλ ζε
ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο είλαη ζηηγκαηηζκέλνη, ηφζν απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, φζν
θαη απφ ην ππφινηπν θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ αληίιεςε ηεο θνηλφηεηαο φηη νη έθεβνη πνπ
δηακέλνπλ ζε δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο είλαη θαηά θαλφλα βίαηνη, επηζεηηθνί,
αλεμέιεγθηνη,παξαβαηηθνί, θ.α., ζηηγκαηίδεη θαη πεξηζσξηνπνηεί ηνπο εθήβνπο απηνχο θαη
ηνπο νδεγεί ζε κεηαμχ ηνπο κφλν ζπλαλαζηξνθέο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο εηηθέηαο,
φζν ην άηνκν δέρεηαη πξνθαηάιεςε θαη ζηηγκαηηζκφ, ηφζν νδεγείηαη ζε παξαβαηηθέο
ζπκπεξηθνξέο σο κέζν άκπλαο ή επίζεζεο (Κνπξάθεο, 2004). Δπίζεο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία
ηεο απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο κε ηε δηαδηθαζία απηή κεηαιιάζζεηαη ε απηφ-εηθφλα ηνπ
εθήβνπ θαη ζηγά-ζηγά πξνζαξκφδεηαη ζηελ εηθφλα ηνπ ζηίγκαηνο πνπ ηνπ έρεη απνδνζεί απφ
ηνπο ηξηγχξσ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνχ, πξνθαηάιεςεο θαη
ζηηγκαηηζκνχ ησλ αλειίθσλ πνπ δηαβηνχλ ζε δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο, πξνγξακκαηίδνληαη
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επηζθέςεηο ζρνιείσλ, αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θ.α. ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ησλ δνκψλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ νη ―εμσηεξηθνί‖ αλήιηθνη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα
γλσξίζνπλ απφ θνληά ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ δηακέλνπλ εθεί, ψζηε λα αξζεί ε αίζζεζε
ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηνπ επηθίλδπλνπ πνπ θπξηαξρεί γηα ηελ νκάδα ησλ αλειίθσλ πνπ
θηινμελνχληαη ζε ηδξπκαηηθά πιαίζηα. Δπίζεο, ζπρλά δηνξγαλψλνληαη θαη γηνξηέο γελεζιίσλ
ή άιιεο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο ζηηο νπνίεο εληζρχεηαη ε ζπκκεηνρή ζπκκαζεηψλ ησλ
αλειίθσλ πνπ δηακέλνπλ ζηηο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ θαηλφκελα
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη λα επηηεπρζεί νπζηαζηηθή αιιειεπίδξαζε θαη αιιειναπνδνρή
κεηαμχ ησλ αλειίθσλ εληφο θαη εθηφο δνκψλ ηδξπκαηηθήο θξνληίδαο.

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
Διιεληθή
Αβδειίδνπ, Δ., ηαπξφπνπινο, Β., Μφηηε,, Φ., (2011). πκπεξηθνξέο Γηαδηθηπαθνχ
εθθνβηζκνχ ζηελ εθεβεία: Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο. 13ν Παλειιήλην πλέδξην
Φπρνινγηθήο Έξεπλαο ηεο Διιεληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο, Αζήλα.
Αθνπκηαλάθε, .Γ., (2010). «Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ
ζηνλ ειιεληθφ ηχπν. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.». Μεηαπηπρηαθφ
Πξφγξακκα πνπδψλ «Κνηλσληθή θαη Κιηληθή Φπρνινγία», Σκήκα Φπρνινγίαο
Α.Π.Θ., Θεζζαινλίθε, Γηπισκαηηθή εξγαζία.
EU-NET ADB, (2012). Γηαδίθηπν θαη πκπεξηθνξέο Δμάξηεζεο : Μειέηε ζε Δπξσπαίνπο
Δθήβνπο.
Αλαθηήζεθε
ζηηο
5
επηεκβξίνπ
2013,
απφ
http://www.eunetadb.eu/files/docs/FinalResearchInternet-GR.pdf
Κνθθέβε, Α., ηαχξνπ, Μ., Φσηίνπ, Α. &Καλαβνχ, Δ., (2011). Έθεβνη θαη Βία. εηξά
ζεκαηηθψλ ηεπρψλ: Έθεβνη, πκπεξηθνξέο & Τγεία. Αζήλα: Δξεπλεηηθφ
Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγηεηλήο.
Κνπξάθεο, Ν., (2004). Γίθαην θαη Παξαβαηηθφηεηα Αλειίθσλ, Δθδφζεηο άθνπια, Αζήλα.
Λακπξνπνχινπ, Σ., (2014). «Αηηίεο, Δπηπηψζεηο θαη Αληηκεηψπηζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ
Ζιεθηξνληθνχ Δθθνβηζκνχ κέζσ Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ. Μία έξεπλα ζε καζεηέο
Γπκλαζίνπ.». Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ«Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε θαη
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα», Σ.Δ.Η. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Καβάια,
Γηπισκαηηθή Δξγαζία.
Μάηζα, Κ., (2009). Δμάξηεζε απφ ην Γηαδίθηπν : ε πην ζχγρξνλε κνξθή ηνμηθνκαλίαο.
Σεηξάδηα Φπρηαηξηθήο, η. 108, Οθησβξηνο - Ννεκβξηνο – Γεθεκβξηνο 2009, Αζήλα.
Φηιηππίδεο, Γ., (2015). «Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε εξγαδνκέλσλ ζε Μνλάδεο Κνηλσληθήο
Φξνληίδαο. Σν παξάδεηγκα ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο». Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ
«Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο», ρνιή Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ Δ.Α.Π., Πάηξα,
Γηπισκαηηθή Δξγαζία.

Page 126 of 416

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Φηιηππίδεο, Γ., (2017). Γηαδηθηπαθή Δμάξηεζε θαη Ζιεθηξνληθή Παξαβαηηθφηεηα Δθήβσλ
πνπ δηακέλνπλ ζε Γεκφζηεο Γνκέο Παηδηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα. Σκήκα
Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Γ.Π.Θ., Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή.
Ξελφγισζζε
Athanasiades, C., Kamariotis, H., Psalti, A., Baldry, A.C. & Sorrentino, A. (2015). Internet
use and Cyberbullying among adolescent students in Greece: The ―TABBY‖
Project. Hellenic Journal of Psychology, 12: 14-39.
Beran, Σ., & Li, Q., (2007). The Relationship between cyberbullying and school bullying.
Journal of Student Wellbeing 1(2), 15-33.
Craig W., Pepler D. &Blais J., (2007). Responding to Bullying: What Works? School
Psychology International, 28, 465 – 477.
Feinberg, T., & Robey, N., (2009). Education Digest: Essential Readings Condensed for
Quick Review, 74(7), 26-31.
Fisoun, V., Floros, G., Siomos, K., Geroukalis, D., &Navridis, K., (2012). Internet Addiction
as an Important Predictor in Early Detection of Adolescent Drug Use ExperienceImplications for Research and Practice. Journal of Addiction Medicine; 6(1), 77-84.
Floros, G., Siomos, K., Fisoun, V., &Geroukalis, D., (2013). Adolescent online gambling the impact of parental practices and correlates with online activities. Journal of
Gambling Studies. 29 (1), p.131-150.
Goh, D.H., Ang, R.P., & Tan, H.C.(2008). Strategies for designing effective
psychotherapeutic gaming interventions for children and adolescents. Computers in
Human Behavior 24, p. 2217-2235.
Hinduja, S., &Patchin, J.W., (2008). Cyberbullying: An exploratory analysis of factors related
to offending and victimization. Deviant Behavior, 29, 129-156.
Junoven, J., & Gross, E.F., (2008). Extending the SchoolGrounds?—Bullying Experiences in
Cyberspace. Journal of School Health, 78 (9), 496-505.
Kokkinos, C.M., Antoniadou, N., Asdre, A. &Voulgaridou, K., (2016). Parenting and Internet
Behavior Predictors of Cyber-Bullying and Cyber-Victimization among
Preadolescents. Deviant Behavior, 37(4), pp.439-455.
Laftman, S.B., Ostberg, V. &Modin, B., (2017). School climate and exposure to bullying: a
multilevel study. School Effectiveness and School Improvement, 28(1), pp.153-164.
Li, Q., (2006). Cyberbullying in schools: A research of gender differences. School
Psychology International 27, 157-170.
Matza, D., (1969). Becoming Deviant. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice – Hall.
Nixon, C.L., (2014). Current perspectives: the impact of cyberbullying on adolescent health.
Adolescent Health, Medicine and Therapeutics, 5: 143-158.

Page 127 of 416

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Roland,

E., (2002). Bullying, depressive
EducationalResearch, 44(1), pp.55-67.

symptoms

and

suicidal

thoughts.

SaferInternet (2014). Γξακκή Βνήζεηαο Διιεληθνχ Κέληξνπ Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ.
http://www.saferinternet.gr/index.php?objId=Category281&childobjId=Category283
&parentobjId=Page187
Selkie, E.M., Fales, J.L. & Moreno, M.A., (2016). Cyberbullying Prevalence among United
States Middle and High School Aged Adolescents: A Systematic Review and Quality
Assessment. J Adolesc Health, 58(2), pp.125-133.
Slonje, R.S., Smith, P.K. &Frisen, A., (2012). The nature of cyberbullying, and strategies for
prevention. Computers in Human Behavior, 29(1), pp. 26-32.
Smith P.K., Mahdavi J., Carvalho M., Fisher S., Russell S. &Tippett Ν., (2008).
Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils. Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 49(4), 376–385 doi:10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x.

Page 128 of 416

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Οη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θνηηεηψλ ηνπ Α.Π.Θ. ζε πηινηηθά καζήκαηα ηεο Γεξκαληθήο
σο Ξέλε Γιψζζα ηνπ Κ.Γ.Ξ.Γ.
Learning strategies used by students of the Aristotle Univesrity of Thessaloniki
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Abstract: The main purpose of the study is to identify which strategies were used by 125
students of the Aristotle University of Thessaloniki, who attended classes in order to learn
German as a foreign language (German for academic purposes vs. classes in order to gain a
level from A2 to B2). An adaptation of the well known SILL of Oxford was implemented. Of
specific interest was the influence of several factors, like the objective of their studies, the
year of study and the objectives of the specific class. There was evidence that indeed the
implementation of several strategies depended on some of these variables.
Keywords: foreign language learning, learning strategies, German as a foreign language,
German for academic purposes
Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο 125 θνηηεηψλ θαη
θνηηεηξηψλ ηνπ Α.Π.Θ., νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζε πηινηηθά καζήκαηα εθκάζεζεο ηεο
γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο. Σα καζήκαηα απηά δηαθξίλνληαλ ζε καζήκαηα
γισζζνκάζεηαο γηα εηδηθνχο αθαδεκατθνχο ζθνπνχο θαη ζε καζήκαηα επίηεπμεο γεληθήο
γισζζνκάζεηαο επηπέδσλ Α2 σο Β2. Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηξαηεγηθψλ ρξεζηκνπνηήζεθε
ην δνθηκαζκέλν εξγαιείν SILL ηεο Oxford. Δμεηάζηεθε επίζεο ε ζρέζε ηεο ρξήζεο
ζηξαηεγηθψλ κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο ρνιήο, ηνπ έηνπο ζπνπδψλ θαη ηνπ
αληηθεηκέλνπ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ. Γηα θάπνηεο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο θαηαγξάθεθε φηη ε
ρξήζε ηνπο ζπζρεηίδεηαη κε θάπνηεο απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο.
Λέμεηο θιεηδηά: εθκάζεζε μέλεο γιψζζαο, ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, ε Γεξκαληθή σο μέλε
γιψζζα, ε Γεξκαληθή γηα εηδηθνχο αθαδεκατθνχο ζθνπνχο

Δηζαγσγή
ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη κηα θαηαγξαθή ησλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο ζε θνηηεηέο
ησλ καζεκάησλ Γεξκαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο (ΞΓ) πνπ δίδαμα γηα ην Κέληξν Γηδαζθαιίαο
Ξέλσλ Γισζζψλ ηνπ Α.Π.Θ. θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-6. Σα καζήκαηα απηά
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παξαθνπινπζνχζαλ θνηηεηέο δηαθφξσλ εμακήλσλ θαη απφ φιεο ηηο ρνιέο ηνπ Α.Π.Θ.
Γηαθξίλνληαλ δε ζε καζήκαηα Γεληθήο Γισζζνκάζεηαο (ΓΓ) θαη γηα Δηδηθνχο Αθαδεκατθνχο
θνπνχο (ΔΑ). ηφρνη κνπ ήηαλ λα γλσξίζσ ηε καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηψλ θαη
ε ζπγθέληξσζε ελδείμεσλ, ψζηε λα δνκήζσ κηα ηεθκεξησκέλε ζεσξία γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
καζεηψλ ηεο Γεξκαληθήο σο δεχηεξε ΞΓ (ΞΓ2) (πξβι. Strauss & Corbin, 1990). Σα επξήκαηα
ζα επέηξεπαλ θαη κία θαιχηεξε, εμεηδηθεπκέλε πξνεηνηκαζία ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ κνπ.
Ζ παξνχζα έξεπλα ζεσξήζεθε αλαγθαία, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ γηα ηε ρξήζε
ζηξαηεγηθψλ εθκάζεζεο θαη ρξήζεο ΞΓ/Γ2 ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε επηθεληξψλεηαη
ζηελ θαηαγξαθή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ Αγγιηθή, ελψ δε θαίλεηαη λα ππάξρνπλ πνιιέο
αλάινγεο έξεπλεο γηα ηε Γεξκαληθή σο ΞΓ2 ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, ηα
επξήκαηα ησλ εξεπλψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο ηεο Αγγιηθήο σο ΞΓ δελ
κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ απηφκαηα ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο
ηεο Γεξκαληθήο σο ΞΓ, ε νπνία θαηά θαλφλα καζαίλεηαη ρξνληθά κεηά ηελ Αγγιηθή. πλεπψο,
είλαη πηζαλφ νη καζεηέο ηεο Γεξκαληθήο σο ΞΓ2 λα ελζσκαηψλνπλ γλψζεηο γηα κηα άιιε ΞΓ
θαη ζρεηηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο (Mißler, 1999; Hufeisen, 1999). ηελ πξάμε απηφ
ζεκαίλεη φηη ελδέρεηαη νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο κε δηαθνξεηηθφ
ηξφπν φηαλ καζαίλνπλ ηε Γεξκαληθή σο ΞΓ2 ζε ζρέζε κε ηελ εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο σο
πξψηεο ΞΓ.
ε απηφ ην πιαίζην ινηπφλ, θξίζεθε ζθφπηκν λα δηεξεπλεζνχλ ηπρφλ δηαθνξέο ζηελ επηινγή
ρξήζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηά ηελ εθκάζεζε ηεο Γεξκαληθήο σο ΞΓ2 (ή θαη ΞΓ3) αλάινγα
κε: α. ηε ρνιή, β. ην εμάκελν θνίηεζεο θαη γ. ην είδνο ησλ καζεκάησλ, αλ δειαδή είλαη
Γεληθήο Γισζζνκάζεηαο (ΓΓ) ή γηα Δηδηθνχο Αθαδεκατθνχο θνπνχο (ΔΑ).

1. Δπηζθφπεζε
Παξά ηελ αλαγλσξηζκέλε αμία ησλ ζηξαηεγηθψλ γισζζηθήο κάζεζεο, θαζψο απνηεινχλ
βαζηθφ εξγαιείν πεξηγξαθήο, εξκελείαο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο ζηελ εθκάζεζε Γ2
θαη ΞΓ, δχζθνια ζα βξεη θαλείο έλαλ νξηζκφ πνπ ζα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο πξνζεγγίζεηο.
Χζηφζν, νη ζηξαηεγηθέο εθκάζεζεο θαη ρξήζεο ΞΓ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο «...ζθέςεηο θαη
ελέξγεηεο πνπ επηιέγεη ζπλεηδεηά ν καζεηήο θαη νη νπνίεο βνεζνχλ ηνλ καζεηή ζηελ
δηεθπεξαίσζε καζεηηθψλ θαζεθφλησλ, απφ ηα πην αξράξηα επίπεδα σο θαη ηε ρξήζε ηεο
γιψζζαο-ζηφρνπ ζηα πην πξνρσξεκέλα επίπεδα γισζζνκάζεηαο.» (Cohen, 2012, ζ. 136).
Δπίζεο, ζεσξνχληαη «...ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν καζεηήο γηα λα
θάλεη ηε καζεζηαθή ηνπ δηαδηθαζία επθνιφηεξε, γξεγνξφηεξε, απνιαπζηηθφηεξε,
πεξηζζφηεξν απηνθαηεπζπλφκελε, απνηειεζκαηηθφηεξε θαη επθνιφηεξα κεηαθεξφκελε ζε
λέεο θαηαζηάζεηο.» (Oxford, 1990, ζ. 8).
Οη αλαθεξζείζεο κεηαβιεηέο ηεο ρνιήο θαη ηεο πξνο εθκάζεζεο ΞΓ είλαη νξηζκέλεο κφλν
απφ ηηο πνιιέο κεηαβιεηέο πνπ ελδερνκέλσο επηδξνχλ ζηελ επηινγή ησλ ζηξαηεγηθψλ.
Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ην θχιν, ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο, ε ζηάζε θαη άιια
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ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ καζεηή, ην είδνο ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη
κέζνδνη δηδαζθαιίαο, νη πξφηεξεο εκπεηξίεο ζηελ εθκάζεζε θ.ά. (Mitits, 2015).
Χο πξνο ην αληηθείκελν ζπνπδψλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ πνιιέο εξγαζίεο
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο θαη ρξήζεο ΞΓ/Γ2 ζηελ Σξηηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε. Χζηφζν, απηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δηεξεπλνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο κε ηε βνήζεηα
δείγκαηνο κε ζρεηηθά εληαία ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο πξφθεηηαη γηα θνηηεηέο ζπγθεθξηκέλνπ
έηνπο ή/θαη ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο θαη ζπρλά επηθεληξψλνληαη ζηηο ζηξαηεγηθέο Αλάγλσζεο
(π.ρ. Cabral & Tavares, 2002; Mukhlif & Amir, 2017). Ηδηαίηεξε αλαθνξά φκσο ζα πξέπεη λα
γίλεη ζηελ έξεπλα ησλ Psaltou-Joycey & Kantaridou (2009), ε νπνία θαηαγξάθεη ηηο
ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θνηηεηψλ νθηψ δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Απφ ηελ
έξεπλα απηή πξνέθπςε ζαθήο πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ
κάζεζεο, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο.
Δθηεηακέλε έξεπλα ππάξρεη επίζεο σο πξνο ηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ θαη ηε ζπρλφηεηα
ρξήζεο ηνπο ζε ζρέζε κε ην γισζζηθφ επίπεδν (π.ρ. Gascoigne, 2005; Shorkaee & Talebi,
2018) θαη έρεη δηαπηζησζεί φηη ε επηινγή ζηξαηεγηθψλ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά αλάινγα
κε ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο. Χζηφζν, δε ζηάζεθε δπλαηφ λα βξσ έξεπλεο σο πξνο ην ηε
δηάθξηζε κεηαμχ καζεκάησλ Γεξκαληθήο ΓΓ θαη ΔΑ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
Αλάινγε ήηαλ θαη ε δπζρέξεηά κνπ γηα ηελ αλέξεπζε βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή
ζηξαηεγηθψλ αλάινγα κε ην έηνο θνίηεζεο.

2. Οη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη ρξήζεο ηεο Γεξκαληθήο σο δεχηεξεο ΞΓ ζηελ
ειιεληθή εθπαίδεπζε
Γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαηαγξάθεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα αμηφινγε εξεπλεηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο σο ΞΓ ζην ρψξν ηεο Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο (π.ρ. Psaltou-Joycey & Kantaridou, 2009). Γηα ην Γεκνηηθφ αλαθέξεηαη
ελδεηθηηθά ε έξεπλα ηεο Vrettou (2011), ελψ γηα ην Γπκλάζην ηεο Mitits (2015).
Αληίζεηα, ε έξεπλα γηα ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ ζηε Γεξκαληθή σο ΞΓ2 ζηελ Διιάδα είλαη πην
πεξηνξηζκέλε. Μνινλφηη θαηαγξάθνληαη αξθεηέο Μεηαπηπρηαθέο Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο πνπ
αζρνινχληαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο ησλ γεξκαληθψλ ζε ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, απηέο ηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη πξνηάζεηο δηδαθηηθήο
παξέκβαζεο, ρσξίο φκσο ζπλήζσο λα ππάξρεη ρξήζε κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ, ψζηε λα
ηεθκεξηψλεηαη ην απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζεο απηήο. Χζηφζν, ε απνθπγή εξεπλεηηθήο
ηεθκεξίσζεο νθείιεηαη πξψηηζηα ζηνλ ζηφρν ησλ εξγαζηψλ απηψλ λα πξνηείλνπλ
δηδαζθαιίεο κε ηελ κνξθή ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ θαη ζρεδίσλ καζήκαηνο.
Αληίζεηα, ιηγνζηέο είλαη νη πεξηγξαθηθέο έξεπλεο (π.ρ. Αγνξαζηφο, 2019).
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3. Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο
Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε 125 θνηηεηέο ηνπ Α.Π.Θ. πνπ παξαθνινπζνχζαλ εζεινληηθά θαηά ην
αθαδεκατθφ έηνο 2015 – 2016 έλα απφ ηα ηξία Σκήκαηα ΓΓ (επίηεπμεο επηπέδσλ Α2 σο Β2)
θαη ηξία ΔΑ (Πξνεηνηκαζία γηα ην Πξφγξακκα Erasmus+, Πξνεηνηκαζία γηα TestDaF θαη
Καηαλφεζε Δπηζηεκνληθψλ Κεηκέλσλ ζηελ Δθαξκνζκέλε Γισζζνινγία)3.
Χο πξνο ην αληηθείκελν ζπνπδψλ, 32 (25,6%) θνηηνχζαλ ζηε Φηινζνθηθή ρνιή, 23 (18,4%)
ζηελ Πνιπηερληθή, 18 (14,4%) ζηελ Δπηζηεκψλ θαη Τγείαο, 12 θνηηεηέο (9,6%) ζηελ Ννκηθή
ρνιή, 10 (8,0%) θνηηεηέο ζηε Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, απφ 6 (4,8%) ζηελ Παηδαγσγηθή ρνιή
θαη ηε ρνιή Γεσπνλίαο-Γαζνπνλίαο, 5 (4,0%) ζηε ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ
Δπηζηεκψλ, 4 (3,2%) ζηελ Καιψλ Σερλψλ, 2 (1,7%) ζηα ΣΔΦΑΑ θαη έλα (0,8%) ζηε
Θενινγηθή ρνιή. Δπίζεο, 6 θνηηεηέο (4,8%) δε δήισζαλ ηε ρνιή θνίηεζήο ηνπο.
ε ζρέζε κε ην ηκήκα γισζζνκάζεηαο πνπ παξαθνινχζαλ νη θνηηεηέο, 70 (56,0%) θνηηεηέο
είραλ εγγξαθεί ζε ηκήκαηα γισζζνκάζεηαο ΔΑ θαη 55 (44,0%) ζε ηκήκαηα ΓΓ.
Αλαιπηηθφηεξα, ζηα ηκήκαηα Π.Δ. ζπκκεηείραλ 60 (48,0%) θνηηεηέο, ζην ηκήκα Κ.Δ.ΚΔΗ. 9
(7,2%), ζην ηκήκα ΓΓ επίηεπμεο επηπέδνπ Α2 ζπκκεηείραλ 11 (8,8%) θνηηεηέο, ζην ηκήκα
επίηεπμεο επηπέδνπ Β1 21 (16,8%) θαη ζην ηκήκα επίηεπμεο επηπέδνπ Β2 24 (19,2%).
Χο πξνο ην έηνο ζπνπδψλ, 7 θνηηεηέο (5,6%) βξίζθεηαη ζην πξψην έηνο, 10 (8,0%) ζην
δεχηεξν, 25 (20,0%) ζην ηξίην, 72 (57,6%) ηνπιάρηζηνλ ζην ηέηαξην ή κεγαιχηεξν έηνο, 6
(4,8%) είλαη ζε κεηαπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ θαη 5 (4,0%) δε δήισζαλ έηνο ζπνπδψλ.
ε ζρέζε κε ην ρξφλν δηεμαγσγήο, επηιέρζεθε λα ζπκπιεξσζεί ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν
θαηά ηελ πξψηε ζπλάληεζε, ψζηε λα κελ επεξεαζηνχλ νη απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο απφ ηηο
ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ηνπ δηδάζθνληνο, ελψ ηνλίδεηαη φηη ην δείγκα δελ κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί αληηπξνζσπεπηηθφ, θαζψο πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ θνηηεηέο πνπ
παξαθνινπζνχλ εζεινληηθά δηαζρνιηθά Σκήκαηα.
3.1. Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο
Ζ ζπζρέηηζε ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο έγηλε ρσξηζηά γηα θάζε
ζηξαηεγηθή. Πξνηηκήζεθε απηή ε πξνζέγγηζε, θαζψο ε ζπζρέηηζε νιφθιεξεο νκάδαο
ζηξαηεγηθψλ κεξηθψο κφλν κπνξεί λα απνθαιχςεη ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ επηκέξνπο
ζηξαηεγηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Γηα έλαλ δηδάζθνληα φκσο ηεο ΞΓ ηα
απνηειέζκαηα κηα ζπζρέηηζεο, φπσο είλαη ε παξνχζα, κπνξεί λα απνηειέζεη νπζηψδε
βνήζεηα γηα κία πην ζηνρεπκέλε θαη δηαθνξνπνηεκέλε πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο.
Δπηπιένλ, δηαηχπσζα ηελ ππφζεζε φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ
κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ αλάινγα κε ην έηνο ζπνπδψλ ηνπο. Οη δηαθνξέο απηέο ζα νθείινληαη
ιηγφηεξν ζηελ, κηθξή ζπλήζσο, δηαθνξά ειηθίαο θαη πεξηζζφηεξν ζηηο απμεκέλεο εκπεηξίεο
3

ην εμήο ηα Σκήκαηα Erasmus+ θαη TestDaF ζα αλαθέξνληαη εληαία κε ηε ζπληνκνγξαθία Π.Δ. θαη
ην Καηαλφεζεο Δπηζηεκνληθψλ Κεηκέλσλ σο Κ.Δ.ΚΔΗ.
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κάζεζεο πνπ ζα έρνπλ απνθηήζεη νη θνηηεηέο κε θάζε επηπιένλ έηνο ζπνπδψλ. Απηή ε
ππφζεζε πξνζηέζεθε θπξίσο ιφγσ ηεο αδπλακίαο κνπ λα βξσ έξεπλεο, πνπ δηεξεπλνχζαλ ηε
κεηαβιεηή απηή ζε ζρέζε κε ηε Γεξκαληθή. πλεπψο ζεσξήζεθε ζθφπηκε κία πξψηε
πξνζέγγηζε, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κία αληίζηνηρε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε απηήλ ηελ
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. Απηή ε ππφζεζε ζρεηίδεηαη άιισζηε ελ κέξεη θαη κε ηελ επφκελε
ππφζεζή κνπ. πγθεθξηκέλα, ππνζέησ φηη θάπνηεο δηαθνξέο ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ
ζρεηίδνληαη θαη κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ, φπσο έρσ αλαθεξζεί θαη ζηελ
επηζθφπεζε λσξίηεξα, θαη ζα νθείιεηαη ζηηο εκπεηξίεο κάζεζεο ζε θάζε ρνιή.
Δπίζεο, ζέιεζα λα ζπγθεληξψζσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε δηαθνξέο πνπ πηζαλφλ ζα
πξνέθππηαλ ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα ηκήκαηα ΓΓ θαη απηψλ
ζηα ηκήκαηα ΔΑ. Καζψο δε ζηάζεθε δπλαηφ λα βξσ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ε ζπγθέληξσζε
ηέηνησλ ζηνηρείσλ απνηειεί ρξήζηκε πιεξνθφξεζε γηα επηπιένλ έξεπλεο.
3.2. Δπηινγή κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
Οη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη ρξήζεο ΞΓ είλαη λνεξέο δηεξγαζίεο πνπ δελ είλαη πάληα
αληηιεπηέο απφ έλαλ παξαηεξεηή. Έηζη, πξνηηκήζεθε ινηπφλ έλα εξγαιείν, ζην νπνίν ην
δείγκα απαληά κφλν ηνπ. Βέβαηα, ε ρξήζε ηέηνησλ εξγαιείσλ θαηαγξαθήο ελέρεη θαη
κεζνδνινγηθά κεηνλεθηήκαηα (Fazeli, 2012). Χζηφζν, ε ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα ηεο
θαηαγξαθήο κε ζπλέληεπμε δελ πξνζθέξεη νηθνλνκία ρξφλνπ ζηελ θάιπςε κεγάινπ αξηζκνχ
δείγκαηνο θαη ηελ απνδειηίσζε. Έηζη, ε θαηαγξαθή ησλ ζηξαηεγηθψλ απφ ην ίδην ην δείγκα
απνηειεί ηνλ ζπλεζέζηεξν ηξφπν θαηαγξαθήο ηνπο (Fazeli, 2012, ζ. 500). Γηα ηελ θαηαγξαθή
ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζχληνκε εθδνρή ηνπ Strategy Inventory of Language Learning (SILL)
απφ ηελ Oxford (1990, ζ. 293 θ.ε.). Σν SILL αθνινπζεί ηελ ηαμηλφκεζή ησλ ζηξαηεγηθψλ
απφ ηελ Oxford ζε Άκεζεο, νη νπνίεο ρσξίδνληαη επηπξφζζεηα ζε Μλεκνληθέο, Γλσζηηθέο θαη
Αληηζηαζκηζηηθέο ζηξαηεγηθέο, θαη ζε Έκκεζεο, νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε Μεηαγλσζηηθέο,
πλαηζζεκαηηθέο θαη Κνηλσληθέο ζηξαηεγηθέο (Oxford 1990).
Οη ζηξαηεγηθέο θαηαγξάθεθαλ κε ηελ θιίκαθα Λίθεξη, εχξνπο ηηκψλ απφ 1 σο 5, πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηηο απαληήζεηο πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ σο πάληα ή ζρεδφλ πάληα. Έλαο κέζνο φξνο
(Μ.Ο.) απφ 4,5 σο 5 αληηζηνηρεί ζε ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πάληα ή ζρεδφλ πάληα,
ελψ έλαο Μ.Ο. κεηαμχ 3,5 θαη 4,4 ζε ζηξαηεγηθέο ζπλήζνπο ρξήζεο. Έλαο Μ.Ο. κεηαμχ 2,5
θαη 3,4 αληηζηνηρεί ζε κεξηθή ρξήζε θαη έλαο Μ.Ο. απφ 1,5 σο 2,4 ππνδεηθλχεη ζηξαηεγηθή
πνπ γεληθά δε ρξεζηκνπνηείηαη. Έλαο κηθξφηεξνο Μ.Ο. δειψλεη φηη ε ζηξαηεγηθή δε
ρξεζηκνπνηείηαη πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ.
Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ινγηζκηθφ SPSS 24. Ζ αμηνπηζηία ειέγρζεθε κε ην
δείθηε Cronbach`s alpha. Γηα ην ζχλνιν ησλ ζηξαηεγηθψλ, ν δείθηεο είλαη 0,892. ηηο
επηκέξνπο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ, νη Μλεκνληθέο θαηέγξαςαλ ηηκή 0,540, νη Γλσζηηθέο
0,702, νη Αληηζηαζκηζηηθέο 0,511, νη Μεηαγλσζηηθέο 0,803, νη πλαηζζεκαηηθέο 0,616 θαη νη
Κνηλσληθέο 0,705. Ο έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
ειέγρζεθε αξρηθά κε κε παξακεηξηθφ ηεζη δχν ή παξαπάλσ δεηγκάησλ θαη ππνδεηθλχεη φηη ζα
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πξέπεη λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε. πλεπψο νη ππνζέζεηο εμεηάζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα
κε κνλνπαξαγνληηθή αλάιπζε δηαζπνξάο (ANOVA).

4. Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο
Σα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έδεημαλ φηη δελ ππάξρνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη πάληα ή ζρεδφλ πάληα, ελψ είθνζη (20) έρνπλ ζπλήζε ρξήζε. Δίθνζη ηξεηο
(23) ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχληαη κεξηθέο θνξέο, ελψ έμη (6) ζπλήζσο δε ρξεζηκνπνηνχληαη.
Δπίζεο, κία (1) ζηξαηεγηθή έρεη Μ.Ο. ρξήζεο αληίζηνηρν ηνπ πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ4.
ε ζρέζε κε ηνπο Μ.Ο., βιέπνπκε φηη απηφο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ζπλνιηθά είλαη 3,22.
Αληηζηνηρεί δειαδή ζε κεξηθή ρξήζε. ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ, κία θαηεγνξία
είλαη ζπλήζνπο ρξήζεο θαη φιεο νη ππφινηπεο είλαη κεξηθήο ρξήζεο (βι. Πίλαθα 1).
πγθεθξηκέλα, βιέπνπκε φηη νη Μ.Ο. ησλ Άκεζσλ ζηξαηεγηθψλ είλαη αξθεηά θνληά ζηνλ
γεληθφ Μ.Ο. Αληίζεηα, απνθιίζεηο εληνπίδνληαη ζηηο Έκκεζεο ζηξαηεγηθέο. Δθεί μερσξίδνπλ
νη Μεηαγλσζηηθέο, νη νπνίεο κε Μ.Ο. 3,51 ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα απφ φιεο ηηο
θαηεγνξίεο θαη ζπλεπψο είλαη ε κνλαδηθή ζπλήζνπο ρξήζεο. Αιιά θαη ζηηο Κνηλσληθέο κε
Μ.Ο. 3,39, θαίλεηαη λα ππάξρεη ηάζε ζπρλφηεξεο ελεξγνπνίεζήο ηνπο. Αληίζεηα, ζεκαληηθά
ιηγφηεξν ελεξγνπνηνχληαη νη πλαηζζεκαηηθέο (Μ.Ο. 2,73).
Πίλαθαο 1: Καηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ (κε Μ.Ο.)
ηξαηεγηθέο
ΑΜΔΔ

ΔΜΜΔΔ

Μλεκνληθέο (3,17)

Μεηαγλσζηηθέο (3,51)

Γλσζηηθέο (3,29)

πλαηζζεκαηηθέο (2,73)

Αληηζηαζκηζηηθέο (3,19)

Κνηλσληθέο (3,39)

ζπλνιηθφο Μ.Ο.: 3,22

Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκπίπηνπλ ελ κέξεη κφλν κε απηά ησλ Psaltou-Joycey & Kantaridou
(2009: 112), φπνπ βξέζεθαλ παξεκθεξείο Μ.Ο. γηα ηηο Αληηζηαζκηζηηθέο (3,17) θαη ηηο
πλαηζζεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο (2,71). Αληίζεηα, ρακειφηεξν Μ.Ο. εκθαλίδνπλ ζε PsaltouJoycey & Kantaridou (2009) νη Μλεκνληθέο (2,69), νη Γλσζηηθέο (2,93), νη Μεηαγλσζηηθέο
(3,09) θαη νη Κνηλσληθέο ζηξαηεγηθέο (3,09).
ηε ζπλέρεηα ζα ζρνιηαζηνχλ νη θαηεγνξίεο ρσξηζηά.
4.1. Μλεκνληθέο ηξαηεγηθέο
Με Μ.Ο. θνληά ζηνλ γεληθφ, ε νκάδα είλαη κεξηθήο ρξήζεο (βι. Πίλαθα 2) θαη ηνλ ςειφηεξν
Μ.Ο. έρεη ε ζηξαηεγηθή 6 (4,10). πλνιηθά ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο κε Μ.Ο. απφ 4,10 σο 3,57

4

Οη ζηξαηεγηθέο κε Μ.Ο. 2,4 ή ρακειφηεξν ζα ραξαθηεξίδνληαη εθεμήο γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο σο
ρακειήο ρξήζεο.
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ραξαθηεξίδνληαη σο ζπλήζνπο ρξήζεο (6, 1, 4 θαη 85). Σξεηο είλαη κεξηθήο ρξήζεο κε Μ.Ο.
απφ 3.38 σο 3,16 (νη 9, 2 θαη 3), κε ηε ζηξαηεγηθή 9 λα βξίζθεηαη θνληά ζην φξην ηεο
ζπλήζνπο ρξήζεο.
Παξφια απηά εδψ εληνπίδνληαη θαη δχν ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ απφ ηνπο ρακειφηεξνπο Μ.Ο.,
θαζψο κφλν κία Κνηλσληθή έρεη ρακειφηεξε ζπρλφηεηα ρξήζεο. Πξφθεηηαη γηα ηηο
ζηξαηεγηθέο 5 θαη 7 (βι. Πίλαθα 2). Ζ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπο θαηαδεηθλχεη ζαθψο φηη νη
θνηηεηέο απνθεχγνπλ ηε ρξήζε αηζζεηεξηαθήο κλήκεο.
Πίλαθαο 2: Μ.Ο. κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ
ζηξαηεγηθή

Μ.Ο.

πλήζεο (6) «Γξάθσ ην λέν ιεμηιφγην ζην ηεηξάδην ή θάπνπ αιινχ, γηα λα ην ζπκάκαη θαιχηεξα.»
ρξήζε
(1) «πγθξίλσ θαη ζπζρεηίδσ απηά πνπ ήδε μέξσ κε απηά πνπ καζαίλσ ηψξα.»

4,1
3,95

(4) «ηαλ καζαίλσ λέν ιεμηιφγην, ζθέθηνκαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ζα κπνξνχζα λα ην 3,87
ρξεζηκνπνηήζσ.»
(8) «Κάλσ ζπρλή επαλάιεςε ηηο ηειεπηαίεο ιέμεηο θαη ηε γξακκαηηθή πνπ είρα ζην 3,63
κάζεκα.»
Μεξηθή
ρξήζε

(9) «Σν θαηλνχξην ιεμηιφγην θαη ηηο λέεο εθθξάζεηο ζπκάκαη κε ην λα ζθέθηνκαη πνπ ην 3,38
είδα (π.ρ. ζην βηβιίν, ηνλ πίλαθα ή αιινχ).»
(2) «Υξεζηκνπνηψ ηηο θαηλνχξηεο ιέμεηο πνπ καζαίλσ ζε πξνηάζεηο, γηα λα ζπκάκαη 3,25
θαιχηεξα ηηο ιέμεηο απηέο.»
(3) «Γηα λα ζπκάκαη θαιχηεξα κηα θαηλνχξηα ιέμε, ρξεζηκνπνηψ ηε θαληαζία κνπ θαη κηα 3,16
εηθφλα ηεο ιέμεο απηήο.»

Υακειή
ρξήζε

(5) «ηαλ καζαίλσ λέν ιεμηιφγην, ζρεκαηίδσ νκνηνθαηαιεμίεο θαη ζηίρνπο κε ηηο ιέμεηο, 1,79
γηα λα ηηο ζπκάκαη θαιχηεξα.»
(7) «Αλαπαξηζηψ ην λέν ιεμηιφγην κε θηλήζεηο (π.ρ. κε παληνκίκα).»

1,71

Οκάδαο

3,17

4.2. Γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο
Γεδνκέλνπ φηη ε θαηεγνξία ησλ Γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πεξηιακβάλεη δεθαηέζζεξηο
ζηξαηεγηθέο θαη απνηειεί ηελ πνιππιεζέζηεξε νκάδα, πηζαλφλ δε μαθληάδεη φηη ν Μ.Ο. ηεο
(3,29) είλαη πνιχ θνληά ζηνλ γεληθφ Μ.Ο. (3,22). Έμη ζηξαηεγηθέο αλήθνπλ ζηελ νκάδα ηεο
ζπλήζνπο ρξήζεο (21, 23, 11, 19, 12 θαη 20) θαη έμη είλαη κεξηθήο ρξήζεο (13, 10, 18, 22, 15
θαη 16). Σνπο ρακειφηεξνπο Μ.Ο. έρνπλ νη ζηξαηεγηθέο 17 θαη 14, πνπ είλαη ρακειήο ρξήζεο
(βι. Πίλαθα 3). Καη γεληθφηεξα, θαίλεηαη φηη νη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ρξήζε
ησλ ηεζζάξσλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ή κε απζεληηθφ πιηθφ
ελεξγνπνηνχληαη ιηγφηεξν ζπρλά. Απηφ ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζηε δπζθνιία ησλ
5

Οη ηξαηεγηθέο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ αλαθέξνληαη ζην θπξίσο θείκελν κε ηελ απαξίζκεζε, φπσο
ππάξρεη ζην πξσηφηππν SILL. ηνπο πίλαθεο αλαθέξνληαη μεθηλψληαο κε ην κεγαιχηεξν Μ.Ο.
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θνηηεηψλ λα εληνπίζνπλ ζπλνκηιεηέο, θαζψο θαη έληππν ή νπηηθν-αθνπζηηθφ πιηθφ. Δδψ ζα
κπνξνχζε λα αλαιακβάλεη ν δηδάζθσλ ηελ ζπγθξφηεζε πιηθνχ πνπ ζα παξέρεη ηέηνηεο
δπλαηφηεηεο.
Πίλαθαο 3: Μ.Ο. Γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ

πλήζεο
ρξήζε

ζηξαηεγηθή

Μ.O.

(21) «Καηαιαβαίλσ κηα ιέμε αλαιχνληάο ηελ ζηα θνκκάηηα ηεο.»

4

(23) «ηαλ αθνχσ ή δηαβάδσ θάηη ζηε Γεξκαληθή, ζπλνςίδσ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 3,96
θαηαιαβαίλσ.»
(11) «Πξνζπαζψ λα κηκεζψ ηελ πξνθνξά ζηε Γεξκαληθή.»

3,86

(19) «Πξνζπαζψ λα βξσ ιέμεηο απφ ηελ Διιεληθή ή ηελ Αγγιηθή πνπ κνηάδνπλ κε 3,74
ιέμεηο ζηε Γεξκαληθή.»

Μεξηθή
ρξήζε

(12) «Κάλσ εμάζθεζε κε ηελ πξνθνξά ζηε Γεξκαληθή.»

3,68

(20) «Πξνζπαζψ λα αλαθαιχςσ ηνπο θαλφλεο γξακκαηηθήο ζηε Γεξκαληθή.»

3,6

(13) «Υξεζηκνπνηψ γλσζηέο ιέμεηο ζε δηάθνξα ζπκθξαδφκελα.»

3,46

(10) «Λέσ ή γξάθσ θαηλνχξην ιεμηιφγην πνιιέο θνξέο.»

3,4

(18) «Πξψηα βιέπσ ζηα γξήγνξα ηη ιέεη φιν ην θείκελν θαη κεηά ην δηαβάδσ κε 3,4
πξνζνρή.»

Υακειή
ρξήζε

(22) «Απνθεχγσ λα κεηαθξάδσ ιέμε πξνο ιέμε.»

3,15

(15) «Βιέπσ εθπνκπέο ή ηαηλίεο ζηε Γεξκαληθή.»

2,65

(16) «Φάρλσ θαη δηαβάδσ εμσζρνιηθά γεξκαληθά» θείκελα.»

2,54

(14) «Ξεθηλψ ζπδεηήζεηο ζηε Γεξκαληθή.»

2,46

(17) «Γξάθσ ζχληνκα θείκελα ζηε Γεξκαληθή (π.ρ. έλα ζεκείσκα ή έλα κέηι).»

2,13

Οκάδαο

3,29

4.3. Αληηζηαζκηζηηθέο ζηξαηεγηθέο
Καη απηή ε θαηεγνξία έρεη Μ.Ο. παξεκθεξή ηνπ γεληθνχ (βι. πίλαθα 1). Σν κεγαιχηεξν Μ.Ο.
έρεη ε ζηξαηεγηθή 24 θαη ην ρακειφηεξν ε 28 (βι. πίλαθα 4). Απηέο νη δχν ζηξαηεγηθέο ζα
κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ έλδεημε φηη νη θνηηεηέο πξνηηκνχλ ηηο εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ θαη
φρη ηηο εθ ησλ άλσ πξνο ηα θάησ γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, δίλνληαο έκθαζε ζηε ιέμε θαη ηε
ζεκαζία ηεο θαη φρη ζηελ θαηαλφεζε ελφο ζπλφινπ. Καζψο ε επηινγή έρεη ζπλδεζεί θαη κε ην
επίπεδν γισζζνκάζεηαο, ζα πεξίκελε θαλείο ην κάληεκα κίαο ιέμεο λα ζπλαληάηαη
πεξηζζφηεξν ζε θνηηεηέο κε ρακειφ επίπεδν, ελψ ην κάληεκα ηεο ζπλέρεηαο φινπ ηνπ
θεηκέλνπ λα πξνηηκάηαη απφ θνηηεηέο κε κεγαιχηεξν επίπεδν γισζζνκάζεηαο (βι. Gascoigne,
2005). Χζηφζν, απηφ δελ έρεη πξνθχςεη ζηηο κεηέπεηηα ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. Μία άιιε
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πηζαλή εξκελεία γηα ηε ζηξαηεγηθή κε ην ρακειφηεξν Μ.Ο. είλαη ην ελδερφκελν λα κελ έρνπλ
πνιιέο επθαηξίεο γηα παξαθνινχζεζε ζπδεηήζεσλ ή εθπνκπψλ θαη ζπλεπψο λα είλαη ρακειή
ε ζπρλφηεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο επίκαρεο ζηξαηεγηθήο.
Πίλαθαο 4: Μ.Ο. Αληηζηαζκηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ
ζηξαηεγηθή

Μ.Ο.

4,11
πλήζεο (24) «Πξνζπαζψ λα καληέςσ ηε ζεκαζία άγλσζηεο ιέμεο»
ρξήζε
(29) «Αλ δε ζπκάκαη κηα ιέμε ζηε Γεξκαληθή, ρξεζηκνπνηψ κία άιιε γεξκαληθή ιέμε ή 3,83
θξάζε γηα λα πεξηγξάςσ ηε ιέμε απηή.»
Μεξηθή
ρξήζε

Υακειή
ρξήζε

(27) «Γηαβάδσ θείκελα ζηε Γεξκαληθή, ρσξίο λα ςάρλσ θάζε ιέμε ζην γισζζάξην ή ζην 3,07
ίληεξλεη.»
(25) «Αλ δελ ζπκάκαη κηα ιέμε ηελ ψξα πνπ ιέσ θάηη, ηελ εμεγψ κε ρεηξνλνκίεο.»

2,97

(26) «Καηαζθεπάδσ λέεο ιέμεηο, αλ δε ζπκάκαη ηηο θαλνληθέο.»

2,65

(28) «Καηά ηε ζπδήηεζε ή ηελ παξαθνινχζεζε κηαο εθπνκπήο ζηε Γεξκαληθή, πξνζπαζψ 2,35
λα καληέςσ ηε ζπλέρεηα.»
Οκάδαο

3,16

4.4. Μεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο
Δίλαη ε θαηεγνξία κε ηε ζπρλφηεξε ελεξγνπνίεζε (βι. Πίλαθα 1). Σέζζεξηο ζηξαηεγηθέο (νη
30 σο 33) είλαη ζπλήζνπο ρξήζεο, κεηαμχ απηψλ θαη ε ζηξαηεγηθή κε ην δεχηεξν κεγαιχηεξν
Μ.Ο. (βι. Πίλαθα 5). Καη γεληθά, κφιηο δχν απφ ηηο ελλέα ζηξαηεγηθέο, νη 35 θαη 36, πνπ
σζηφζν ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγφ ρξήζε ηεο ΞΓ ζε απζεληηθέο πεξηζηάζεηο, εκθαλίδνπλ
Μ.Ο. (ιίγν) ρακειφηεξν ηνπ γεληθνχ (βι. Πίλαθα 5). Ζ επηζήκαλζε απηή γηα ηηο δχν
ηειεπηαίεο ζηξαηεγηθέο ζπλάδεη ελ κέξεη θαη κε επηζεκάλζεηο ζηηο ζπλαθείο Γλσζηηθέο
ζηξαηεγηθέο, θαζψο ε επηδίσμε γηα ρξήζε ηεο ΞΓ ζε απζεληηθέο πεξηζηάζεηο δελ είλαη
ηδηαίηεξα έληνλε.
Πίλαθαο 5: Μ.Ο. Μεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ
ζηξαηεγηθή
πλήζεο (31) «Γίλσ ζεκαζία ζηα ιάζε κνπ θαη καζαίλσ απφ απηά.»
ρξήζε
(32) «―ηήλσ απηί‖, φηαλ αθνχσ λα κηιάλε ηε Γεξκαληθή.»
(33) «Πξνζπαζψ λα βξσ ηξφπνπο λα γίλσ θαιχηεξνο καζεηήο ζηε Γεξκαληθή.»

Μ.Ο.
4,06
3,94
3,9

(30) «Πξνζπαζψ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε Γεξκαληθή πνπ γλσξίδσ κε φζν γίλεηαη 3,62
πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο.»
Μεξηθή
ρξήζε

(34) «Οξγαλψλσ έηζη ηελ εκέξα κνπ, ψζηε λα έρσ ρξφλν γηα δηάβαζκα.»

3,37

(37) «Ξέξσ αθξηβψο ηί ζέισ λα βειηηψζσ ζηε Γεξκαληθή κνπ.»

3,36
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(38) «Κάλσ εθηηκήζεηο γηα ηελ πξφνδφ κνπ ζηε Γεξκαληθή.»

3,3

(35) «Φάρλσ αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε Γεξκαληθή.»

3,12

(36) «Φάρλσ θείκελα λα ηα δηαβάζσ ζηε Γεξκαληθή.»

2,9

Οκάδαο

3,51

4.5. πλαηζζεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο
Ζ θαηεγνξία απηή θαηαγξάθεη ην ρακειφηεξν Μ.Ο. (2,73). Σνλ πςειφηεξν Μ.Ο. εληφο ηεο
νκάδαο έρεη ε ζηξαηεγηθή 39 (Μ.Ο. 3,51), πνπ είλαη θαη ε κνλαδηθή ζπλήζνπο ρξήζεο (βι.
Πίλαθα 6). Δδψ, ηνλ ρακειφηεξν επηκέξνπο Μ.Ο., πνπ είλαη θαη ζπλνιηθά ν ρακειφηεξνο,
εκθαλίδεη ε ζηξαηεγηθή 43. Αιιά θαη ε ζηξαηεγηθή 44 γεληθά δε ρξεζηκνπνηείηαη (βι. Πίλαθα
6). Οπζηαζηηθά, νη δχν απηέο ζηξαηεγηθέο θαηαγξάθνπλ ηελ απξνζπκία ησλ θνηηεηψλ γηα ζε
βάζνο εμσηεξίθεπζε ζπλαηζζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ εθκάζεζε ΞΓ.
4.6. Κνηλσληθέο ηξαηεγηθέο
Δίλαη ε θαηεγνξία κε ην δεχηεξν κεγαιχηεξν Μ.Ο. (βι. Πίλαθα 1). Σξεηο ζηξαηεγηθέο
εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο ζπλήζνπο ρξήζεο, ελψ νη ππφινηπεο εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία
ηεο κεξηθήο ρξήζεο (βι. Πίλαθα 7). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζηξαηεγηθή κε ην ρακειφηεξν Μ.Ο.
είλαη ε ζηξαηεγηθή 47, ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηελ ελ δπλάκεη ελεξγφ ρξήζε ηεο ΞΓ.
Πίλαθαο 6: Μ.Ο. πλαηζζεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ
ζηξαηεγηθή

Μ.Ο.

πλήζεο (39) «ηαλ θνβάκαη λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε Γεξκαληθή, πξνζπαζψ λα γίλσ πην ραιαξφο.»
ρξήζε

3,51

Μεξηθή (40) «Δλζαξξχλσ ηνλ εαπηφ κνπ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε Γεξκαληθή, αθφκε θαη φηαλ θνβάκαη, 3,44
κήπσο θάλσ θαλέλα ιάζνο.»
ρξήζε
(41) «Δπηβξαβεχσ ηνλ εαπηφ κνπ, φηαλ θάλσ πξφνδν ζηε Γεξκαληθή.»

3

(42) Παξαθνινπζψ ηνλ εαπηφ κνπ, κήπσο είκαη ζε ππεξέληαζε ή εθλεπξηζκέλνο.»

3

2,31
Υακειή (44) «Μηιάσ ζε θάπνηνλ γηα ην πψο αηζζάλνκαη φηαλ καζαίλσ ηε Γεξκαληθή.»
ρξήζε
(43) «Καηαγξάθσ ηπρφλ ζπλαηζζήκαηα ή θφβνπο ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ Γεξκαληθψλ ζε 1,22
έλα εκεξνιφγην.»
Οκάδαο

2,73

Πίλαθαο 7: Μ.Ο. Κνηλσληθψλ ζηξαηεγηθψλ
ζηξαηεγηθή

Page 138 of 416

Μ.Ο.

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
πλήζεο (45) «ηαλ δελ θαηαιαβαίλσ θάηη ζηε Γεξκαληθή, δεηψ λα κνπ κηιήζνπλ πην αξγά ή λα ην 3,96
επαλαιάβνπλ.»
ρξήζε
(49) «Κάλσ εξσηήζεηο ζηε Γεξκαληθή.»

3,58

(46) «Παξαθαιψ θάπνηνλ πνπ μέξεη ηε Γεξκαληθή λα κε δηνξζψλεη ηελ ψξα πνπ ηα 3,57
ρξεζηκνπνηψ.»
Μεξηθή
ρξήζε

(50) «Πξνζπαζψ λα κάζσ πξάγκαηα γηα ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ κηινχλ ηε 3,35
Γεξκαληθή.»
(48) «Παξαθαιψ θάπνηνλ πνπ μέξεη ηε Γεξκαληθή λα κε βνεζήζεη.»

3,27

(47) «Δμαζθψ ηε Γεξκαληθή θαη κε άιινπο.»

2,67

Οκάδαο

3,39

5. ρέζε ζηξαηεγηθψλ κε ρνιή
Καζψο ηα Σκήκαηα ήηαλ Γηαζρνιηθά, νη θνηηεηέο σο δείγκα πξνέξρνληαλ απ`φιεο ηηο ρνιέο.
Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο φκσο ζα αλαθεξζνχλ εδψ νη θνηηεηέο απφ ηηο πέληε ρνιέο κε ηε
κεγαιχηεξε αληηπξνζψπεπζε, θαζψο ην δείγκα απφ ηηο ππφινηπεο ρνιέο ήηαλ πνιχ κηθξφ.
Βξέζεθαλ ηξεηο ζηξαηεγηθέο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε. Πξφθεηηαη γηα:


ηηο Γλσζηηθέο «Κάλσ εμάζθεζε κε ηελ πξνθνξά ζηή Γεξκαληθή.» θαη «Γξάθσ
ζχληνκα θείκελα ζηε Γεξκαληθή (π.ρ. έλα ζεκείσκα ή έλα κέηι).» θαη



ηελ Κνηλσληθή «Δμαζθψ ηε Γεξκαληθή θαη κε άιινπο.» (βι. πίλαθεο 8 σο 10).

Πίλαθαο 8: ρέζε Μ.Ο. ζηξαηεγηθήο «Κάλσ εμάζθεζε κε ηελ πξνθνξά ζηε Γεξκαληθή.» κε ρνιή
Φηινζνθηθή
(λ=32)
M.O.: 3,97

Ννκηθήο (λ=12)
Θεηηθψλ
πνπδψλ (λ=10)
M.O.: 4,3

M.O.: 3,25

Δπηζηεκψλ
Τγείαο (λ= 18)

Πνιπηερληθή
(λ=23)

χλνιν (λ=119)

M.O.: 3,39

M.O.: 3,22

M.O.: 3,66

F: 2,510 / επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.009

Πίλαθαο 9: ρέζε Μ.Ο. (θαη Σ.Τ.) ζηξαηεγηθήο «Γξάθσ ζχληνκα θείκελα ζηε Γεξκαληθή.» κε ρνιή
Φηινζνθηθή
(λ=32)

Ννκηθήο (λ=12)
Θεηηθψλ
πνπδψλ (λ=10)

Δπηζηεκψλ
Τγείαο (λ= 18)

Πνιπηερληθή
(λ=23)

χλνιν (λ=119)

M.O.: 2,53

M.O.: 1,5

M.O.: 2,56

M.O.: 1,87

M.O.: 2,14

M.O.: 1,92

F: 2,163 / επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.026
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Πίλαθαο 10: ρέζε Μ.Ο. ζηξαηεγηθήο «“Δμαζθψ ηε Γεξκαληθή θαη κε άιινπο.» κε ρνιή
Φηινζνθηθή
(λ=32)
M.O.: 3,03

Ννκηθήο (λ=12)
Θεηηθψλ
πνπδψλ (λ=10)
M.O.: 2,6

M.O.: 2,33

Δπηζηεκψλ
Τγείαο (λ= 18)

Πνιπηερληθή
(λ=23)

χλνιν (λ=119)

M.O.: 2,83

M.O.: 2,13

M.O.: 2,71

F: 2,434 / επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.012

Οη ηξεηο αλαθεξζείζεο ζηξαηεγηθέο ηείλνπλ λα ελεξγνπνηνχληαη απφ θνηηεηέο ηεο
Φηινζνθηθήο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο θνηηεηέο ησλ άιισλ ρνιψλ, ελψ αληίζεηα νη θνηηεηέο
ηεο Ννκηθήο θαη ηνπ Πνιπηερλείνπ ηείλνπλ λα ηηο ππνβαζκίδνπλ (βι. πίλαθεο 8 σο 10). Οη
επηζεκάλζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηδαζθαιηψλ, κε
ηελ αλάζεζε ζε θνηηεηέο ηεο Πνιπηερληθήο θαη ηεο Ννκηθήο ρνιήο πεξηζζφηεξσλ νκαδηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.

6. ηξαηεγηθέο ζε ζρέζε κε ηα Σκήκαηα ΔΑ θαη ΓΓ
ε ζπλνιηθά επηά ζηξαηεγηθέο θαηαγξάθεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε
ηελ θαηεγνξία ησλ Σκεκάησλ, αλ δειαδή είλαη ΓΓ ή ΔΑ (Πίλαθαο 11). Απφ απηέο κφιηο δχν
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα ζε Σκήκαηα ΓΓ. Ζ Μλεκνληθή «πγθξίλσ θαη ζπζρεηίδσ απηά
πνπ ήδε μέξσ κε απηά πνπ καζαίλσ ηψξα.» ρξεζηκνπνηείηαη αηζζεηά ζπρλφηεξα ζηα Σκήκαηα
ΓΓ (Μ.Ο.: 4,16) ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ησλ Σκεκάησλ ΔΑ (Μ.Ο.: 3,78). Χο πξνο ηε
δηαηχπσζή ηεο, ε ζηξαηεγηθή απηή κπνξεί λα αλαθέξεηαη ηφζν ζην ιεμηιφγην θαη ηε
κνξθνζπληαθηηθή δνκή ηεο γιψζζαο, φζν θαη ζην γλσζηηθφ πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ.
Χζηφζν, ν απμεκέλνο Μ.Ο. ζηα Σκήκαηα ΓΓ επηηξέπεη ηελ ππφζεζε φηη νη θνηηεηέο ησλ
Σκεκάησλ απηψλ αλαθέξνληαη ζην ιεμηιφγην θαη ηε κνξθνζπληαθηηθή δνκή. Έρνληαο ππφςε
απηήλ ηελ πξνζέγγηζε πξφθεηηαη ζπκπεξαζκαηηθά γηα κία ζηξαηεγηθή πνπ δίλεη έκθαζε ζην
κεκνλσκέλν ιεμηιφγην θαη φρη ζην πεξηερφκελν ελφο γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ
ζπλνιηθά. πλεπψο, πξφθεηηαη γηα κία εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ θαη φρη εθ ησλ άλσ πξνο ηα
θάησ ζηξαηεγηθή. Απηή ε εξκελεία ζπκβαδίδεη θαη κε ηνλ Μ.Ο. ζηε Γλσζηηθή «Πξνζπαζψ
λα βξσ ιέμεηο απφ ηελ Διιεληθή ή ηελ Αγγιηθή πνπ κνηάδνπλ κε ιέμεηο ζηε Γεξκαληθή.»,
φπνπ ζπρλφηεξε ρξήζε έρνπκε απφ ηνπο θνηηεηέο ΓΓ (Μ.Ο.: 4,13 πξνο Μ.Ο.: 3,42) θαη είλαη
ζαθέζηαηα κία εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ ζηξαηεγηθή. Ζ Γλσζηηθή «Απνθεχγσ λα
κεηαθξάδσ ιέμε πξνο ιέμε.» θαη ε Αληηζηαζκηζηηθή «Γηαβάδσ θείκελα ζηε Γεξκαληθή, ρσξίο
λα ςάρλσ θάζε ιέμε ζην γισζζάξην ή ζην ίληεξλεη.» είλαη εθ ησλ άλσ πξνο ηα θάησ
ζηξαηεγηθέο θαη πξνηηκψληαη ζπρλφηεξα απφ ηνπο θνηηεηέο ησλ Σκεκάησλ ΔΑ κε Μ.Ο.:
3,51 έλαληη 2,71 θαη Μ.Ο.: 3,03 έλαληη 2,79 αληίζηνηρα. Παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο
θαηαγξάθνληαη ζηε Γλσζηηθή «Φάρλσ θαη δηαβάδσ εμσζρνιηθά γεξκαληθά θείκελα.» (Μ.Ο.:
2,81 έλαληη 2,20) θαη ηε Μεηαγλσζηηθή «Φάρλσ θείκελα λα ηα δηαβάζσ ζηε Γεξκαληθή.» (κε
Μ.Ο.: 3,11 έλαληη 2,65). Πξφθεηηαη πάιη γηα ζηξαηεγηθέο κε εθ ησλ άλσ πξνο ηα θάησ
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζαθψο πξνηηκψληαη απφ ζπκκεηέρνληεο ησλ Σκεκάησλ ΔΑ. Οη
θνηηεηέο ησλ Σκεκάησλ ΔΑ ελεξγνπνηνχλ ζπρλφηεξα θαη ηελ Μεηαγλσζηηθή «Ξέξσ
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αθξηβψο ηί ζέισ λα βειηηψζσ ζηε Γεξκαληθή κνπ.» (Μ.Ο.: 3,55 έλαληη 3,13).
Απφ απηέο ηηο επηζεκάλζεηο, θαη δεδνκέλνπ φηη ε θαηαγξαθή ησλ ζηξαηεγηθψλ έγηλε πξηλ
επεξεαζηνχλ απφ ηηο δηδαζθαιίεο κνπ, ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί ε ππφζεζε φηη νη θνηηεηέο
θαηαγξάθνπλ εθείλεο ηηο ηξαηεγηθέο πνπ νη ίδηνη ζεσξνχλ σο ρξεζηκφηεξεο γηα ΓΓ ή ΔΑ.
Κάπνην ζρεηηθφ ξφιν ζα κπνξνχζαλ λα παίδνπλ θαη νη εκπεηξίεο απφ ηα καζήκαηα ΞΓ ζηηο
πξνεγνχκελεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, φπνπ δίλεηαη πηζαλψο έκθαζε ζε εθ ησλ θάησ πξνο ηα
άλσ ζηξαηεγηθέο. Δπηπιένλ, ζηα καζήκαηα ΔΑ νη θνηηεηέο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάδνληαη
απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηε κειέηε άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζπλαθψλ
ζηξαηεγηθψλ κειέηεο ηνπο.

7. ρέζε ηξαηεγηθψλ κε Σκήκα Γισζζνκάζεηαο
Αλαιχνληαο ηα επηκέξνπο ΓΓ θαη ΔΑ Σκήκαηα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο εκθαλίδνπλ
ηξεηο Άκεζεο ζηξαηεγηθέο θαη κία Έκκεζε.
ηε Μλεκνληθή «Κάλσ ζπρλή επαλάιεςε ηηο ηειεπηαίεο ιέμεηο πνπ είρα ζην κάζεκα.»
(Μ.Ο.: 3,63), ν ρακειφηεξνο Μ.Ο. εληνπίδεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Κ.Δ.ΚΔΗ. (2,89) θαη ζα
κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο αλακελφκελνο, θαζψο εθεί επηθξαηνχλ εθ ησλ άλσ πξνο ηα θάησ
δξαζηεξηφηεηεο (βι. Πίλαθα 12). Υακειφο είλαη θαη ν Μ.Ο. ζην Σκήκα επηπέδνπ Α2 (Μ.Ο.:
3,0). Απηφ ζα κπνξνχζε λα έρεη ζρέζε κε ηελ πεξηνξηζκέλε εκπεηξία ζηελ εθκάζεζε ηεο
Γεξκαληθήο σο ΞΓ. Ο Μ.Ο. ζπρλφηεηαο ελεξγνπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ζηα ηκήκαηα
ΓΓ απμάλεηαη, φζν απμάλεηαη ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο, κε πην ―δπλαηά‖ ηα Σκήκαηα Β2
(3,96), αθφκε θαη ζε ζρέζε κε ηα Σκήκαηα Π.Δ. (Μ.Ο.: 3,73) ή Κ.Δ.ΚΔΗ. (Μ.Ο.: 2,89).
Απηή ε επηζήκαλζε ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί κε ηελ ππφζεζε φηη αθφκε θαη ζε ζρεηηθά
πςεινχ επηπέδνπ ηκήκαηα γισζζνκάζεηαο, ηα καζήκαηα ΓΓ δίλνπλ έκθαζε ζηε δνκή ηεο ΞΓ
θαη ην ιεμηιφγην, ελψ ζε καζήκαηα γηα ΔΑ ππάξρεη ε πξνζκνλή γηα έκθαζε ζην
πεξηερφκελν.
Πίλαθαο 11: ρέζε Μ.Ο. ζηξαηεγηθψλ κε Σκήκαηα ΔΑ θαη ΓΓ
ζηξαηεγηθή

Μ.Ο.

Μ.Ο.

ζεκαληηθφηεηα

F

ΔΑ

ΓΓ

«πγθξίλσ θαη ζπζρεηίδσ απηά πνπ ήδε μέξσ κε απηά πνπ
καζαίλσ ηψξα.»

3,77

4,18

0,011

6,610

«Πξνζπαζψ λα βξσ ιέμεηο απφ ηελ Διιεληθή ή ηελ Αγγιηθή
πνπ κνηάδνπλ κε ιέμεηο ζηε Γεξκαληθή.»

3,4

4,16

0,000

14,696

«Απνθεχγσ λα κεηαθξάδσ ιέμε πξνο ιέμε.»

3,5

2,71

0,000

13,250

«Γηαβάδσ θείκελα ζηε Γεξκαληθή, ρσξίο λα ςάρλσ θάζε
ιέμε ζην γισζζάξην ή ζην ίληεξλεη.»

3,3

2,78

0,011

6,689
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«Φάρλσ θαη δηαβάδσ εμσζρνιηθά γεξκαληθά θείκελα.»

2,81

2,18

0,004

8,671

«Φάρλσ θείκελα λα ηα δηαβάζσ ζηε Γεξκαληθή.»

3,13

2,6

0,012

6,447

«Ξέξσ αθξηβψο ηί ζέισ λα βειηηψζσ ζηε Γεξκαληθή κνπ.»

3,57

3,09

0,019

5,699

Πίλαθαο 12: ρέζε Μ.Ο. ζηξαηεγηθήο «Κάλσ ζπρλή επαλάιεςε ηηο ηειεπηαίεο ιέμεηο πνπ είρα ζην
κάζεκα.» κε Σκήκα Γισζζνκάζεηαο
ζηξαηεγηθή

«Κάλσ ζπρλή επαλάιεςε ηηο ηειεπηαίεο ιέμεηο πνπ είρα ζην κάζεκα.»

Σκήκα (Μ.Ο.)

Α2 (3,00)

Β1 (3,62)

Β2 (3,96)

Κ.Δ.ΚΔΗ. (2,89) Π.Δ. (3,73)

F: 4,249 / επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: 0,003

Ζ αλαθεξζείζα ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην Γλσζηηθή «Πξνζπαζψ λα βξσ ιέμεηο απφ ηελ
Διιεληθή ή ηελ Αγγιηθή πνπ κνηάδνπλ κε ιέμεηο ζηε Γεξκαληθή.» ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά
πεξηνξηζκέλα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Κ.Δ.ΚΔΗ. (Μ.Ο.: 2,89). Δηδηθά φκσο ζην Σκήκα
απηφ, ζα κπνξνχζε λα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε ζηξαηεγηθή, αθνχ ε επηζηεκνληθή νξνινγία
ζηεξίδεηαη ζεκαληηθά ζε ιαηηλνγελείο ή ειιελνγελείο ιέμεηο. Αληίζεηα, ε ίδηα ζηξαηεγηθή
είλαη εμαηξεηηθά ζπρλφρξεζηε ζηα Σκήκαηα επίηεπμεο επηπέδσλ Α2 θαη Β1, κε Μ.Ο.: 4,45 θαη
4,57 αληίζηνηρα, θαη πηζαλφλ λα απνηειεί βαζηθή εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ ζηξαηεγηθή (βι.
Πίλαθα 13).
Πίλαθαο 13: ρέζε Μ.Ο. (θαη Σ.Τ.) ζηξαηεγηθήο «Πξνζπαζψ λα βξσ ιέμεηο απφ ηελ Διιεληθή ή ηελ
Αγγιηθή πνπ κνηάδνπλ κε ιέμεηο ζηε Γεξκαληθή.» κε Σκήκα Γισζζνκάζεηαο
ζηξαηεγηθή

Σκήκα (Μ.Ο.)

«Πξνζπαζψ λα βξσ ιέμεηο απφ ηελ Διιεληθή ή ηελ Αγγιηθή πνπ κνηάδνπλ κε ιέμεηο ζηε
Γεξκαληθή.»
Α2 (4,45)

Β1 (4,57)

Β2 (3,58)

Κ.Δ.ΚΔΗ. (2,89)

Π.Δ. (3,50)

F: 6,693/ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: 0,000

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαη ε Γλσζηηθή «Απνθεχγσ λα
κεηαθξάδσ ιέμε πξνο ιέμε.» (βι. θεθ. 6). Οη θνηηεηέο ζηα Σκήκαηα Κ.Δ.ΚΔΗ. θαη Π.Δ., θαη
ζπλεπψο επηπέδνπ Β1 θαη Β2 αληίζηνηρα, έρνπλ ςειφηεξνπο Μ.Ο. (3,33 θαη 3,53). Αληίζεηα,
νη θνηηεηέο ησλ Σκεκάησλ επίηεπμεο Α2, Β1, Β2 είραλ Μ.Ο. 2,27/ 2,95/ 2,71 αληίζηνηρα.
Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ζηα ηκήκαηα κε ςειφηεξν επίπεδν ε ζπρλφηεηα ελεξγνπνίεζεο ηείλεη
γεληθά λα είλαη αληίζηνηρα πςειφηεξε. Δλδηαθέξνπζα εμαίξεζε εληνπίδεηαη ζηα Σκήκαηα
Κ.Δ.ΚΔΗ. θαη Β2, φπνπ πξναπαηηνχληαλ γλψζεηο επηπέδνπ Β1. πγθεθξηκέλα, ζην Κ.Δ.ΚΔΗ.
είρακε Μ.Ο.: 3,33, ελψ ζην Σκήκα Β2 Μ.Ο.: 2,71 (βι. Πίλαθα 14). Απηή ε δηαθνξά κπνξεί

Page 142 of 416

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

λα ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο πξνζκνλέο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ
ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ ζε θάζε Σκήκα ρσξηζηά.
Πίλαθαο 14: ρέζε M.O. (θαη Σ.Τ.) ζηξαηεγηθήο «Απνθεχγσ λα κεηαθξάδσ ιέμε πξνο ιέμε.» κε Σκήκα
Γισζζνκάζεηαο
«Απνθεχγσ λα κεηαθξάδσ ιέμε πξνο ιέμε.»

ζηξαηεγηθή
Σκήκα (Μ.Ο.)

Α2 (2,27)

Β1 (2,95)

Β2 (2,71)

Κ.Δ.ΚΔΗ. (3,33)

Π.Δ. (3,53)

F: 3,957 / επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: 0,005

ηελ Κνηλσληθή «Παξαθαιψ θάπνηνλ πνπ μέξεη ηε Γεξκαληθή λα κε βνεζήζεη.», εληχπσζε
πξνθαιεί ε ρακειή ζπρλφηεηα ελεξγνπνίεζεο ζην Κ.Δ.ΚΔΗ. (Μ.Ο. 2,22). Αληίζεηα,
ζεκαληηθά απμεκέλε είλαη ε ζπρλφηεηα ζην Σκήκαηα Β1 (Μ.Ο.: 3,65) θαη Π.Δ. κε Μ.Ο.
3,43 (βι. Πίλαθα 15).
Πίλαθαο 15: ρέζε Μ.Ο. ζηξαηεγηθήο «Παξαθαιψ θάπνηνλ πνπ μέξεη ηε Γεξκαληθή λα κε βνεζήζεη.» κε
Σκήκα Γισζζνκάζεηαο
«Παξαθαιψ θάπνηνλ πνπ μέξεη ηε Γεξκαληθή λα κε βνεζήζεη.»

ζηξαηεγηθή
Σκήκα (Μ.Ο.)

Α2 (3,18)

Β1 (3,65)

Β2 (3,00)

Κ.Δ.ΚΔΗ. (2,22)

Π.Δ. (3,53)

F: 3,080 / επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: 0,019

8. Οη ζηξαηεγηθέο ζε ζρέζε κε ην έηνο ζπνπδψλ
Καηαγξάθεθαλ δχν ζηξαηεγηθέο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Ζ Μλεκνληθή «Γηα λα
ζπκάκαη θαιχηεξα κηα θαηλνχξηα ιέμε, ρξεζηκνπνηψ ηε θαληαζία κνπ θαη κηα εηθφλα ηεο
ιέμεο απηήο.» ελεξγνπνηείηαη ζαθψο ζπρλφηεξα ζηνπο πξσηνεηείο θαη αθνινπζνχλ νη
ηξηηνεηείο θνηηεηέο, ελψ ζηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο (βι. Πίλαθα
16).
Πίλαθαο 16: Μ.Ο. ζηξαηεγηθήο «Γηα λα ζπκάκαη θαιχηεξα κηα θαηλνχξηα ιέμε, ρξεζηκνπνηψ ηε θαληαζία
κνπ θαη κηα εηθφλα ηεο ιέμεο απηήο.» κε έηνο ζπνπδψλ.
Έηνο
ζπνπδψλ

πξψην

δεχηεξν

ηξίην

ηέηαξην θαη
άλσ

κεηαπηπρηαθνί
/ Τ.Γ.

χλνιν

Μ.Ο.

4,29

3

3,42

3,1

2,29

3,18

F: 2,163 / επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.026
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Ζ ίδηα εηθφλα ζπρλφηεξεο ρξήζεο απφ πξσηνεηείο θαη ηξηηνεηείο θνηηεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο
κεηαπηπρηαθνχο ππάξρεη θαη ζηε Μεηαγλσζηηθή «Κάλσ εθηηκήζεηο γηα ηελ πξφνδφ κνπ ζηε
Γεξκαληθή.» (βι. Πίλαθα 17).
Πίλαθαο 17: ρέζε ζηξαηεγηθήο «Κάλσ εθηηκήζεηο γηα ηελ πξφνδφ κνπ ζηε Γεξκαληθή.» κε έηνο ζπνπδψλ
Έηνο
ζπνπδψλ

πξψην

δεχηεξν

ηξίην

ηέηαξην θαη
άλσ

Μ.Ο.

3,86

3,22

3,9

3,13

κεηαπηπρηαθνί χλνιν
/ Τ.Γ.
2,86

3,31

F: 2,163 / επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.026

9. πκπεξάζκαηα
Αλαθεθαιαηψλνληαο, επαλαιακβάλεηαη φηη θαηαγξάθεθαλ νη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη
ρξήζεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θνηηεηέο ζε πηινηηθά καζήκαηα ηεο Γεξκαληθήο σο ΞΓ2. Ο
γεληθφο Μ.Ο. είλαη 3,22. ιεο νη Άκεζεο ζηξαηεγηθέο έρνπλ Μ.Ο. θνληά ζηνλ γεληθφ Μ.Ο.
(βι. Πίλαθα 1). ηηο Έκκεζεο, νη Μεηαγλσζηηθέο είλαη ζπλήζνπο ρξήζεο (Μ.Ο.: 3,51).
ρεηηθά πην ςειφο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν είλαη ν Μ.Ο. γηα ηηο Κνηλσληθέο (3,39), κε
ζπλέπεηα λα ραξαθηεξίδεηαη κεξηθήο ρξήζεο. Αληίζεηα, νη πλαηζζεκαηηθέο έρνπλ ηνλ
ρακειφηεξν Μ.Ο. (2,73), εκπίπηνπλ φκσο ζηελ θαηεγνξία ηεο κεξηθήο ρξήζεο (βι. Πίλαθα 1).
εκεηψλεηαη φηη θάπνηεο απφ ηηο ηηκέο απηέο είλαη ζρεηηθά θνληά κε ηηο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ κία αλάινγε έξεπλα ησλ Psaltou-Joycey & Kantaridou (2009). Γηαπηζηψζεθε επίζεο
ζπζρέηηζε θάπνησλ ζηξαηεγηθψλ κε ην είδνο ησλ Σκεκάησλ, ηε ρνιή θνίηεζεο θαη ην
εμάκελν ζπνπδψλ.
Ζ παξνχζα έξεπλα θξίζεθε απαξαίηεηε, θαζψο είλαη πεξηνξηζκέλνο ν αξηζκφο εξεπλψλ πνπ
ζπζρεηίδνπλ ζηξαηεγηθέο κάζεζεο ΞΓ κε ηηο κεηαβιεηέο ηεο ρνιήο, ηνπ έηνπο ζπνπδψλ θαη
ην είδνο ησλ καζεκάησλ, αλ δειαδή είλαη Γεληθήο Γισζζνκάζεηαο ή γηα Δηδηθνχο
Αθαδεκατθνχο θνπνχο. Χο έλαο απφ ηνπο ιφγνπο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ αξρή (θεθ. 2) φηη
ζηε βηβιηνγξαθία νη ζπζρεηίζεηο αθνξνχλ ζπρλά νιφθιεξεο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ. Άιιεο
πάιη θνξέο, φπσο επίζεο αλαθέξζεθε (θεθ. 2), νη έξεπλεο αθνξνχλ θνηηεηέο ζπγθεθξηκέλνπ
έηνπο ή/θαη ζπγθεθξηκέλεο ρνιήο. Μάιηζηα, ζε πνιιέο απφ απηέο ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη
ζηηο ζηξαηεγηθέο Αλάγλσζεο.
Χο ζνβαξφο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαθέξεηαη φηη δχζθνια κπνξνχλ λα
γεληθεπηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο, θαζψο πξφθεηηαη γηα ιίγνπο θνηηεηέο πνπ επηιέγνπλ εζεινληηθά
έλα κάζεκα εθηφο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηφο ηνπο. ην πιαίζην απηφ, ζα
είρε ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί αλ ζα δηέθεξαλ νη απαληήζεηο απφ θνηηεηέο πνπ ζα
παξαθνινπζνχζαλ ζπγθξίζηκα Σκήκαηα εθκάζεζεο άιισλ ΞΓ.
πσο έρεη πξναλαθεξζεί φκσο, πξφζεζε ήηαλ λα γίλεη κία ραξηνγξάθεζε ησλ θνηηεηψλ ζε
ζρέζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, αθφκε θαη ζε ζρέζε κε κεηαβιεηέο πνπ δελ
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είραλ δηεξεπλεζεί ηδηαίηεξα (π.ρ. έηνο ζπνπδψλ θαη δηάθξηζε κεηαμχ καζεκάησλ ΓΓ θαη
ΔΑ). Πξνζδνθία ηεο πξνζέγγηζεο απηήο ήηαλ ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ, ε νπνία ζα
βνεζνχζε ζε κηα πην δηαθνξνπνηεκέλε νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη πξνσζψληαο ηελ ελεξγνπνίεζε ζηξαηεγηθψλ ζε καζεζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο, εθφζνλ δελ ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ επηζπκεηή ζπρλφηεηα. Χο ελδεηθηηθφ
παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε δηαπίζησζε φηη νη θνηηεηέο ζπλνιηθά ηείλνπλ λα απνθεχγνπλ
ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ άκεζα ζρέζε κε ηε ρξήζε ηεο ΞΓ θαη ζηηο ηέζζεξηο γισζζηθέο
δεμηφηεηεο. Δπνκέλσο, θαιφ ζα ήηαλ λα πξνζθέξνληαη ζηνπο θνηηεηέο πεξηζζφηεξεο
επθαηξίεο γηα ελεξγφ ρξήζε ηεο ΞΓ (π.ρ. κε ππνδείμεηο γηα απζεληηθφ πιηθφ).
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“Create a sustainable future in Greece by educating Greek Engineers in the design of
bioclimatic buildings”
Sofia Giannarou (PhD, M.Sc.), Civil engineer, teacher in Secondary Education, giannarousofia@yahoo.gr

Abstract: Given the magnitude of the energy consumption of buildings, the construction
sector is certainly a very important energy study area. Today, the concept of bioclimatic
architecture is fundamental and is now an obligation of all engineers and architects. Thus lay
the foundations for improving the energy behavior of buildings, minimizing the consumption
of conventional energy and greenhouse gas emissions, while also respecting and protecting
the environment while ensuring comfortable living conditions, quality and health in people‘s
lives. The purpose of this study is to investigate the level of knowledge and views of
construction professionals regarding the application of the principles of bioclimatic
architecture in the design, construction and renovation of buildings in Greece and the reasons
for the lack of environmental awareness of Greeks until in recent years, resulting in a limited
number of bioclimatic buildings in the Greek building stock of the country. The role played
by the state and Greek citizens in the construction of non-bioclimatic buildings until recently
is also under consideration.Finally, the present study aims to propose measures that could be
taken to improve the energy efficiency of buildings by educating citizens and especially
Greek engineers.
Keywords: bioclimatic design, sustainability, educating engineers, environmental education.

Introduction
The concept of sustainable development was introduced by Brundtland (1987) in a report
entitled 'Our Common Future' by the World Commission on Environment and Development.
The goal of sustainable development is to meet the needs of today's generations in a way that
does not jeopardize the ability of future generations to meet their own needs (Members of the
Commission, Bruntland Report, 1987).
Buildings are a world leader in energy consumption, resource consumption and greenhouse
gas emissions. They consume about 40% of total energy consumption in Europe, with
increasing trends (European Parliament and Council of the European Union of 16 December
2002, 2003).
The bioclimatic design of buildings is not a modern affair, but a design technique with a
history of several thousand years. However, in modern times, the application of excessive
mechanical systems has downgraded the importance of climate and sustainability in
architectural design, resulting in the over-consumption of conventional forms of energy that
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tend to disappear, the emission of harmful gases into the atmosphere and consequently
climate change, environmental degradation and the threat to peoples and animals health. As a
result, it is now imperative to design new and renovate existing buildings, based on the
particular microclimate conditions of each place of the earth, with a view to harnessing the
energy of the sun and air to provide internal thermal comfort to building users (Olgyay V. &
Olgyay A., 1963).
The main objective is to achieve thermal comfort conditions in the building sector, while
minimizing the conventional energy consumed for heating and cooling (Athienitis, A.K. et
al., 2002; Manzano-Agugliaro, F. et al., 2015). Exploiting the particular climatic conditions
prevailing at each site and adapting them to architectural design plays a key role in achieving
the above objective (Nguyen, A.-T. et al., 2014).
Therefore, the education of engineers in the bioclimatic design plays a major role in
sustainable living (Giannarou S. et al., 2019).

1. Background
For centuries man has been searching for smart solutions in the construction of his houses,
with the aim of providing thermal comfort by taking advantage of the climatic conditions of
the environment (Ionescu C. et al., 2015).
People in antiquity may not have understood the concept of "energy efficiency", but in
building their houses they were looking for techniques to utilize wind and solar energy as
well as various natural phenomena to improve their living conditions. These techniques have
improved over time and new ones have been found. Each season brought something new or
improved existing techniques. As a result, all construction techniques currently used have
ancient relays (Ionescu C.et al., 2015). So, in order to understand what bioclimatic
architecture means today, it is necessary to begin by looking at its origins.
Socrates, about 2400 years ago, proposed the idea of a "solar house". Specifically, Xenophon
in his ‗Memorabilia‘ refers to Socrates' instructions for building south-facing homes, where
the sun shines in winter, while summer provides shade. The best solution is to build taller
houses on the south side so that the winter sun can enter the house and lower north side to
protect against cold winter winds (Bonnette AL. & Bruel C., 1994).
The Roman Empire, during its heyday, occupied territories with completely different climatic
conditions, so the idea of a "solar house" came to perfection, the so-called "Roman villa".
Vitruvius in the 1st century BC, reports that the houses were adapted to the climate of each
particular place. Also, the orientations of the buildings were changed to form seasonal
dwellings. Buildings such as the Roman baths were constructed in such a way as to take
advantage of the "greenhouse effect" (Morgan M.H. & Warren H.L., 1914).
After the fall of the Roman Empire and until the industrial revolution, the idea of "solar
architecture" was abandoned and the principles of traditional energy-saving architecture were
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then history.The 19th century in Europe, combined with the industrial revolution and the
creation of factories, began a mass migration from the countryside to the city. The city was
the "Eldorado" of the poor inhabitants of the village, so a new class, the working class,
flourished. In the early 19th century, people in cities did not follow basic hygiene rules,
resulting in diseases such as cholera. At that time, many European countries began to develop
public health rules for active disease control. Governments have taken steps to improve the
quality of life by installing water pipes, drains and more. The architects of the time may not
have taken energy-saving measures yet, but have realized the importance of improving living
conditions at home (Markov D., 2012).
In the 20th century, in order to accommodate Europe's great working class, architects were
seeking solutions for mass production and standardization of housing, buildings were the
same and repetitive, and the architecture was now massive. Le Corbusier, since 1914, has
proposed a housing model called the Maison Dom-Ino, a repetitive mass-production
building, with a focus on how construction should be practical and functional (Pangalos P.,
2015). However, this widely mechanized concept based on repetition and mass production
has begun to be questioned and criticized. Modern architecture now follows the principle of
"planning for nature and not against it" (Markov D., 2012).
At the beginning of the century, the scientist of Russian-German origin Köppen W. and the
German climatologist Geiger R. carried out the climate classification known as the KöppenGeiger climate classification (Rubel F.& Kottec M., 2011). However, research into the
bioclimatic design of buildings began after the end of World War II.
In 1933 Keck G.F. presented "The House of Tomorrow" at the Century of Progress World
Exhibition in 1933 in Chicago. In 1940, the ‗Sloan Solar House‘, designed by Keck G.F. in
collaboration with Sloan H., it became the first modern building to use passive solar heating.
It is a 12-corner construction, equipped with the latest technology for lighting, air
conditioning and all modern appliances. Around them there were windows, from the floor to
the roof, on the twelve sides of the second and third floors. However, with an exposed glass
facade, the house was unbearably hot in the summer, so Keck explored methods of shading
(Barber D.A., 2014).
In the 1960s, low fuel prices led to the abandonment of all environmental practices and the
use of conventional forms of energy. By the mid-1970s, however, the energy crisis was over.
Excessive dependence on fossil fuels has led architects to bioclimatic design paths.
In 1951, brothers Victor and Aladar Olgyay established bioclimatic architecture as a science.
They relate the climatic conditions of each place, namely the sun, the air, the temperature, the
humidity, etc. with the orientation, type, shape, environment, etc. of the building and
determine the thermal comfort zone (Olgyay V. & Olgyay A., 1963).
Later in 1987, Brundtland G.H., for the World Commission on the Environment and
Development, referred to the concept of sustainable or otherwise sustainable development,
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giving directions for the future of humanity (Members of the Commission, Bruntland Report,
1987).
Over the past four decades, Malaysian architect Ken Yeang has constructed more than 200
buildings. These are low energy green buildings in more than 20 countries worldwide.
Among these buildings are several skyscrapers. He has developed an eco-design approach
specifically designed for the design of high-rise buildings and demonstrated the positive
impact of bioclimatic architecture on a person's physical and psychological state. His major
work is to build an eco-friendly building in the heart of Singapore, the EDITT TOWER, a 26story eco-friendly building (Anholts T., 2012).
These are some of the important architects who have given impetus to their theories and
projects in the bioclimatic design of buildings.
Today, the concept of bioclimatic architecture is fundamental and is now an obligation of all
engineers and architects. Thus, lay the foundations for ensuring quality and health in people's
lives while ensuring comfortable living conditions.

2. Greece‟s Energy Policy
Since 1970, a large number of conventions have been introduced, dealing with specific
arrangements, directly or indirectly, for the protection of the environment, around 300
international conventions. The content of these contracts is sometimes hard law and
sometimes soft law. However, irrespective of the obligation to comply with the Conventions,
Member States choose to apply a policy of obedience to them, always pursuing a common
policy of all States to address environmental issues at global level (Samoti G.& Chaltas Gr.,
1990).
As a member of the International Community, the European Union has adopted laws and
rules for its Member States to pursue a common policy on environmental protection. The
common objective of the Member States of the European Union is to build a common
sustainable energy policy with a view to climate change (European Court of Auditors 12,
2017).
As a result, Greece, as a Member State of the European Union, is striving to harmonize its
legislation by adopting laws, rules and directives, always in the context of a common
European policy on the environment.
In Greece, the first measure taken to improve the energy efficiency of the Greek building was
the Thermal Insulation Regulation in 1979. The Thermal Insulation Regulation began in
theory in 1980 and was effective without change until 2010. Its purpose was to reduce
consumption of the energy of buildings by insulating the elements of their outer shells (walls,
floors, roofs) and thereby reducing the thermal requirements of buildings to a minimum level.
Since then and for many years the Greek institutional framework for the energy performance
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of buildings has remained unchanged, until 2010 with KENAK 2010. Today KENAK 2010
has been replaced by KENAK 2017 which is still in force today.
The Greek authorities started to deal with energy policy issues very slowly and at the same
time the Greek citizens didn't have energy conscience until recent years. As a result, most of
the Greek buildings is far from the energy efficiency standards set by the European Union
and bioclimatic architecture in Greece, until recently, confined to some public and private
buildings at the will of their owners.
The Center for Renewable Energy Sources (CRES) conducted a survey on the energy
category of buildings for the period 2011 - 2016, which showed that the largest percentage of
existing Greek buildings, namely 65%, are buildings with high energy consumption, 32% are
classified in one average energy category, while only 3% are energy efficient buildings
(Center for Renewable Energy Sources (CRES), 2016).
The questions are: Why is this happening? Are Greek engineers educated enough to create a
sustainable future in Greece by designing bioclimatic buildings? The above questions are the
subject of this research.

3. Methodology
The survey was conducted from the end of 2018 until the beginning of 2019 in order to
investigate the level of knowledge and views of civil engineers and architects, that is to say
those who are specialists in the field of construction, in applying the principles of bioclimatic
architecture. The reasons for the lack of environmental awareness of Greeks until recent years
have also been investigated, resulting in the limited number of bioclimatic buildings in the
Greek building stock of the country. The research questions identified the role played by the
state and Greek citizens in the construction of non sustainable buildings to date and explored
the measures that could be taken to improve the energy efficiency of buildings by educating
citizens and especially its professionals of the construction sector.
The quantitative research has been carried out through 26 closed-ended questionnaires
targeting all civil engineers and architects of Greece, derived from the data of the regular
members of the Technical Chamber of Greece (in total 47,392 engineers), with a sample of
377 individuals.
The survey was conducted in the winter of 2018-2019 in Greece and included designers,
manufacturers / contractors, university teachers / researchers, teachers and civil servants.
In order for the sample to be representative of the population of engineers as a whole and the
conclusions can be extended to all engineers throughout Greece, the questionnaires are
distributed to engineers in large urban centers (e.g. Athens, Thessaloniki), to medium-sized
towns (e.g. Xanthi, Alexandroupolis, Serres, Drama) and small towns (e.g. Orestiada).
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The characteristics of the population to be studied outline the knowledge, attitudes and views
of civil engineers and architects on bioclimatic building design.
For this reason, more than 1000 questionnaires were distributed. As a result, the total number
of questionnaires answered was 138.
The 26 questions in the questionnaire were all closed and great effort was made to validate
and document the results.
The 138 fully completed questionnaires were collected and the statistical analysis was was
performed with the help of the statistical software IBM SPSS (Statistical Package for Social
Sciences).
A quantitative analysis of the questionnaires was performed. The results are presented in
tables and graphs.
Finally, the correlations between the selected variables were investigated.

4. Results and Discussion
The analysis of the results of the survey showed that the majority of respondents stated that
they know and apply the principles of bioclimatic construction, but most of them were not
taught during their studies but attending seminars, internet and study of magazines / national
laws. This result was to be expected, as bioclimatic architecture began to concern Greeks in
the last decade, resulting in their systematic integration into university programs in recent
years (Graph 1).
Greece, in its effort to comply with the strict energy efficiency guidelines in Europe, has
enacted strict laws since 2010 (KENAK and the Technical Chamber of Greece) that engineers
are required to follow, while at the same time being invited to take written exams in order to
join the Building Inspectors Register. That is why engineers today know most of the
bioclimatic design strategies such as the south orientation of the main facade of the building,
the location of the most frequently used areas in the South, the insulation of the building's
outer shell, the price control U, the exterior building windows which must be with double /
triple glazed windows and good thermal behavior, the shading of the openings by planting
evergreen trees in the surrounding area of the building.
In addition, 37.7% of engineers have participated in more than 6 energy efficiency projects in
buildings, 28.3% in 1-5 projects and 34.1% in no projects (Graph 2).
The delayed harmonization of Greek legislation with European legislation makes it difficult
to achieve the objective of reducing the energy consumption of buildings by 2020, as most of
the building is classified as low energy consumption buildings.
Greek citizens have not adopted the bioclimatic principles in their lives and are not aware of
energy saving issues. This is due to lack of customer awareness, high initial cost of
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construction, lack of skilled labor, uncertainty about future economic benefit, lack of national
legislation, lack of low energy technologies, the inadequate market for low-energy materials.
Engineers also understand the need to implement educational actions to increase the
environmental awareness of Greek citizens and to educate engineers on the bioclimatic design
of buildings. The majority of respondents agree that the Ministry of Environment and Energy,
the Technical Chamber of Greece, the Center for Renewable Energy, etc. should be active
through the organization of seminars, workshops etc., the creation of new postgraduate
programs related to the design of bioclimatic buildings, the development of technical
knowledge in bioclimatic design, the promotion by the state of important bioclimatic projects
and their benefits, the continuation and enhancement of research.
In addition, the majority of engineers agree that bioclimatic school buildings can function as
"living laboratories" of environmental education for students and tomorrow's citizens.
Finally, the majority of respondents expressed a positive view of the need for engineers to
inform clients about the long-term benefits of bioclimatic construction.
From the correlations between the qualitative (categorical) variables with the X2 test, which
were found to be of research interest, it appears that:
• Most engineers, regardless of occupation, have studied KENAK. Most of the designers and
contractors, few researchers and no teachers and civil servants are registered in the Energy
Inspector Register, this is justified by their employment and the number of energy efficiency
projects they have participated in. Most designers and contractors have participated in
projects (some 1-5 and others more than 6), few researchers have participated in 1-5 projects
and all teachers and civil servants have not participated in building energy upgrades. The
relationships between the variables appear to be statistically significant (Fig.1).
• Young engineers, with a little previous experience (0-5 and 6-9), responded that they
acquired bioclimatic design knowledge during their studies while older ones (10-19 and 20
and above), mainly through seminar attendance and the internet. This is because Greece has
adopted the bioclimatic design of buildings substantially since 2010 (Fig.2).
The correlation between the ordinal variables is tested with the correlation coefficients of
Spearman and Kendall tau-b.
Following are suggestions and methods for educating Greeks on bioclimatic building design.
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Graph 1. Quantitative analysis of the characteristic origin of bioclimatic design knowledge.
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Figure 1. Relevance of the working field of engineers and the study of the Energy Efficiency Regulation of
Buildings (KENAK 2017), the registration in the Registry of Building Energy Inspectors and the number
of energy efficiency studies that have taken place.
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Figure2. Relationship between the number of years in the profession and the origin of bioclimatic design
knowledge

Number of years in the profession

1. Your main knowledge of
bioclimatic building design
comes from:

Your studies

Page 156 of 416

Count
Expected Count

The study of scientific
journals / national.
legislation

Count

Attending seminars

Count

Expected Count

Expected Count
The internet

Count

0-5

6-9

10-19

>20

3

13

1

0

1,4

3,9

6,4

5,3

8

0

9

2

1,5

4,4

7,2

5,9

0

6

32

33

5,7 16,5

26,8

22,1

10

8

0

13

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Expected Count

2,5

7,2

11,7

9,7

Chi-Square Tests
Monte Carlo Sig. (2sided)
1.

Monte Carlo Sig. (1sided)

P99%
value
Confidence
99% Confidence
Asymp PPInterval
Interval
. Sig. valu
valu
(2Lower Upper
Lower Upper
e
e
Value df sided) Sig. Bound Bound Sig. Bound Bound

Pearson ChiSquare

94,30
0a

Fisher's Exact
Test

81,51
2

9

,000 ,000

,000

,000

,000

,000

b

,000
b

a. 5 cells (31,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count
is 1,36.

5. Educating Greek engineers
Schools of all levels of education can make a significant contribution to securing a
sustainable future for Greek citizens by building bioclimatic structures. This document will
outline some of the educating proposals.
A live environmental education lab, a "good example", may be the energy planning of
classrooms and homes (Organization of School Buildings (OSC), 2010). In addition,
Tombazis A. (2009), one of the most important Greek architects, rightly states that
architecture can touch the heart, not only the mind (Tombazis A., 2009).
The education process is not limited to spatial (school) or temporal (youth) but extends
throughout human life (Jessup F.W., 1969) (Self-education - Lifelong Learning - Distance
education - New Technologies and Internet Use - New Graduate Programs and Research
Bioclimatic Building Programs - Education Programs).
Architects and civil engineers shape the environment, so they are responsible for the
sustainability of the environment through the designs they create. It is therefore important to
instill the principles of sustainable development in engineering students so that they can
secure a sustainable future for humanity (Smith P., 2001; Elnokaly A., et al., 2008). The
educational community understands the need to introduce the principles of bioclimatic
construction into the polytechnicuniversities of the country. However, consolidating
sustainable design into engineer learning takes time because the issue of sustainability has not
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been fully adopted, but sporadically, by polytechnicuniversities as a continuation of the
regular curriculum and, on the other hand, teaching sustainable construction requires a
different approach than traditional (Stasinopoulos T.N., 2005).
Today, schools of bioclimatic architecture face insurmountable barriers to integrating
sustainability into their curricula (Stasinopoulos T.N., 2005):
• The ambiguous identity of sustainable design, which is not just a new architectural style
with an emphasis on neither the environment nor a new design culture,
• Few examples of bioclimatic buildings. But as architecture learns by example, many
students are inspired by the shining examples of great architects, primarily seeking visual
originality and style, and minor to the sustainability of the building,
• The high initial cost of building bioclimatic buildings,
• Lack of qualified teaching staff. As most teachers had limited or no training in the past and
at the same time little experience in practice,
• Limited environmental technology,
• Lack of specialized technical staff etc.
But even if universities manage to overcome the above obstacles and introduce design
programs for sustainable development into their studies, there will still be a vital point of
social acceptance. "Green" architects need "green" clients, otherwise their bioclimatic
knowledge will be of no value. Customers, however, who are accustomed to overconsumption, cannot appreciate an architecture that may have a high initial cost, but in the
long run it costs less and offers more(Stasinopoulos T.N., 2005).
A sustainable future will be achieved by introducing sustainable design courses at universities
to train and educate those involved in the construction sector, through public awareness on
the benefits of sustainability, by promoting, encouraging and advertising bioclimatic
buildings, bioclimatic demonstration applications, by organizing awareness campaigns and
identifying the risks of conventional architecture.
In the building sector, the teaching of sustainable construction can be approached through
experiential learning and practical training of students in the architectural and civil
engineering departments, with experiments, simulations, external work. The concept of
experiential learning is completely approached by John Dewey, who stated that only what
you accepted with your soul, is what you learn and incorporate into your life and
character(Dewey J. et al., 1897; Dewey J., 1938(1980)).

6. Conclusions
Over-consumption of conventional forms of energy has led to the destruction of the
environment and the deterioration of the quality of life of animals and humans. The
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construction sector is at the forefront of conventional energy consumption, while at the same
time having great potential for energy savings. Therefore, the bioclimatic design of buildings
is an urgent need, as it is a socio-political issue and not a technical one, so what is needed is a
change in people's attitudes and a redefinition of the priorities and goals of humanity.
This paper showed that although Greece, as a member of the European Union, had to
harmonize its legislation with the EU guidelines on energy efficiency of buildings, it turned
out that Greek engineers had not applied the principles of bioclimatic construction until
recently. The state and all Greek citizens are also responsible for this situation. The result is
the most of the Greek buildings are not sustainable and consume a large quantity of
conventional forms of energy.
By analyzing and evaluating the results of research on the attitudes and knowledge of
architects and civil engineers in bioclimatic architecture, conclusions were drawn on the need
for effective educating methods for both engineers and all Greek citizens.
Finally, in this paper ways of educating students, engineers and building users in acquiring
environmental conscience and understand the multiple benefits of bioclimatic design for the
environment and the economy are proposed.
The results could also be used by academics to further research into new technologies and
education methods in bioclimatic design.
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Ο ξφινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ σο ζπκβνχινπ – κέληνξα ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ: Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ.
The primary school teacher‟s role as an advisor – mentor in the context of the
internship: what do primary school teachers and university students think about?
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Abstract: This article presents the results of a descriptive and empirical research regarding
the role of the primary school teacher as a mentor in the context of students‘ internship at the
Pedagogical Department of Primary Education of the University of the Aegean, as this role
emerges according to the opinion of primary school teachers and university students. The aim
is that these results be taken into consideration for the purpose of designing a mentoring
internship model to be implemented at the Pedagogical Department of Primary Education of
Aegean University.
From the point of view of methodology, the research‘s sample consists of 40 teachers and 40
students who attended a scientific conference organised by the Pedagogical Department of
Primary Education of the University of the Aegean in June 2016. Data were collected by
means of a questionnaire specifically designed to meet the needs of the research and they
were analysed by means of a descriptive analysis.
From the analysis of the questionnaires it was found that: the main reason why teachers get
involved as mentors is to spread knowledge and experience; providing counseling support,
developing pedagogical skills and stimulating reflection constitute the most important actions
on the mentor‘s side; last, scheduled meetings, in which the progress of teaching is discussed,
are the most important means of ―counseling‖ (interaction) between mentor and student.
In conclusion, the results of the research show that both primary school teachers and
university students at the abovementioned Department consider that the teacher‘s role as a
mentor in students‘ Internships is in many aspects important as regards facilitating and
guiding students to attend mentoring programmes in the context of Internships at Pedagogical
Departments.
Keywords: mentoring, mentor, beginning teacher, relationship
Πεξίιεςε: Σν άξζξν παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα πεξηγξαθηθήο, εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ
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αλαθέξνληαη ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο κέληνξα ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο
ησλ θνηηεηψλ ζην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, φπσο απηφο θαηαγξάθεηαη ζχκθσλα
κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θνηηεηψλ, νχησο ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ζην
ζρεδηαζκφ ηνπ κνληέινπ ηεο κεληνξείαο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην
Σκήκα.
Μεζνδνινγηθά, ε έξεπλα έρεη σο δείγκα 40 εθπαηδεπηηθνχο θαη 40 θνηηεηέο πνπ
παξαθνινχζεζαλ κία επηζηεκνληθή εκεξίδα ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ηνλ Ηνχλην
2016. Δξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ απνηέιεζε εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεδηάζηεθε γηα
ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, ελψ ν ηξφπνο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο είλαη ε
πεξηγξαθηθή αλάιπζε.
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαπηζηψζεθε φηη ην ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν γηα ηε
ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο κέληνξεο είλαη ε ζέιεζή ηνπο λα κεηαδψζνπλ γλψζεηο θαη
εκπεηξία, φηη νη ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηεο απφ ηε κεξηά ηνπ κέληνξα είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή
ζηήξημε – αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε παξνρή εξεζηζκάησλ γηα
αλαηξνθνδφηεζε – ζηνραζκφ, θαη φηη νη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο, γηα λα ζπδεηείηαη
ε πξφνδνο ηεο δηδαζθαιίαο, απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεζφδνπο ζπκβνπιεπηηθήο κεηαμχ
κέληνξα θαη θνηηεηή.
πκπεξαζκαηηθά, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψλεηαη φηη ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί
φζν θαη νη θνηηεηέο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζεσξνχλ φηη ν ξφινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ σο κέληνξα ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη
πνιπδηάζηαηνο γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη θαζνδήγεζε ησλ θνηηεηψλ, νχησο ψζηε λα εληαρζνχλ
ζε πξνγξάκκαηα κεληνξείαο ζην πιαίζην ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζηα Παηδαγσγηθά
Σκήκαηα.
Λέμεηο θιεηδηά: κεληνξεία, κέληνξαο, εθπαηδεπηηθφο ζχκβνπινο, πξαθηηθή άζθεζε,
θνηηεηέο/ηξηεο.

Δηζαγσγή
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε έλλνηα ηνπ mentoring θαηαθηά φιν θαη πεξηζζφηεξν ην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο, θαζψο δεκηνπξγνχληαη αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη
επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ηα νπνία αλαδεηνχλ ηξφπνπο επίιπζεο κε λένπο πξσηνπνξηαθνχο
ηξφπνπο (Φξαγθνχιεο, & Βαιθάλνο, 2011). ηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλα, ην Mentoring
(Μεληνξεία) ζεζκνζεηήζεθε πνιχ πξφζθαηα (Ν.3848/2010) απφ ηελ ειιεληθή Πνιηηεία, φπνπ
επηθξνηεί ηελ απμάλνπζα ζεκαζία ηεο ε νπνία θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε δηεζλψο
ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθή έξεπλα.
Ο «Μέλησξ» ζηε κπζνινγία ήηαλ πηζηφο θίινο ηνπ Οδπζζέα, ηνπ νπνίνπ ηε κνξθή έπαηξλε ε
ζεά Αζελά, γηα λα βνεζήζεη ηνλ Οδπζζέα ή ην γην ηνπ Σειέκαρν. Ζ νξνινγία απηή
ζπλεζίδεηαη ζήκεξα λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξφζσπν πνπ θαζνδεγεί θαη ζπκβνπιεχεη
θάπνηνλ, ψζηε λα θάλεη ζσζηέο επηινγέο. Ζ εηπκνινγία ηεο ιέμεο «Μέλησξ» είλαη απφ ην
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«κελ», πνπ ζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο πλεπκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο κέλνο, κλήκε, καλία,
κάληεο θαη ηελ θαηάιεμε «ησξ», πνπ δείρλεη φηη θάπνηνο δξα ζπκβνπιεχνληαο, ιεηηνπξγεί σο
πξφηππν, ππνβνεζεί ζηελ εμεχξεζε κνλνπαηηψλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Ζ Μεληνξηθή σο θαζνδήγεζε είλαη ζήκεξα δεκνθηιήο ζε πνιιά δηαθνξεηηθά πεδία: ζηελ
ηαηξηθή, ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ζηε βηνκεραλία, ζηηο ηξάπεδεο, ζην ζηξαηφ, ζηηο ηέρλεο,
θιπ. ηελ εθπαίδεπζε ε Μεληνξηθή ρξεζηκεχεη θπξίσο ζηελ θαζνδήγεζε καζεηεπνκέλσλ –
σθεινχκελσλ. Ζ θαζνδήγεζε ιακβάλεη ηε κνξθή δηάδξαζεο κεηαμχ ηνπ κέληνξα θαη ηνπ
σθεινχκελνπ. Με ηε δηάδξαζε κεηαμχ ηνπο παξάγνπλ κνξθέο θαη ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη
εξγαζίαο, κε πξφζεζε θαη ζρέδην, πξνζαλαηνιηζκνχο ζε απνηειέζκαηα. Σν λα καζαίλεηο λα
δηδάζθεηο ππφ θαζνδήγεζε, ζεκαίλεη λα δηαδξάο πξφζσπν κε πξφζσπν γηα ηηο αλάγθεο ηεο
δηδαζθαιίαο. ε απηή ηε ζρέζε επίθεληξν είλαη ε εμέιημε θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ
αληηιήςεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, κέληνξα θαη σθεινχκελνπ (αιβαξάο, Γ., 2013).
1. Δθπαηδεπηηθφο ζχκβνπινο – κέληνξαο θαη ν ξφινο ηνπ
Ο ζεζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνχινπ «κέληνξα» απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν θαηά ηελ
πξαθηηθή άζθεζε ησλ αλεξρφκελσλ θνηηεηψλ ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο. ε απηφ ην
πιαίζην ν εθπαηδεπηηθφο ζχκβνπινο – κέληνξαο αλαιακβάλεη δηαθνξεηηθνχο ξφινπο.
Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ mentoring πνπ πξέπεη λα εμππεξεηήζεη, κπνξεί λα είλαη
θιαζηθφο κέληνξαο, δάζθαινο, ζχκβνπινο, θξνληηζηήο/πξνπνλεηήο, πξφηππν ή παξάδεηγκα
(Μεηνρηαλάθεο, 1999; Μάξθνπ, 2010).
Γηα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέξζεη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη ν
κέληνξαο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη κηα ζεηξά απφ δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο
(ManchesterMetropolitanUniversity, n.d.):
▪
Απηνγλσζία: ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαιή θαηαλφεζε ησλ δπλάκεσλ ησλ κεληφξσλ θαη
ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπο.
▪
Οξγαλσηηθή ηερλνγλσζία: πξέπεη λα γλσξίδεη ν κέληνξαο ηηο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο
ηνπ θάζε νξγαληζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ.
▪
Αμηνπηζηία: ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία θαη απηφ
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ζρεηηθψλ νξγαληζκψλ.
▪
Πξνζβαζηκφηεηα: ζα πξέπεη νη κέληνξεο λα είλαη πξφζπκνη θαη ηθαλνί λα αθηεξψζνπλ
αξθεηφ ρξφλν ζηνλ κεληνξεπφκελν γηα λα πξνζθέξεη ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε.
▪
Δπηθνηλσλία: ρξεηάδνληαη εμαηξεηηθέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη λα είλαη νη
κέληνξεο ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Πξέπεη επίζεο
λα είλαη ζπνπδαίνη αθξναηέο.
▪
Γπλαηφηεηα εμνπζηνδφηεζεο: ζα πξέπεη νη κέληνξεο λα είλαη ζε ζέζε λα
δεκηνπξγήζνπλ έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ είλαη αζθαιέο γηα ηα άηνκα λα δνθηκάζνπλ
δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, επηηξέπνληάο ηνπο λα ζπκβάιινπλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.
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▪
Δπηζπκία λα βνεζήζεηε ηνπο άιινπο λα αλαπηπρζνχλ: πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ νη
κέληνξεο πψο αλαπηχζζνληαη ηα άηνκα θαη λα έρνπλ εκπεηξία, ηππηθά ή αλεπίζεκα, γηα ηελ
αλάπηπμε άιισλ.
▪
Αλαθάιπςε: ζα πξέπεη νη κέληνξεο λα είλαη αλνηθηνί ζε λένπο ηξφπνπο λα θάλνπλ
πξάγκαηα κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο εξγαζίαο.
▪

Δλζπλαίζζεζε: Γπλαηφηεηα ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ άιισλ.

▪
Καηαλφεζε: Πξέπεη νη κέληνξεο λα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πξνζπαζήζνπλ λα
θαηαλνήζνπλ δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο, πξνζεγγίζεηο θαη ελδερνκέλσο ηα δηαθνξεηηθά
ππφβαζξα ησλ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ (Σζάξπα, 2020).
Οη δεμηφηεηεο απηέο είλαη απαξαίηεηεο ζην ζχλνιν ησλ κεληφξσλ. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεηεο
θαη ζηε βάζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ξφισλ πνπ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη κέληνξεο θαη
πνπ είλαη νη εμήο (ManchesterMetropolitanUniversity, n.d.):
Καζνδήγεζε (coaching): Απηφο είλαη έλαο πνιχ ελεξγφο ξφινο ηνπ κέληνξα, φπνπ ζα
ζπλεξγαζηεί κε ηνλ κεληνξεπφκελν γηα λα ηνλ ελζαξξχλεη ζηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ
δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ γηα ην κέιινλ. Σν επίθεληξν ηνπ ξφινπ ηεο θαζνδήγεζεο είλαη ε
ηθαλφηεηα λα βνεζεζεί ν κεληνξεπφκελνο λα δεη πέξα απφ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη λα
πξνζδηνξίζεη πνην κπνξεί λα είλαη ην κέιινλ θαη ηη πξέπεη λα ζπκβεί γηα λα ζπκβάιεη ζηελ
επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Απηφ είλαη ρξήζηκν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ
ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλα άηνκν. Βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη:
 Αθξφαζε κε αλνηρηφ κπαιφ θαη ρσξίο θξίζεηο.
 Να είλαη ζε ζέζε λα δεη ην ζέκα απφ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, εθείλε ηνπ
κεληνξεπφκελνπ.
 Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξέπεη λα αιιάμεη.
 Βνήζεηα ζε άιια άηνκα λα αλαγλσξίζνπλ ηα δηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα θαη ηνπο
ηνκείο αδπλακίαο ηνπο.
 Παξνρή επνηθνδνκεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο.
 Καζνξηζκφο έξγσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ηνλ κεληνξεπφκελν ζηα άθξα ησλ δπλαηνηήησλ
ηνπ.
 Γπλαηφηεηα δηεπθξίληζεο έηζη ψζηε θαη ηα δχν κέξε λα έρνπλ θνηλή θαηαλφεζε.
 Να είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ θαη λα απνθηήζνπλ έλαλ κεληνξεπφκελν, λα ηνλ
βνεζήζεη ν κέληνξαο λα αμηνινγήζεη θαη λα αλαγλσξίζεη ηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη
δηαθνξεηηθά.
πκβνπιεπηηθή (Counselling): ηε ζπκβνπιεπηηθή ν κέληνξαο ελεξγεί σο εμήο: επηιχεη έλα
πξφβιεκα ή ιακβάλεη κηα δχζθνιε απφθαζε. Ο κέληνξαο βνεζά ηνλ κεληνξεπφκελν λα
δηαζαθελίζεη ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη λα δεη ηε κεγαιχηεξε εηθφλα. Βαζηθέο
δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη:
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 Αθξφαζε ρσξίο ζρνιηαζκφ, εθηφο αλ βνεζά ηνλ κεληνξεπφκελν λα δηεπθξηλίζεη ηηο
ζθέςεηο ηνπ.
 Δζηίαζε ζηηο παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξέο θαη φρη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνζσπηθφηεηαο.
 Ηθαλφηεηα λα ρεηξίδεηαη ηηο αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο ρσξίο λα νδεγεί ηνλ mentee ζε κηα
ζπλαηζζεκαηηθή απφθαζε.
 Απνθπγή αλειαζηηθψλ επηρεηξεκάησλ.
 Βνήζεηα ζηνλ κεληνξεπφκελν φζνλ αθνξά ζηελ επνηθνδνκεηηθή ιεηηνπξγία επίιπζεο
πξνβιεκάησλ.
 Να γλσξίδεη πφηε λα θαιέζεη εηδηθνχο ζπκβνχινπο.
Γηθηχσζε (Networking): ην ξφιν ηεο δηθηχσζεο ν κέληνξαο πξνεηδνπνηεί ηνλ mentee γηα ηε
ρξήζε επαθψλ ηφζν επίζεκσλ φζν θαη αλεπίζεκσλ εθηφο ηεο επίζεκεο δνκήο ηνπ ηκήκαηνο.
Δμεγνχλ επίζεο πψο απηά ηα άηνκα κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ αμία ζηνλ κεληνξεπφκελν γηα
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη:
 Ζ ηθαλφηεηα θαζνξηζκνχ θαη θαηαλφεζεο δηθηχσλ, ηη πξνζζέηεη αμία θαη γηαηί.
 Καηαλφεζε ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ πνπ ζα πξέπεη λα επεξεάζνπλ θαη πξνζδηνξηζκφο
ησλ ζεκαληηθψλ αηφκσλ.
 Γεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα ηνπο κεληνξεπφκελνπο λα ζπλαληήζνπλ άιινπο πνπ ζα
βνεζήζνπλ ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ή επθαηξηψλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε
θελψλ ζηε γλψζε ηνπ κεληνξεπφκελνπ.
Γηεπθφιπλζε (Facilitating): Ο κέληνξαο σο δηεπθνιπληήο αλαιακβάλεη δξάζε πνπ ζα
δηεπθνιχλεη έκκεζα ηνλ δξφκν γηα λα ζπκβεί θάηη άιιν. Με ηε δηεπθφιπλζε μεθηλά κηα
δηαδηθαζία πνπ ζα βνεζήζεη ηνλ mentee λα επηδηψμεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Βαζηθέο δεμηφηεηεο
πνπ απαηηνχληαη:
 Να είλαη ζαθήο γηα ην ηη πξέπεη λα ζπκβεί θαη γηαηί.
 Αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ εκπνδίσλ θαη ησλ αηηηψλ απηψλ.
 Παξνρή ζπκβνπιψλ θαη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ
εκπνδίσλ.
 Ζ θαηαλφεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο δηαρείξηζεο.
 Δμνκάιπλζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηνλ κεληνξεπφκελν, γηα παξάδεηγκα ππνζηεξίδνληαο
ηδέεο (Σζάξπα, 2020).
2. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνχινπ – κέληνξα: πέληε θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ ηνπ
κέληνξα ζχκθσλα κε ην νθφ (2015)
ην πιαίζην απηήο ηεο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο ν κέληνξαο ελεξγεί κέζα απφ κηα πνιιαπιή
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θαη πνιπεπίπεδε δηάδξαζε κε ηνλ εθπαηδεπφκελν θνηηεηή θαη δεκηνπξγεί έλα πιαίζην
επηθνηλσλίαο, δειαδή έλα ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα ζηε βάζε κηαο δηαιεθηηθήο θαη ακνηβαίαο
ζρέζεο. ηε βάζε ησλ ελεξγεηψλ απηψλ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ πην πάλσ, αλαπηχρζεθε έλα
κνληέιν ελεξγεηψλ ησλ κεληφξσλ πνπ πεξηιακβάλεη πέληε δηαζηάζεηο. Καζεκία απφ απηέο
αλαθέξεηαη ζε δχν νπηηθέο: α) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνχινπ (κέληνξα), ν νπνίνο
εμσηεξηθεχεη, αλαηξνθνδνηεί, θαζνδεγεί, ζηεξίδεη ζπκβνπιεπηηθά θαη β) ηνπ θνηηεηή
(κεληνξεπφκελνπ) πνπ αληίζηνηρα παξαηεξεί, ζηνράδεηαη, απηνξπζκίδεηαη, αλαπηχζζεη
δεμηφηεηεο. Σν αθφινπζν γξάθεκα αηζζεηνπνηεί ηηο δηαζηάζεηο ζηήξημεο πνπ κπνξεί λα
πξνζθέξεη έλαο σο κέληνξαο:

εξωτερίκευςθ
παρατιρθςθ

ανατροφοδότθςθ

ςτοχαςμόσ

περιβάλλον
αποδοχισ
προςωπικι
ζκφραςθ

φκίνουςα κακοδιγθςθ
αφξουςα αυτορρφκμιςθ

ςυμβουλευτικι ςτιριξθ
αναπτυξθ δεξιοτιτων

Γξάθεκα 1: Πέληε δηαζηάζεηο δηαθξηηψλ ελεξγεηψλ ηνπ κέληνξα

Πεξηβάιινλ απνδνρήο – δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο έθθξαζεο: Ζ πξψηε δηάζηαζε
αλαθέξεηαη ζην πιαίζην επηθνηλσλίαο πνπ δηακνξθψλεη ηνλ ππξήλαο ηεο κεληνξείαο, ηνλ
νπνίν νλνκάδνπκε «πεξηβάιινλ απνδνρήο», π.ρ. α) ελέξγεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο, β) παξνρή
ειεπζεξίαο γηα ηε δηακφξθσζε πξνζσπηθνχ πιαηζίνπ θαη πεξηερφκελν ζηε δηδαζθαιία ηνπο.
Ζ Οπκαληζηηθή θαη ε Αλζξσπηζηηθή Παηδαγσγηθή επηζεκαίλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο
πξνυπφζεζεο απηήο, γηαηί ζεσξεί φηη ν αζθνχκελνο θνηηεηήο έρεη αλάγθε απφ απνδνρή θαη
πξαγκαηηθέο θαη εηιηθξηλείο ζρέζεηο (Nohl, 1963).Δπίζεο, ππφ ην πξίζκα ηεο ζπζηεκηθήο
επηθνηλσλίαο (Watzlawick, 1972) θαη ηεο θξηηηθήο Παηδαγσγηθήο (Habermas, 1973), ηνλίδεηαη
ε ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο απηψλ ησλ ζρέζεσλ θαη θάλεη ζαθέο φηη νη ζρέζεηο απηέο ζα πξέπεη
λα είλαη «αβίαζηεο» δειαδή λα κελ απνηππψλνπλ θπξίαξρνπο ξφινπο θαη πξαθηηθέο
επηθνηλσλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί ζχκβνπινη, σο κέληνξεο ζα πξέπεη:
 λα πξνσζνχλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε
δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο,
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 λα παξέρνπλ ειεπζεξία γηα ηε δηακφξθσζε πξνζσπηθνχ πιαηζίνπ θαη πεξηερφκελνπ
γηα ηε δηδαζθαιία.
Δμσηεξίθεπζε – παξαηήξεζε: Ζ εμσηεξίθεπζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ γλψζεσλ ελφο
έκπεηξνπ επαγγεικαηία απνηειεί βαζηθή δηάζηαζε. Χο γλψζηεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεδίνπ
έρεη εζσηεξηθεχζεη αμίεο, ζηάζεηο δηαδηθαζίεο θαη έρεη ζπγθξνηήζεη ζε θξηηηθφ βαζκφ
γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη αμηαθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο, νη νπνίνη αμηνπνηνχληαη ζε πξνζσπηθφ
επίπεδφ θαη ζπλζέηνπλ απηφ πνπ απνθαιείηαη άξξεηή ή άδειε γλψζε. Με ηηο ελέξγεηεο, ηηο
επηινγέο, ηνπο ζπιινγηζκνχο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο θ.α. ν
κέληνξαο εμσηεξηθεχεη, δειαδή «θαλεξψλεη» ην άδειν ππφβαζξν ελψ ν καζεηεπφκελνο έρεη
ηελ επθαηξία λα παξαηεξήζεη ηηο αζέαηεο πιεπξέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεδίνπ θαη ηνπ
επαγγέικαηνο σο εθπαηδεπηηθνχ. Δπίζεο, ην πιαίζην απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην θνηηεηή
λα γλσξίζεη ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, λα θαηαλνήζεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηηο
αξκνδηφηεηεο πνπ αλαιακβάλεη, λα εληνπίζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο
θαη δηεπζέηεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Με ηελ εμσηεξίθεπζε ζπλδέεηαη ε
επηιεθηηθή παξαηήξεζε απφ ηε κεξηά ηνπ αζθνχκελνπ θνηηεηή, ε νπνία δε εζηηάδεη ζηελ
απφθηεζε παγησκέλσλ πξαθηηθψλ αιιά ζηνλ εληνπηζκφ παξαγφλησλ, ζπλζεθψλ, δεδνκέλσλ
(πνπ ηνπ είλαη γλσζηά απφ ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ έρεη απνθηήζεη ζηα παλεπηζηεκηαθά
καζήκαηα). Πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί ζχκβνπινη, σο κέληνξεο ζα πξέπεη λα
παξέρνπλ βνήζεηα πξνο ηνπ θνηηεηέο:
 γηα ηε γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο (π.ρ. καζεηέο, καζεζηαθφ θεθάιαην,
ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηάμεο),
 ζην λα θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ,
 ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ ζηφρνπ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ (π.ρ.
νξγάλσζε ηάμεο ζε νκάδεο, επηινγή ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ).
Φζίλνπζα Καζνδήγεζε – αχμνπζα απηνξξχζκηζε: Ζ θαζνδήγεζε είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλε κε ηελ απηνξξχζκηζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ο ξφινο ηνπ κέληνξα είλαη λα
παξεκβαίλεη κε επηιεθηηθφ ηξφπν. Ζ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ζπκίδεη ηε
καζεηεία πνπ ήηαλ επξέσο εδξαησκέλε θαηά ην κεζαίσλα. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ
εμσηεξίθεπζε πνπ παξνπζηάζηεθε πξηλ, (ν κέληνξαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ελέξγεηεο
δίλνληαο ιχζεηο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, π.ρ. εμσηεξηθεχνληαο ιεθηηθά ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο, ηα θξηηήξηα επηινγήο, ηηο επηινγέο, θαη ηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο) θαη κεηά
λα δεηά απφ ηνλ καζεηεπφκελν λα αληηκεησπίζεη κφλνο ηνπ αλάινγεο πεξηζηάζεηο. Καηά
πεξίπησζε, κπνξεί λα επεκβαίλεη θαη ζηαδηαθά λα κεηψλεη ηε ζηήξημε ηνπ, πξνθεηκέλνπ ν
καζεηεπφκελνο λα θαηαζηεί ηθαλφο απηφλνκεο εξγαζίαο. Ζ θαζνδήγεζε έρεη ζεκείν
αλαθνξάο ην απζεληηθφ πιαίζην εξγαζίαο, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο
δηδαζθαιίαο, ηελ επηζήκαλζε επηπιένλ πεγψλ (π.ρ. βηβιηνγξαθία, θχιια εξγαζία θ.α.), ηελ
αλάζεζε επηκέξνπο έξγνπ (π.ρ. δεκηνπξγία πιηθνχ, ζχληνκε δηδαζθαιία θ.α.). Απηφ ζεκαίλεη
φηη ε θαζνδήγεζε δελ είλαη θαλνληζηηθή, αιιά ν βαζκφο θαζνδήγεζεο δηακνξθψλεηαη κέζα
απφ ηηο πξαγκαηηθέο εξγαζηαθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο θαη άξα έρεη ηελ ηάζε λα είλαη
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θζίλνπζα. Ζ αληίζηνηρε πιεπξά ηεο δηάζηαζεο απηήο είλαη ε αχμνπζα απηνξξχζκηζε ηνπ
καζεηεπφκελνπ ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ απηνλνκία ηνπ πξνθεηκέλνπ: 1.
λα αλαγλσξίδεη θαη λα πξνζεγγίδεη ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ή ηνπ πξνβιήκαηνο, 2. λα
ζηνράδεηαη πάλσ ζηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ήδε έρεη θαη λα
πξνζδηνξίδεη ζε ηη ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί πξνζσπηθά, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη κε
επηηπρία ηε λέα θαηάζηαζε, 3. λα πξνβεί ζε λνεηηθή ζχιιεςε ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο, 4. λα
πινπνηήζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζρεδίαζε, 5. λα ειέγμεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ,
αιιά θαη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ επέιεμε θαη 6. λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο αιιαγέο ησλ
παξεκβάζεσλ ηφζν ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο θαη γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ φζν θαη ζε επίπεδν
δηαδηθαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί ζχκβνπινη, σο κέληνξεο ζα πξέπεη λα
παξέρνπλ βνήζεηα πξνο ηνπ θνηηεηέο:
 ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο (π.ρ. ζρεδηαζκφο
καζήκαηνο, ζεκαηνινγία, επηζήκαλζε θπξίσλ ζηνηρείσλ),
 ζην λα επηζεκαίλνπλ επηπιένλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο (βηβιηνγξαθία, άξζξα θιπ) γηα
ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο,
 κε ηελ αλάζεζε ελεξγνχ ξφινπ ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο (π.ρ.
σο βνεζνί ζηελ ηάμε).
πκβνπιεπηηθή ζηήξημε – αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ δεμηνηήησλ: Ζ παξνρή
ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο θαη βνήζεηαο απνηειεί ηελ άιιε πιεπξά ηεο θαζνδήγεζεο θαη
ζεκαίλεη ζπλνδεία θαη παξνρή βνήζεηαο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ
ζπκβνπιεπηηθή απνηειεί βαζηθή θαηεγνξία ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο θαη έρεη σο ζεκείν
αλαθνξάο ην ζπγθεθξηκέλν αζθνχκελν θνηηεηή ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία λα
επηθνηλσλήζεη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζχκβνπιν, πξνθείκελνπ λα αληηκεησπίζεη ζπγθεθξηκέλα
δεηήκαηα ηα νπνία ζπλαληά θαηά ηελ νξγάλσζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ άζθεζεο. Ζ παξνρή
ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο απνζθνπεί ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ αζθνχκελνπ θνηηεηή,
πξνθεηκέλνπ απηφο λα θαηαζηεί ηθαλφο λα απνθηήζεη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο γηα λα
νινθιεξψζεη ην ζρεδηαζκφ πνπ έρεη πξνεηνηκάζεη. Καηεπζπληήξηεο ελέξγεηεο απνζθνπνχλ
κεηαμχ άιισλ ζηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ δηαρείξηζεο ηάμεο θαη ζηε ζηήξημε θνηηεηψλ ζε
θαηάζηαζε άγρνπο ή ακεραλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί ζχκβνπινη, σο κέληνξεο
ζα πξέπεη λα παξέρνπλ βνήζεηα πξνο ηνπ θνηηεηέο σο πξνο ηε:
 ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο,
 ζηήξημε θνηηεηψλ ζε θαηαζηάζεηο άγρνπο ή ακεραλίαο,
 εκςχρσζε ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηνπ δηθνχ ηνπο
ξφινπ ζηελ ηάμε.
Αλαηξνθνδφηεζε – ζηνραζκφο: Ζ αλαηξνθνδφηεζε δελ αλαθέξεηαη κφλν ζην επίπεδν ησλ
παξαηεξήζεσλ δεμηνηήησλ, δειαδή ηεο νξζήο ή κε αληηκεηψπηζεο αξκνδηνηήησλ πνπ
αλαηέζεθαλ, αιιά ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα (γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο,
ζηάζεηο, αμίεο) θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχρζεθε
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κεηαμχ ηνπ κέληνξα θαη ηνπ καζεηεπφκελνπ. Καζψο ε αλαηξνθνδφηεζε δελ είλαη κνλφδξνκε
(ρακειή ηεξάξρεζε θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ ξφισλ) θαη ε επηθνηλσλία είλαη δηαινγηθή, γηαηί
αλαθέξεηαη ηφζν ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ θαη ζρέζεσο είλαη αλακελφκελν φηη κέζα απφ ηελ
αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα ελδπλακσζεί θαη ν ζηνραζκφο. Οη ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο βάζεη θξηηεξίσλ, ηελ παξνρή
αλαηξνθνδφηεζεο ησλ θνηηεηψλ, ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζε δεηήκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα
εκβαζχλεη ν θνηηεηηθήο. Απφ ηνλ ζηνραζκφ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ νθέιε θαη
δπλαηφηεηεο γηα πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη γηα ηα δχν εκπιεθφκελα κέιε
(κέληνξα θαη καζεηεπφκελν). Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ν κέληνξαο δελ ελεξγεί ζηε βάζε ηεο
άξξεηεο γλψζεο πνπ απέθηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ εκπεηξίαο, αιιά
αλαιακβάλεη παξάιιεια ην ξφιν ηνπ άηππνπ εθπαηδεπηή θαη εμσηεξηθεχεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ,
παξαηεξεί ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εμσηεξίθεπζεο, αλαηξνθνδνηεί φρη κφλν ηνλ
καζεηεπφκελν, αιιά σο έλαλ βαζκφ ζηνράδεηαη ζηνλ θαζηεξσκέλν ηξφπν εξγαζίαο θαη
πξνβαίλεη ζε αηηηνιφγεζε απέλαληη ζην καζεηεπφκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί
ζχκβνπινη, σο κέληνξεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ βνήζεηα πξνο ηνπο θνηηεηέο κε ην λα:
 παξαθνινπζνχλ κε ελδηαθέξνλ θαη πξνζνρή (π.ρ. βάζεη θξηηεξίσλ) ηελ δηδαζθαιία
ηνπο,
 παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο
δηδαζθαιίαο,
 δηαηππψλνπλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε δεηήκαηα γηα ηελ πεξαηηέξσ παηδαγσγηθή
αλάπηπμε.
3. Μεζνδνινγία έξεπλαο
Ζ παξνχζα πεξηγξαθηθή, εκπεηξηθή έξεπλα έρεη σο δείγκα 40 εθπαηδεπηηθνχο θαη 40
θνηηεηέο/ηξηεο νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ επηζηεκνληθή εκεξίδα ηνπ Π.Σ.Γ.Δ.
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη:
Δ1: ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο κέληνξεο,
Δ2: νη ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηεο απφ ηε κεξηά ηνπ κέληνξα,
Δ3: νη πην ζεκαληηθέο κέζνδνη ζπκβνπιεπηηθήο κεηαμχ κέληνξα θαη θνηηεηή,
Δ4: ε πην θαηάιιειε πξνζέγγηζε ηεο πξαθηηθήο γηα ηελ άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζε
παηδαγσγηθά ηκήκαηα,
Δ5: νη ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ γηα ηνπο θνηηεηέο.
Δξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ απνηέιεζε εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηηο
αλάγθεο ηεο έξεπλαο, ελψ ν ηξφπνο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο είλαη ε
πεξηγξαθηθή αλάιπζε. Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο ζχκθσλα κε ηε
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ζεσξία πνπ αλαπηχρζεθε παξαπάλσ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε πηινηηθή έξεπλα ζε
εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηηεηέο κέρξη λα ιάβεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ
παξνχζα εξγαζία.
4. Απνηειέζκαηα/ επξήκαηα
ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην,
ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ.
Πίλαθαο 1. εκαληηθά θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο εθπαηδεπηηθνί ζχκβνπινη

Δθπαηδεπηηθνί

Φνηηεηέο

F

F%

F

F%

Γηαηί ζέινπλ λα κνηξαζηνχλ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ 18
απνθηήζεη κε ηνπο θνηηεηέο.

15,79

10

11,62

Γηα λα κεηαδψζνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ έρνπλ 30
κέζα απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία.

26,32

24

27,91

Γηαηί έηζη ζπκβάιινπλ ζηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε 26
κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ.

22,81

24

27,91

Γηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 16
εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ.

14,03

14

16,28

Γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκβάιινπλ ζηε δηθή ηνπο 12
επαγγεικαηηθή νινθιήξσζε θαη αλάπηπμε.

10,53

6

6,98

Γηα λα ιάβνπλ βεβαίσζε ζπλεξγαζίαο ζε παηδαγσγηθφ 6
πξφγξακκα.

5,26

4

4,65

Γηα λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην Π.Σ.Γ.Δ.

4

3,51

4

4,65

Άιιν.

2

1,75

0

0

χλνιν

114

100

86

100

Δξσηήζεηο (δπλαηφηεηα επηινγήο πάλσ απφ κηα)

χκθσλα κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηα πην
ζεκαληηθά θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο εθπαηδεπηηθνί ζχκβνπινη είλαη
γηα λα κεηαδψζνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ έρνπλ κέζα απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
πνξεία (26,32% εθπαηδεπηηθνί, 27,91% θνηηεηέο/ηξηεο), θαζψο θαη γηαηί έηζη ζπκβάιινπλ
ζηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ (22,81% εθπαηδεπηηθνί, 27,91%
θνηηεηέο/ηξηεο).
Φάλεθε φηη ηα θίλεηξα ησλ βεβαηψζεσλ ζπκκεηνρήο αιιά θαη ε ζπλεξγαζία κε ην
Παλεπηζηήκην δελ είλαη ζηηο πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ
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πξαθηηθή άζθεζε σο εθπαηδεπηηθνί ζχκβνπινη – κέληνξεο.
Πίλαθαο 2. εκαληηθφηεξεο ελέξγεηεο απφ ηε κεξηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνχινπ

Δθπαηδεπηηθνί

Φνηηεηέο

F

F%

F

F%

Γεκηνπξγία πεξηβάιινληνο απνδνρήο θαη δπλαηφηεηα 16
πξνζσπηθήο έθθξαζεο.

17,78

20

26,32

Δμσηεξίθεπζε δηθψλ ζνπ ζθέςεσλ, πξαθηηθψλ θαη 10
ελεξγεηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αζθνχκελσλ
θνηηεηψλ.

11,11

14

18,42

Φζίλνπζα θαζνδήγεζε ζε ζπλδπαζκφ κε αχμνπζα 16
απηνξξχζκηζε ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ.

17,78

4

5,26

πκβνπιεπηηθή ζηήξημε – αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ 22
δεμηνηήησλ.

24,44

26

34,21

Αλαηξνθνδφηεζε – ζηνραζκφο.

26

28,89

12

15,79

χλνιν

90

100

76

100

Δξσηήζεηο (δπλαηφηεηα επηινγήο πάλσ απφ κηα)

χκθσλα κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νη
ελέξγεηεο πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξεο απφ ηε κεξηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνχινπ είλαη
πκβνπιεπηηθή ζηήξημε – αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ δεμηνηήησλ (24,44% εθπαηδεπηηθνί,
34,21% θνηηεηέο/ηξηεο), Γεκηνπξγία πεξηβάιινληνο απνδνρήο θαη δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο
έθθξαζεο (26,32% θνηηεηέο/ηξηεο), Αλαηξνθνδφηεζε – ζηνραζκφο (28,89% εθπαηδεπηηθνί).
Δπηπιένλ, δηαθάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζεσξνχλ ζεκαληηθή ελέξγεηα γηα ηνπο/ηηο
εθπαηδεπηηθνχο ζπκβνχινπο – κέληνξεο λα εμσηεξηθεχνπλ ηηο ζθέςεηο, πξαθηηθέο θαη
ελέξγεηεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη
θνηηεηέο/ηξηεο δελ δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηνλ ξφιν ηνπ κέληνξα σο πξνο ηε θζίλνπζα
θαζνδήγεζε ζε ζπλδπαζκφ κε αχμνπζα απηνξξχζκηζε ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ.
Πίλαθαο 3. εκαληηθέο κεζφδνπο ζπκβνπιεπηηθήο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνχινπ θαη θνηηεηή

Δθπαηδεπηηθνί

Φνηηεηέο

F

F%

F

F%

Άηππε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία, ην 22
ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ην ζηνραζκφ ηεο
δηδαζθαιίαο.

25,58

10

13,51

Λεθηηθή θαη επηθεληξσκέλε
ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία.

20,93

10

13,51

Δξσηήζεηο (δπλαηφηεηα επηινγήο πάλσ απφ κηα)
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Γξαπηή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 4
θνηηεηή ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ.

4,65

4

5,41

Πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο γηα λα ζπδεηεζεί ε 20
πξφνδνο ηεο δηδαζθαιίαο.

23,26

26

35,14

Κνηλή δηαηχπσζε ζηφρσλ θαη
ζπκβνπιεπηηθή πάλσ ζε απηνχο.

16,28

20

27,02

Δμνπζηνδφηεζε αλάιεςεο επζχλεο, πξνθεηκέλνπ ν 8
αζθνχκελνο θνηηεηήο λα νξγαλψζεη θαη λα δηεμάγεη
απηφλνκα ηε δηδαζθαιία.

9,3

4

5,41

χλνιν

100

74

100

επηθεληξσκέλε 14

86

χκθσλα κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νη
κέζνδνη ζπκβνπιεπηηθήο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνχινπ θαη θνηηεηή πνπ ζεσξνχλ πην
ζεκαληηθέο είλαη Άηππε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία, ην ζρεδηαζκφ, ηελ
εθαξκνγή θαη ην ζηνραζκφ ηεο δηδαζθαιίαο (25,58% εθπαηδεπηηθνί), Πξνγξακκαηηζκέλεο
ζπλαληήζεηο γηα λα ζπδεηεζεί ε πξφνδνο ηεο δηδαζθαιίαο (23,26% εθπαηδεπηηθνί, 35,14%
θνηηεηέο/ηξηεο), Κνηλή δηαηχπσζε ζηφρσλ θαη επηθεληξσκέλε ζπκβνπιεπηηθή πάλσ ζε
απηνχο (27,02% θνηηεηέο/ηξηεο).
Οη εθπαηδεπηηθνί δελ ζεσξνχλ ζεκαληηθή κέζνδνο ζπκβνπιεπηηθήο ηε γξαπηή αλαθνξά
ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ θνηηεηή ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ, ελψ απφ ηελ
πιεπξά ηνπο νη θνηηεηέο/ηξηεο δελ ζεσξνχλ ηφζν ζεκαληηθή ηελ εμνπζηνδφηεζε αλάιεςεο
επζχλεο, πξνθεηκέλνπ ν αζθνχκελνο θνηηεηήο λα νξγαλψζεη θαη λα δηεμάγεη απηφλνκα ηε
δηδαζθαιία.
Πίλαθαο 4. Καηαιιειφηεξεο πξνζεγγίζεηο ηεο πξαθηηθήο ζεσξείηε γηα ηελ άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζε
Παηδαγσγηθά Σκήκαηα

Δθπαηδεπηηθνί

Φνηηεηέο

F

F%

F

F%

Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη κέζα απφ 14
δεηγκαηηθέο παξαθνινπζήζεηο ζηελ εθαξκνγή φζσλ
έρνπλ δηδαρζεί ζην παλεπηζηήκην.

15,91

10

12,5

Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ηδηαίηεξα ζην 8
γλσζηηθφ αληηθείκελν εηδίθεπζεο θαη ζε ηξφπνπο
δηδαζθαιίαο ηνπ.

9,09

10

12,5

Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ζε 10
ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο κεζφδσλ δηδαζθαιίαο
πξνθεηκέλνπ λα δηδάζθνπλ απνηειεζκαηηθά.

11,36

18

22,5

Δξσηήζεηο (δπλαηφηεηα επηινγήο πάλσ απφ κηα)
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Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη κε ηέηνην ηξφπν 12
ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ παγησκέλεο αληηιήςεηο θαη
λα ππεξβαίλνπλ εκπφδηα πξνζσπηθήο θαη
επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο.

13,64

12

15

Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ζε ζπλεξγαζία 20
κε άιινπο ηνπνζεηψληαο ηελ πξαθηηθή ηνπο ζε
δηάινγν θαη ζε δηαπξαγκάηεπζε κε άιινπο.

22,73

14

17,5

Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ζην λα 24
εξεπλνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ζην λα
απνζηαζηνπνηνχληαη
θαη
λα
αλαγλσξίδνπλ
εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
θνηλσληθή θαη ζηε δηδαθηηθή αλαδφκεζε ηεο
δηδαζθαιίαο.

27,27

16

20

χλνιν

100

80

100

88

χκθσλα κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νη
πξνζεγγίζεηο ηεο πξαθηηθήο πνπ ζεσξνχλ πην θαηάιιειεο γηα ηελ άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζε
Παηδαγσγηθά Σκήκαηα είλαη φηη νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο
δεμηφηεηεο κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πξνθεηκέλνπ λα δηδάζθνπλ απνηειεζκαηηθά (22,5%
θνηηεηέο/ηξηεο), νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ηνπνζεηψληαο
ηελ πξαθηηθή ηνπο ζε δηάινγν θαη ζε δηαπξαγκάηεπζε κε άιινπο (22,73% εθπαηδεπηηθνί), νη
θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ζην λα εξεπλνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ζην λα
απνζηαζηνπνηνχληαη θαη λα αλαγλσξίδνπλ εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
θνηλσληθή θαη ζηε δηδαθηηθή αλαδφκεζε ηεο δηδαζθαιίαο (27,27% εθπαηδεπηηθνί, 20%
θνηηεηέο/ηξηεο).
Δπηπξφζζεηα, δηαθάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζεσξνχλ ηδηαίηεξα θαηάιιειε ηελ
πξνζέγγηζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο φπνπ νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη κέζα απφ
δεηγκαηηθέο παξαθνινπζήζεηο ζηελ εθαξκνγή φζσλ έρνπλ δηδαρζεί ζην παλεπηζηήκην, ελψ
ζχκθσλα κε ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο είλαη κηθξφηεξα ηα πνζνζηά γηα ηελ πξνζέγγηζε πνπ νη
θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ηδηαίηεξα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν εηδίθεπζεο θαη ζε
ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηνπ.
Πίλαθαο 5.εκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο πξαθηηθήο άζθεζεο γηα θνηηεηέο/ηξηεο

Δθπαηδεπηηθνί

Φνηηεηέο

F

F%

F

F%

Δπίγλσζε ζε ζρέζε κε ηελ νξζφηεηα επηινγήο ηνπ 8
επαγγέικαηνο.

8,17

12

12,5

Δξσηήζεηο (δπλαηφηεηα επηινγήο πάλσ απφ κηα)
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Πξνζαλαηνιηζκφο
πεξηβάιινλ.

ζην

ζρνιηθφ

θαη

εξγαζηαθφ 18

18,38

26

27,08

Αλάιεςε αξκνδηνηήησλ εθπαηδεπηηθνχ απφ θνηηεηέο 12
πνπ ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
γχξσ απφ ηε δηδαζθαιία.

12,25

12

12,5

Άζθεζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ 24
δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.

24,45

18

18,75

Άζθεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα πεδίνπ θαη ζηνλ 22
ζπλδπαζκφ ζεσξίαο θαη πξάμεο.

22,45

22

22,92

Αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο ζηάζεο ζηε βάζε ηνπ 14
ζηνραζκνχ θαη ηεο απνζηαζηνπνίεζεο απφ παγησκέλεο
πξνζσπηθέο ζεσξίεο.

14,3

6

6,25

χλνιν

100

96

100

98

χκθσλα κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νη
ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ νη πξαθηηθέο αζθήζεηο γηα ηνπο θνηηεηέο είλαη
Πξνζαλαηνιηζκφο ζην ζρνιηθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (27,08% θνηηεηέο/ηξηεο), Άζθεζε
ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ
(24,45% εθπαηδεπηηθνί), Άζθεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα πεδίνπ θαη ζηνλ ζπλδπαζκφ
ζεσξίαο θαη πξάμεο (22,45% εθπαηδεπηηθνί, 22,92% θνηηεηέο/ηξηεο).
Οη εθπαηδεπηηθνί δελ ζεσξνχλ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηελ επίγλσζε
ζε ζρέζε κε ηελ νξζφηεηα επηινγήο ηνπ επαγγέικαηνο, ελψ γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο δελ
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ε αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο
ζηάζεο ζηε βάζε ηνπ ζηνραζκνχ θαη ηεο απνζηαζηνπνίεζεο απφ παγησκέλεο πξνζσπηθέο
ζεσξίεο.
πλνιηθά απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαπηζηψζεθε φηη γηα ηνπο/ηηο
θνηηεηέο/ηξηεο ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο κέληνξεο
είλαη γηα ηε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο, ελψ γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο είλαη γηα ηελ
νπζηαζηηθή ζηήξημε ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, νη θνηηεηέο/ηξηεο
ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηεο απφ ηε κεξηά ηνπ κέληνξα είλαη ε
ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε – αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ δεμηνηήησλ, ελψ γηα ηνπο/ηηο
εθπαηδεπηηθνχο είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε – ν ζηνραζκφο. Χο πξνο ην ηξίην εξψηεκα γηα ηηο
κεζφδνπο ζπκβνπιεπηηθήο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνχινπ θαη θνηηεηή πνπ ζεσξνχληαη
πην ζεκαληηθέο, νη θνηηεηέο/ηξηεο ππνζηεξίδνπλ φηη πην ζεκαληηθέο είλαη νη
πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο γηα λα ζπδεηεζεί ε πξφνδνο ηεο δηδαζθαιίαο, ελψ γηα
ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ε άηππε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία, ην ζρεδηαζκφ,
ηελ εθαξκνγή θαη ην ζηνραζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. Δπηπξφζζεηα, νη θνηηεηέο/ηξηεο δηαηχπσζαλ
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φηη νη πξνζεγγίζεηο ηεο πξαθηηθήο πνπ ζεσξνχλ πην θαηάιιειεο γηα ηελ άζθεζε ησλ
θνηηεηψλ ζε Παηδαγσγηθά Σκήκαηα είλαη φηη νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ζε
ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πξνθεηκέλνπ λα δηδάζθνπλ απνηειεζκαηηθά,
ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ζην λα εξεπλνχλ ηελ
εθπαηδεπηηθή πξάμε, ζην λα απνζηαζηνπνηνχληαη θαη λα αλαγλσξίδνπλ εθπαηδεπηηθά
δεηήκαηα, λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θνηλσληθή θαη ζηε δηδαθηηθή αλαδφκεζε ηεο δηδαζθαιίαο.
Σέινο, νη θνηηεηέο/ηξηεο ηφληζαλ φηη νη ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ νη πξαθηηθέο
αζθήζεηο γηα ηνπο θνηηεηέο είλαη πξνζαλαηνιηζκφο ζην ζρνιηθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ,
ελψ γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ε άζθεζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ
δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.

πκπεξάζκαηα
χκθσλα κε ηε ζεσξία (νθφο, 2015; Σζάξπα, 2020) ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηεξίδεηαη
ζηε βάζε ηεο ζχλδεζεο ηεο ζεσξίαο κε ηελ δηδαθηηθή πξάμε θαη φρη ζηελ απιή κεηαθνξά
δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ πξνεπηιεγεί. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα
«κεηαζρεκαηίζεη» ηελ αθαδεκατθή γλψζε δειαδή ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο, ζεσξψληαο ηεο,
φρη σο απηνηειείο θαη δεπηεξνγελείο γλψζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα κεηαθέξεη ζηνπο καζεηέο
ρσξίο θακία παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή παξεκβνιή, αιιά σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε
δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ εξγαζίαο απφ φπνπ ζα παξαρζνχλ γλψζεηο.
ηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ο κέληνξαο έρεη ζπλήζσο ην ξφιν
ηνπ θαζνδεγεηή – ζπκβνχινπ ηνπ αζθνχκελνπ θνηηεηή κε ζέκαηα ελδνζρνιηθά θαη
ελδνηαμηαθά. Ο ζηφρνο δειαδή είλαη κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο απηέο αζθήζεηο ν αζθνχκελνο
θνηηεηήο λα κπεη ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα πεξάζεη απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε
θαηαλνψληαο ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ζεσξεηηθψλ
ζρεκάησλ. ια απηά πνπ έκαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηα ηξία πξψηα ρξφληα
θαιείηαη ηψξα λα ηα εθαξκφζεη θαη βέβαηα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ρξεηάδεηαη ηε ζσζηή
θαζνδήγεζε απφ αλζξψπνπο κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη γλψζε. Πην ζπγθεθξηκέλα:
α) ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνχινπ (κέληνξα) -αζθνχκελνπ θνηηεηή
ζηε ζρνιηθή ηάμε ν δάζθαινο κέληνξαο έρεη «δίπια» ηνπ ηνλ αζθνχκελν θνηηεηή πνπ έρεη
αλαιάβεη θαη ηνπ αλαζέηεη εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηάμε, θάλεη ζηνραζηηθέο
ζπδεηήζεηο καδί ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ ιχλεη απνξίεο θηι. Δπίζεο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ζπδεηά κε ηνλ αζθνχκελν
θνηηεηή ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο πνπ ηπρφλ ηνλ πξνβιεκαηίδνπλ θαη ζα ηνπ επηζεκαίλεη
θάπνηα θαίξηα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέρεη θαη ζα πξέπεη λα εκβαζχλεη απφ ηε κειέηε
ηεο βηβιηνγξαθίαο.
β) ζηε θάζε πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνλ αζθνχκελν θνηηεηή
ν κέληνξαο: α) αθνχεη ηνλ αζθνχκελν θνηηεηή πψο ζθέθηεηαη λα δηδάμεη ηηο καζεζηαθέο
ελφηεηεο πνπ έρεη αλαιάβεη θαη ζα ηνπ, β) θάλεη πξνηάζεηο/ππνδείμεηο ζχκθσλα κε ηελ
εκπεηξία ηνπ ψζηε θαη ν αζθνχκελνο θνηηεηήο λα θαηαιάβεη θαιχηεξα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε
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δηδαζθαιία κηαο καζεζηαθήο ελφηεηαο ζπλδπάδνληαο ηηο αθαδεκατθέο γλψζεηο πνπ απφθηεζε
απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ αιιά θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ
δαζθάισλ/κεληφξσλ, γ) παξαθνινπζεί ηνλ αζθνχκελν θνηηεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηδαζθαιίαο –Μαζεκαηηθά, Γιψζζα, Ηζηνξία, Μειέηε Πεξηβάιινληνο (γηα ηηο κηθξφηεξεο
ηάμεηο) Φπζηθή (γηα ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο), θαη θαηφπηλ, δ) αλαηξνθνδνηεί δηαινγηθά
(ζπλαδειθηθά πιένλ), ζρεηηθά κε απηφ πνπ απηνπαξαηήξεζε θαη βίσζε ν αζθνχκελνο
θνηηεηήο, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ν αζθνχκελνο θνηηεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηδαθηηθήο πξάμεο, ηνπ πξνηείλεη ελέξγεηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ ή ιχζεηο θαη
ελαιιαθηηθέο ηερληθέο κάζεζεο. Σέινο, ν θάζε κέληνξαο γξάθεη κηα «έθζεζε» γηα ηνλ
αζθνχκελν θνηηεηή πνπ έρεη αλαιάβεη (νθφο, 2015).
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο, πνζνηηθήο αλάιπζεο δηαπηζηψλεηαη φηη ηφζν νη
εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζεσξνχλ
φηη ν ξφινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ σο ζπκβνχινπ - κέληνξα ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη πνιπδηάζηαηνο γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη θαζνδήγεζε ησλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηελ έληαμε ηεο κεληνξείαο ζην πιαίζην ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζηα
Παηδαγσγηθά Σκήκαηα.
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Abstract: Water is the most precious and indispensable natural resource. However, water
shortage is one of the largest problems in the world. Water scarcity and droughts affect
negative the socioeconomic and environmental development of the areas which suffer from
these phenomena. Consequently, water sustainable management is important to face the
serious problem of water scarcity. Furthermore, it is commonly accepted that education for
sustainable development can contribute to enhancing and ensuring the sustainable
development of societies. Therefore, it is very important the suitable student‘s education, but
also the public information and awareness, through the implementation in schools of project
such as Environmental Management Plans of Rainwater Harvesting Systems for non-potable
use in an Educational Institute.
Keywords: education for sustainable development, rainwater harvesting systems, water
footprint, water scarcity
Πεξίιεςε: Σν λεξφ είλαη ν πην πνιχηηκνο θαη αλαληηθαηάζηαηνο θπζηθφο πφξνο. Χζηφζν, ε
έιιεηςε λεξνχ είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζηνλ θφζκν. Ζ ιεηςπδξία θαη ε
μεξαζία επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή αλάπηπμε ησλ
πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη απφ απηά ηα θαηλφκελα. Ζ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ είλαη
πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ιεηςπδξίαο. Δπηπιένλ, είλαη
θνηλά απνδεθηφ φηη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ
ελίζρπζε θαη εμαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ θνηλσληψλ. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη πνιχ
ζεκαληηθή ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ε ελεκέξσζε θαη
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζηα ζρνιεία ζρεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ φπσο ηα ρέδηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πζηεκάησλ πιινγήο
Οκβξίσλ Τδάησλ γηα κε πφζηκε ρξήζε ζε έλα Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα.
Λέμεηο θιεηδηά: εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ζπζηήκαηα ζπιινγήο νκβξίσλ
πδάησλ, πδαηηθφ απνηχπσκα, ιεηςπδξία

Introduction
Undoubtedly, water is the most precious and indispensable natural resource. It is the source of
life on earth. All species of flora and fauna consist mainly of water. The life of human is
directly related to the water. About 2/3 of the human body consists of water. Pollution,
contamination and lack of water are a major environmental threat of all ecosystems.
However, in recent decades, human societies consume fresh water recklessly and wastefully,
by considering that water reserves are inexhaustible.
Water covers more than 70% of earth‘s surface, but only 2.5% is fresh water because the rest
97.5% are water in oceans and other saline water, which are too salty for us to drink.
However, as can be seen in the following graphic 1, even that 2.5 % of the fresh water is not
all available.
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Graph 1. Worldwide Distribution of Fresh Water. (Retrieved from https://www.usgs.gov/specialtopic/water-science-school/science/where-earths-water?qt-science_center_objects=0#qtscience_center_objects)

Fresh water is used for irrigation, industry, energy produce and domestic use. The distribution
of water in these four activities depends on the type of development of a country. In
industrialized countries, such as England and Germany, most of the available water is used to
the industry. On the contrary, the countries which their agriculture based on irrigated crops,
consume the most water to agriculture. Nevertheless, as can be seen in the following map 1,
worldwide, irrigation holds the largest percentage of water consumption as demand for food
rises with population growth.
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Map 1. Major water uses by country. (Retrieved from http://www.grida.no/)

Water shortage is one of the largest problems in the world, as can be seen in the following
map 2. The combination of climate change, water pollution and extremely increased water
demands, due to the population growth and expansion in urbanization, industrialization and
irrigated agricultural, led to deteriorate water quality and quantity.
The reckless and uncontrolled over exploitation of ground water reduced the ground water
table and in some cases led to the intrusion of seawater into the aquifers, turning the fresh
water in brackish. This phenomenon is more intense in areas, such as the Mediterranean,
where in the summer months the water availability is extremely lower due a sharp increase in
population, and therefore in the water demand, combined with a dry season.
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Map 2. Global water stress in 2040. (Petruzzello)

Water scarcity and droughts affect negative the socioeconomic and environmental
development of the areas which suffer from these phenomena. Climate change, less runoff
(10-30%) and higher rates of evapotranspiration due to temperatures rise (in Europe could rise
by 2–6°C this century) exacerbate this situation and many arid and semi-arid regions, as
Mediterranean will have to address less water resources.
Consequently, water efficiency management is important to face the serious problem of water
scarcity. The implementation of policies and technical measures can lead to the sustainable
management of water resources. Emphasis should be given to preventive risk management
policies, water pricing based on consumption, even in agriculture, as well as control and
sanctions to prevent illegal water abstraction. Additional important is repair and ongoing
maintenance of the public water supply network for the reduction of losses from leakage, the
application of suitable irrigation water saving techniques, such as drip and groundwater
irrigation, as well as preventing water consuming crops in arid areas. Furthermore, some
alternative sources of water, such as rainwater harvesting (RWH), which is the process of
capturing, channeling, and storing storm water runoff for later use, can be used for potable
and non potable uses in order to ensure domestic water demands and contribute to the
restoration of groundwater. Finally, it is very important the suitable student‘s education, but
also the public information, awareness and active participation on sustainable management of
water.
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1. Description of the project
This paper presents a proposal for an educational project which aims to create an
environmental management plan for the installation of a RWH system which will serve the
demands for toilets and irrigation of an educational institute.
The proposal project is restricted at the study of the RWH systems for non potable use
because, usually, the water demands for drinking water of an educational institute are small
compared with the demands for non-potable water, which is mainly used for different
purposes in various departments of the institute, such as toilets, laboratories and gardens, as
well as for the cleaning of the entire building and the surrounding area. Consequently, the
treatment of rainwater to produce drinking water is an unnecessary, complicated and
expensive process that will increase the cost of the RWH system and may render prohibitive
its application. Furthermore, the student‘s research will become more complex and
demanding as the degree of difficulty will increase significantly.

2. Aim and purpose of the project
Rainwater harvesting is not a modern technique, on the contrary is an ancient technique,
which date back more than 4,000 years in some civilizations. Unfortunately nowadays
increasing number of areas encounter water scarcity and researchers estimate that by 2050 one
in three people will not have access to drinking water. For this reason, scientists focus on
studying the sustainable management of water resources, part of which are the methods of
collecting and use rainwater.
Education for sustainable development must contribute to enhancing and ensuring the
sustainable development of societies by introducing educational activities which aim at
creating responsible and active citizens, critical thinking, environmentally and socially
sensitive, who will take action and participate in decision making, based on the fundamental
values of respect, equality, justice, solidarity and democracy.
The main aims of this project are similar to those of sustainable development education,
because it focuses on the information, awareness, and participation of the students and the
local society on the rational use of water and on storing rainwater, in containers, for nonpotable use (toilet flushing, general cleaning, garden irrigation).
Therefore, the purpose of the project is relevant to the ultimate purpose of education for
sustainable development, which is the prosperity and sustainability of human societies and
natural environment. Thus, the specific purposes of the program are to protect environment,
such as reduce soil erosion, augment ground water supplies and increase the water quality in
the aquifers, but also to save money which could be spent for educational use.
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3. Teaching methods and techniques
In general, all educational activities for sustainable development are optimally supported by a
student-centered and collaborative way of teaching, such as discussion, brainstorming,
workgroups, case study, role playing, simulation and interviews with experts. They are
interdisciplinary, utilizing both the natural and the social sciences, such as physics,
mathematics, biology, geography, sociology, history, literature, technical design, computing,
etc. They also support the active participation of students and they exploit their already
acquired knowledge, helping them to develop relevant scientific skills, but also fundamental
horizontal skills such as collaboration, teamwork, initiative, critical thinking and
environmental awareness. Furthermore, they aim at the openness of school to the society and
at its involvement with the public issues. Therefore, they contribute to the cultivation of a
sense of social and environmental responsibility, respect and solidarity.
Additional, educational issues, such as the one proposed, which are related to the sustainable
development of the local community, are particularly attractive to students, as the learning
process acquires personal interesting and a strong learning motivation for them.
Moreover, the organization and implementation of interactive local activities, which are
adapted to the needs and interests of students, the local community and the natural
environment, helps students to understand the value of environmental issues, their local and
global impact, as well as their economic and social dimensions.
Therefore, there are many teaching methods and techniques that could be used in order to
achieve the best possible application and utilization of the specific project. For example, the
simulation technique and role-playing activities by students are ideal and extremely inventive.
Students could take roles of the Municipal council in their area, roles of the council of a nonprofit organization that deals with the protection of the environment, or roles of executives of
a design and construction company. They could also be divided into small groups and each
group could take roles of a different council. In this way, it is possible to apply the program to
larger groups of students, as the sub-topics and the study objects would be divided into
groups. They will also address the issue from a variety of different perspectives and through
the process of debate and creative dialogue they will understand all the dimensions of the
problem. In addition, educational visits to technical companies, environmental organizations
and municipal authorities, as well as interviews with experts and municipal authorities are
very important and necessary.

4. Project sub-topics
This project could be ideally studied interdisciplinary, as it is related to various scientific
fields, which could be researched during various courses such as history, literature, geography,
geology, mathematics, political education, high school project etc. Some of the key thematic
areas that could be developed are:
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4.1. Historical overview of rainwater harvesting systems
Rainwater harvesting and storage is one of the oldest methods of collecting water for domestic
and agricultural purposes. It was a common technique throughout the ancient Greece, the
ancient Egypt, the Roman Empire, the Byzantine Empire, India, China, Israel and many other
advanced civilizations. Thus, the literature research, on historical, social, economic and
environmental issues related to water use by humans, worldwide, and to the techniques that
humans invented for the more efficient utilization of it, helps students to understand how
essential, important and valuable good water has been for the protection and evolution of
human civilization.
4.2. Modern applications of rainwater harvesting systems
Nowadays, rainwater harvesting is gaining importance again. Climate change combined with
population growth on earth requires the utilization and development of all possible sources to
ensure water supply. In many parts of the world, the process of rainwater collection is growing
increasingly. Therefore, the bibliographic research for modern water collection applications,
but also the sharing of personal experiences and the discussion help students understand the
precious value of water conservation. Students understand the necessity of applying water
collection methods. They gain personal motivation and interest and they feel that they are part
of a global group that is interested, struggling and fighting for environmental protection and
sustainable development of societies, since through their own student work, they also
contribute to the improvement of their local community.
4.3. The water footprint of a country
This subsection is about the water footprint of a country which is the quantity of water
consumed by the people of a country for the production of the goods and services. Relevant
and very useful is also the research on the distribution of fresh water in the four basic
activities, which are the irrigation, the energy produce, the industry and the domestic use.
Through this subsection, students realize the environmental, social and economic value of
water. They understand the consequences of human activity on freshwater reserves, and they
cultivate their ecological consciousness. An educational visit to the relevant departments, such
as the Water Service and the Department of Environment and Hydroeconomy, is particularly
interesting, because there the students can look for their local water footprint and the potential
environmental impacts.
4.4. Study of the water policy, worldwide and in their country
The awareness and active involvement of students increase as students search and find out the
worldwide measures and policy tools against water scarcity and pollution, and their country
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legislation and measures for mandatory collection of rainwater, especially, in some highly arid
regions of their country.
4.5. Study of the hydrogeological conditions of their country and especially of their
region
Students study and research the geomorphological structure of their country and in particular
of their region, as well the surface and underground water resources. Following, students can
combine their findings for the hydrogeomorphology of their area and for its water footprint,
and they will be able to understand the reasons why only a small portion of this water potential
is economically and technically usable, resulting in water deficiency problems in some areas
for specific time periods.
4.6. Study of the climatic conditions of their country and especially of their region
Students study the position and the topography of their country and they research how these
are related with the climate, the main seasons and the distribution of rainfalls throw their
country. Particularly interesting, but also necessary for the implementation of the project, is
the collection of meteorological data for their area, as well as the creation of the ombrothermic
diagram, so that they can identify the dry and hot periods. The meteorological data can be
obtained either from a station set up at the school or through an educational visit to a relevant
department, where specialist scientists can explain the operation of a meteorological station
and provide the required data.
4.7. Benefits and inhibit factors for the development of the rainwater harvesting
systems
Students understand the utility of the RWH systems and the barriers that must be accessed, as
it take place bibliographic research, brainstorming and discussion about the advantages and the
disadvantages, the benefits and the barriers of a RWH system.
4.8. Rainwater harvesting system components
Students look for the different types of RWH systems and the parts they consist of. They also
study their operation and maintenance.
4.9. Implementing a rainwater harvesting system at the school
Working in groups, students, assisted by their teachers, search for information about their school
building and the surrounding area.
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They calculate the total and the roof surface of the building, as well as the surrounding area
of the yard, either from the building designs or from free digital applications.
They record the ways in which water is consumed for non-potable use inside the school, by
working in the field. So, for example, they can record, on a rough draft, how many toilets
there are in the school, the green area and the vegetation types of the school yard.
Continuing the field work, they record the vertical gutters and they mark them on a copy of
the floor plan of the roof. Then, in the classroom, students observe carefully the slopes on the
floorplan of the roof, and they divide its surface to sections that drain the rainwater in each
gutter.
They draw by hand or in digital software precise floor plans of the building and the yard of
the school, on which they place the water consumption areas, the gutters, the roof slopes and
other useful information.
They search for relevant surveys from which they use the data for the water consumption per
person per day, as well as for irrigation per day. They can also be informed of the annual
water consumption in the building and the number of people serving the building, from the
school administration. Consequently, combining these water consumption data, they can
calculate the monthly water needs throughout the year, as well as the amount of water used
for humans and for irrigation.
Furthermore, they can count the monthly runoff volume for each section of the roof of the
building, using the meteorological data of the region and the floor plans of the roof.
Next, they can analyze and compare for each month the drainage volume of water that can be
collected by the total area of the roof of the building and the total required amount of water
for the needs of the institute. In this way, students can extract important conclusions
regarding the utility and efficiency of the collection system.
The sizing of the tank is also one of the most important steps of the study. The student team,
assisted by a qualified teacher, may choose one of several methods for sizing the tank.
Additional, students choose the number, the material and the shape of the storage tank but
also their possible locations taking into account both the safety of construction and its
financial cost and aesthetic appearance. Afterwards, they can add the possible location of the
proposed tanks to the floor plan of the building and the school yard that they already
designed.
It is also necessary to do a research and then a proposal on the maintenance of the storage
tank and on water treatment methods, to avoid possible health problems.
Finally, it is very important to make a cost analysis of RWH systems, so that students
understand not only the environmental but also the financial benefits of them.

Expected results
The implementation of a RWH system in an educational institute is an ideal opportunity for
ecological awakening of students of the institution, but also the entire society of the total
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community. The students of the institution, assisted by qualified teachers, can take an active
role in the implementation study, the construction, the maintenance, the cleaning and the
proper functioning of the roof and the components of the RWH system. It will also be very
useful to record the consumption of rainwater and municipal water supply from the building
and create information brochures for the citizens of the city or even to organize informative
conferences.
Moreover, the public city water supply system will benefit because of the high discharge of
the network from the large amount of water consumed by the institution. Thus, the damages
of the network will be reduced, as well as the maintenance costs.
Nevertheless, it should not underestimate the environmental benefits arising from the
application of the RWH system, which cannot be estimated at financial units.
In conclusion, RWH systems are not yet widespread but soon they will be necessary in much
more areas because water scarcity is a worldwide threat and water harvesting will provide a
lot of environmental and socioeconomic benefits for the countries and the citizens and a
sustainable living for the future societies. Consequently it is essential for teachers to create
projects for the installation of RWH systems in schools in order to educate students about the
principles of water conservation and addressing the challenge of water scarcity facing the
world.
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Σν πξνθίι, νη απφςεηο θαη ζηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ηελ Διιεληθή σο Γ2
ζε δίγισζζνπο καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
Sketching the profile, comprehending the view point and identifyingthe stances of the
educators who are teaching Greek as a L2 to Bilingual Preschoolers.The case of a
Minority Pre- School in Istanbul.
Μαξία Πινπζίνπ, Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ζηε Γηδαζθαιία Διιεληθήο σο Γεχηεξεο/Ξέλεο, Κσλζηαληηλνχπνιε,
mplousiou@yahoo.gr
Maria Plousiou, MA in Teaching Greek to Speakers of OtherLanguages, mplousiou@yahoo.gr

Abstract:Σhis paper reports on a case study investigating Nursery School Teachers attitudes
and practices with regard to Bilingualism in their classes. The study was conducted in a Greek
Minority Pre-School in Istanbul. The research findings presented in this paper show the need
for continuing professional development will aim to enhance teachers‘ awareness on issues
connected to Bilingualism, Intercultural Pedagogy and Teaching Greek as a Second / Foreign
Language (L2).
Keywords: Bilingual toddlers, Minority Preschool Education, views and perceptions, Greek
as Second/ Foreign
Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη σο ζθνπφ λα ζθηαγξαθήζεη ην πξνθίι πέληε
εθπαηδεπηηθψλ (ζπνπδέο, γλψζεηο, εκπεηξία) πνπ δηδάζθνπλ ηελ Διιεληθή σο Γεχηεξε/Ξέλε
ζε έλαλ ειιελφθσλν Παηδηθφ ηαζκφ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη αλαθνξηθά κε απηφ λα
αληρλεχζεη αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ πνιχγισζζνπ
πνιππνιηηηζκηθνχ ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλνληαη. Απφ ηα πνξίζκαηα ηεο
έξεπλαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζααλαθνίλσζε πξνθχπηεη ε αλάγθε επηκφξθσζεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα δηγισζζίαο, δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο θαη δηδαζθαιίαο
ηεο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο/Ξέλεο Γιψζζαο.
Λέμεηο θιεηδηά: Γίγισζζνη καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο,Μεηνλνηηθή Πξνζρνιηθή
Δθπαίδεπζε, αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ, Διιεληθή σο Γεχηεξε/Ξέλε

Δηζαγσγή
ΖΔιιεληθή Οκνγέλεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζέινληαο λα επελδχζεη ζηελ θαιχηεξε
εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ηεο θαη λα εληζρχζεη ηελ ειιελνκάζεηα ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα
ζρνιεία ηεο,ελαπφζεζε ηηο ειπίδεο ηεο ζηελ ελδπλάκσζε ηεο πξνζρνιηθήο
εθπαίδεπζεοππνζηεξίδνληαο ηελ ίδξπζε ελφο Κνηλνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ (Πινπζίνπ,
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2019α). ην ελ ιφγσ ζρνιείν, πνπ αλήθεη ζηηο εθηφο πξνγξάκκαηνο κνξθέο εθπαίδεπζεο6,
θνηηνχλ δίγισζζα θαη πνιχγισζζα παηδηά ειηθίαο 2-4 εηψλ. Οη καζεηέο πξνέξρνληαη απφ
δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη, ζπλεπψο, ε ζρέζε ηνπο κε ηε
γιψζζα-ζηφρν δηαθνξνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε, θαζψο, γηα θάπνηνπο είλαη Μεηξηθή θαη γηα
άιινπο νιφηεια Ξέλε Γιψζζα (Πινπζίνπ, 2019β)7. Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνηηθνχ Παηδηθνχ
ηαζκνχ πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ηεο γξάθνπζαο, ε νπνία πξαγκαηνπνίεζε επηηφπηα
έξεπλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο (2016-17). Ζ έξεπλα είρε σο ζθνπφ λα
ζθηαγξαθήζεη ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ (εθπαίδεπζε, γλψζεηο, απφςεηο), θαη αλαθνξηθά
κε απηφ, λα πεξηγξάςεη θαη λα εμεηάζεη σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο ην Αλαιπηηθφ
Πξφγξακκα πνπ ζρεδηάδνπλ θαη εθαξκφδνπλ, θαζψο ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ.ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε παξνπζηάδεηαη ην κέξνο ηεο έξεπλαο8πνπ αθνξάην
πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο, θαηηηο αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ
πνιχγισζζνπ πνιππνιηηηζκηθνχ ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλνληαη. Σν άξζξν
δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε. Αξρηθά, παξαηίζεηαηην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ πξψηκε
θαηάθηεζε/εθκάζεζε κίαο Γεχηεξεο/Ξέλεο9 γιψζζαο, ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν
εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη κία Γ2 ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο
κίαο πνιχγισζζεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεοθαη, αθνινχζσο, παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα.

Α. Θεσξεηηθφ κέξνο
1. Πξψηκε εθκάζεζε Γεχηεξεο/Ξέλεο γιψζζαο
Έξεπλεο έρνπλ απνθαλζεί φηη έλα παηδί κπνξεί λα θαηαθηήζεη ηξεηο ή θαη πεξηζζφηεξεο
γιψζζεο ζε πνιχ κηθξή ειηθία, έρνληαο, κάιηζηα, ην πξνβάδηζκα ζηελ πξνθνξά ζε ζρέζε κε
ηνπο ελήιηθεο (Snow&Hoefnagel- Hohle, 1977 αλαθνξά ζηνTabors, 2008).Χζηφζν, παξά ην
κχζν πνπ ζέιεη ηα κηθξά παηδηά λα είλαη ζε ζέζε λα «απνξξνθνχλ ηηο γιψζζεο ζαλ
ζθνπγγάξηα», ε δηεζλήο έξεπλα θαηέδεημε πσο ε θαηάθηεζε ηεο Γ2, θαζπζηεξεί πεξηζζφηεξν
λα ζπληειεζηεί ζε παηδηά πνιχ κηθξήο ειηθίαο ζε ζχγθξηζε κε παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο
(Baker, 2014· Ball, 2011· Cummins, 2005· McLaughlin, 1992). Δπηπιένλ, ε αληίιεςε πνπ
ζέιεη ην παηδί λα θαηαθηάκία γιψζζα, απιψο γηαηί βξίζθεηαη ζε πεξηβάιινλ φπνπ κηιηέηαη
απφ θπζηθνχονκηιεηέοείλαη,κάιινλ, παξσρεκέλε (Mc Laughlinet. al., 1995· Σabors,
2008).Τπάξρνπλζεκαληηθνί αηνκηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ πξνοαπηή ηελ θαηεχζπλζε
6

Γελ είλαη εληαγκέλνο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο ή ηεο Σνπξθίαο, νχηε ππφθεηηαη επηζήκσο ζε
θαζεζηψο θάπνηαο λνκνζεζίαο (Γακαλάθεο, 2004).
7
Πεξηζζφηεξα γηα ην πξνθίι ησλ καζεηψλ βιέπε: Πινπζίνπ (2019α) θαη Πινπζίνπ (2019β)
8
Ζ έξεπλα είρε σο ηίηιν: Ζ δηδαζθαιία ηεο Νέαο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο/Ξέλεο Γιψζζαο ζηελ πξνζρνιηθή
ειηθία. Ζ πεξίπησζε ελφο ειιελφθσλνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, εθπνλήζεθε ζην πιαίζην
ηνπ Δμ Απνζηάζεσο Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο/Ξέλεο
Γιψζζαο», ηνπ ηκήκαηνο Γισζζψλ θαη Λνγνηερλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο κε επηβιέπνπζα ηε Γξ. K.
Ζιηνπνχινπ.
9
ην εμήο Γ2
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φπσο: ην θίλεηξν, ν βαζκφο θαη,θπξίσο, ε πνηφηεηα έθζεζεοζηεγιψζζα, ε πξνζσπηθφηεηα
ηνπ παηδηνχ, ε έθεζε, θαζψο, θαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία θαη
ηηογεληθφηεξεοζπλζήθεο θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο (Mc Laughlin, et.al., 1995· Tabors, 2008).
Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο, ζεκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα θαηέρνπλ,ε
ζηάζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ πνπ αλ ιεηηνπξγήζνπλ «πηεζηηθά» γηα ην παηδί,ίζσο
αθνχζηα, παξεκπνδίζνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θαηαθηήζεηηε Γ2(Tabors, 2008).Σέινο,
εηδηθά γηα ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε πξφζθηεζεκίαο Γ2
πξέπεη λα επηηειείηαη παξάιιεια θαη πξνζζεηηθά κε ηελ θαηάθηεζε ηεο κεηξηθήο/πξψηεο
(Γ1), θαζψο, κφλν θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη πξνζνδνθφξα γηα ηα παηδηά (Ball, 2011·
Cummins, 2005· Skutnabb- Kangas, 2005).

2. Σν πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ δηδάζθεη ηελ Διιεληθή σο Γεχηεξε/Ξέλε
ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο
2.1. Απαξαίηεηα πξνζφληα
Ζ Commission (2011) παξαζέηεη ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ην εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηδαζθαιία κηαο Γ2 ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία : α. Άξηζηε
γλψζε ηεο γιψζζαο ζηφρνπ10 θαη γεληθφηεξα γλψζε γισζζψλ β.Γλψζεηο παηδαγσγηθήο γηα
ηελ πξνζρνιηθή ειηθία γ. Γλψζεηο ζε δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ
πξνψζεζε θαη αλάπηπμε πνιπγισζζίαο θαη πνιππνιηηηζκηθφηεηαο.χκθσλα κε ηελ
Υαηδεπαλαγησηίδνπ (2010, ζ. 5) ν/εεθπαηδεπηηθφο, πνπ δηδάζθεη ηελ Διιεληθή σο Γ2,είλαη
ζεκηηφ λα θαηέρεη πνιχ θαιά, εθηφο ηελ Νέα Διιεληθή, γιψζζα -ζηφρν, θαη ηε γιψζζα ηεο
ρψξαο ζηελ νπνία θαιείηαη λα δηδάμεη, λα γλσξίδεη ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη
δηδαθηηθέο κεζφδνπο, λα είλαη ζε ζέζε λα νξγαλψλεη ηελ χιε κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν, λα
αλαγλσξίδεη θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν
απεπζχλεηαη. Ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο, φπσο ε πεξίπησζε πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα έξεπλα,
ζεκαληηθφ πξνζφλ γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ είλαη, λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε θαη
γλψζε, ψζηε λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ πνιππνιηηηζκηθή ηάμε ηνπ, λα έρεη αλαπηχμεη, ελ
νιίγνηο,«δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα»11.

10

Οη Brock θαη Power (2006) επηζεκαίλνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ κία Γ2 ζε παηδηά πξνζρνιηθήο
ειηθίαο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ιφγνπ, θαζψο, απνηεινχλ γισζζηθφ πξφηππν γηα ηνπο
καζεηέο ηνπο.
11
Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ
επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα απνδέρνληαη ηελ εηεξφηεηα θαη λα αμηνπνηνχλ
δεκηνπξγηθά ηα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ, λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε πιαίζηα ζηα νπνία
δηαζηαπξψλνληαη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκηθνί θψδηθεο, λα έρνπλ ηε δηάζεζε λα επαλεμεηάζνπλ θαη λα
αλαπξνζαξκφζνπλ πξνεγνχκελεο απφςεηο θαη ζηάζεηο, λα αλαπηχζζνπλ θαηλνχξηεο ζηξαηεγηθέο γηα κηα
ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία κε ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επαθή
(ηκφπνπινο, ρ.ρ. 3).
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2.2. Πξαθηηθέο
2.2.1. Γηδαζθαιία κίαο Γ2
Ζ Tabors (2007) πξνηείλεη ζηνπο/ ζηηο λεπηαγσγνχο πξαθηηθέο,ψζηε λα αξρίζνπλ ζηαδηαθά λα
επηθνηλσλνχλ κε καζεηέο νη νπνίνη δελ γλσξίδνπλ ηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ. Καηά ηελ έλαξμε
θνίηεζεο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν ζπζηήλεη νη εθπαηδεπηηθνί λα καζαίλνπλ βαζηθέο ιέμεηο
φπσο «λεξφ», «ηνπαιέηα» θηι. ζηε κεηξηθήγιψζζα ηνπ παηδηνχ/ησλ παηδηψλ, ψζηε λα
κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί κεηαμχ ηνπο ε πξψηε επηθνηλσλία,έσο φηνπ εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο
κε ην λέν πεξηβάιινλ. Σνλ πξψην κήλα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο λα ρξεζηκνπνηνχλ γιψζζα
απινπνηεκέλε γηα φια ηα παηδηά-αθφκε θη αλ ζηελ ηάμε ππάξρνπλ παηδηά θπζηθνί νκηιεηέο
ηεο γιψζζαο- θαη λα αλεβάδνπλ ην επίπεδν δπζθνιίαο ηεο γιψζζαο ζηαδηαθά. Να παξέρνπλ
ζηνπο καζεηέο ηνλ απαξαίηεην ρξφλν εμνηθείσζεο κε ην λέν πεξηβάιινλ θαη ηε ζρνιηθή
ξνπηίλα απνθεχγνληαο, αξρηθά, λα βνκβαξδίδνπλ ην παηδί κε εξσηήζεηο ζηε Γ2. Να
επηδηψθνπλ ηελ ζηαδηαθή ελζσκάησζε ηνπ παηδηνχ ζηελ νκάδα απεπζπλφκελνηζηνπο
ππφινηπνπο καζεηέο θαη θάλνληαο έκκεζε αλαθνξά ζην παηδί πρ. «Αο δείμνπκε
ζηνλ/ζηελ….πψο καδεχνπκε ηα παηρλίδηα ζηελ ηάμε…» αθφκε, λα επαλαιακβάλνπλ ζχληνκεο
απιέο θξάζεηο θαη λα επηζηξαηεχνπλ ρεηξνλνκίεο θαη λνήκαηα πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ φζν ην
δπλαηφλ θαιχηεξα θαηαλνεηνί. ηαλ νη κηθξνί καζεηέο αξρίδνπλ πηα λα επηθνηλσλνχλ, έζησ
κε ιίγεο ιέμεηο θαη θξάζεηο, λα ρηίδνπλ ζηαδηαθά πάλσ ζηε θαηαθηεκέλε γλψζε πρ. «-Ση είλαη
απηφ;» «-Απηνθίλεην.»«-Δίλαη έλα κπιε απηνθίλεην». Αλάινγεο είλαη θαη νη πξνηάζεηο ησλ
Brock θαη Power (2006) πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο ειηθίαο
πξέπεηλα ζπλδένπλ ηε γιψζζα-ζηφρν κε ηηο άιιεο γιψζζεο πνπ γλσξίδνπλ ηα παηδηά θαη λα
πξνσζνχλ ηελ εθκάζεζήηεο κε βησκαηηθέο παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ πξνθαινχλ ην
ελδηαθέξνλ θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο. Αθφκε, λα ηα παξαθηλνχλ ψζηε λα κηιήζνπλ, λα ηνπο
παξέρνπλ επθαηξίεο ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ, λα επαλαιακβάλνπλ, λα θαηαλννχλ θαη λα
θαηαθηνχλ ην λέν ιεμηιφγην θαη λα ηα πξνηξέπνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο φπνηεο
δξαζηεξηφηεηεο ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,ιακβάλνληαοππφςε ηνπο
ηδηαίηεξνπο ξπζκνχο ηνπ θάζε παηδηνχ, θαη ηέινο, λα βεβαηψλνληαη πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηα
επφκελα βήκαηα ηεο εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηαο φηη ηα παηδηά θαηαλννχλ ηηο νδεγίεο πνπ
δίλνληαη ζηε Γ2(Brock&Power, 2006 αλαθνξά, ζην Conteh, 2006, ζ. 30).Οη Dukes θαη Smith
(2007, ζ. 75,77) ζπληζηνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηαηεξνχλ ζηαζεξέο ξνπηίλεο, ψζηε ην
παηδί λα γλσξίδεη ηη ζα ηνπ δεηεζεί, λα ρξεζηκνπνηνχλ επαλαιακβαλφκελεο ιέμεηο θαη
θξάζεηο θιεηδηά, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηξαγνχδηα θαη ξίκεο-πνηεκαηάθηα, λα δίλνπλ έκθαζε ζηηο
εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαζψο κηινχλ, ψζηε λα γίλνληαη επθνιφηεξα θαηαλνεηνί. ρεηηθά
κε ηελ παξαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εμέιημεο ησλ λεπίσλ ζηε γιψζζα- ζηφρν νη Dukes
θαη Smith (2007) πξνηείλνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηαηεξνχλ ερεηηθά αξρεία πνπ ζα ηνπο
βνεζνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε δηαπηζηψζεηο θαη αμηνινγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ
παηδηνχ. Οη Βαξλάβα-θνχξα, 2009, Brassard θαη Boehm, 2007 θαη Tabors, 2008 ζπληζηνχλ
ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο κε ηελ εγγξαθή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, λα πξνβαίλνπλ ζε
ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην γισζζηθφ ηνπο πξνθίιθαη θαηά ηε
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δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζε απηφ λα επηδίδνληαη ζε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ηεο
γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θάζε παηδηνχ μερσξηζηά κε πξσηφθνιια θαηαγξαθήο θαη
αμηνιφγεζεο12Δπηπιένλ, πξνηείλνπλ νη εθπαηδεπηηθνίλα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηνπο
γνλείο, πξαγκαηνπνηψληαο ζπλεληεχμεηο καδί ηνπο, ζηηο νπνίεο ζα θαηαγξάθνληαη νη
καξηπξίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη, ψζηε λα ππάξρεη
ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ γνληψλ κε απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Βαξλάβαθνχξα, 2009· Brassard θαη Boehm, 2007· Tabors, 2008).
2.2.2. Πνιππνιηηηζκηθφηεηα
Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθά
γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, πξνηείλνληαη πξαθηηθέο ζηα Αλαιπηηθά
Πξνγξάκκαηα Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο.13Δηδηθφηεξα, ζπζηήλεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ήδε
θαηαθηεκέλεο γισζζηθέο γλψζεηο ησλ παηδηψλ, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά
ηνπο γλσξίζκαηα θαη λα ζεσξνχληαη αθεηεξία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο (Βαξλάβα-θνχξα, 2009· Γαθέξκνπ θαη ζπλ., 2006). πληζηάηαη ζηνπο/ζηηο
λεπηαγσγνχο
λα
δεκηνπξγνχλέλα
πεξηβάιινλ
πνπ
λαθηινμελείζηνηρεία
απφ
δηάθνξεοθνπιηνχξεο θαη παξαδφζεηο,θσηνγξαθίεο, αληηθείκελα, παηρλίδηα, είδενηθηαθήο
ρξήζεο, εξγαιεία, βηβιία πνπ ζπλδένληαη κε ηηοθνπιηνχξεο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ
παηδηψλ, λα θέξλνπλ ζηελ ηάμε βηβιία απφ δηάθνξεο γιψζζεο θαη γξαθέο (Βαξλάβα-θνχξα,
2009· Γαθέξκνπ θαη ζπλ., 2006), λα ελεξγνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ ζρεηηθά κε
άιιεο γιψζζεο, λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εμνηθείσζή ηνπ κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ήρνπο θαη
δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα γξαθήο, λα νξγαλψλνπλ εθζέζεηο παηδηθψλ έξγσλ απφ δηάθνξνπο
πνιηηηζκνχο (Βαξλάβα-θνχξα, 2009), λα ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα παίμνπλ παηρλίδηα θαη
λα ηξαγνπδήζνπλ ηξαγνχδηα άιισλ πνιηηηζκψλ, λα νξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο καγεηξηθήο
ζπλδένληάο ηεο κε έζηκα, γηνξηέο θαη κε ηηο ρψξεο θαηαγσγήο ησλ παηδηψλ (Γαθέξκνπ θαη
ζπλ. 2006), λα νξγαλψλνπλ ζρνιηθέο γηνξηέο δηαπνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα, λα θαινχλ ηνπο
γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο αθήγεζε, παξακπζηψλ, ηζηνξηψλ, ηξαγνχδηα,
αλαπαξάζηαζε εζίκσλ (Βαξλάβα-θνχξα, 2009· Γαθέξκνπ θαη ζπλ. 2006).

Β. Έξεπλα
Ζ παξνχζα κειέηε θαηαηάζζεηαη ζηηο έξεπλεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά κειέηεο πεξίπησζεο.
χκθσλα κε ηνπο Stake (1995) θαη Robson (2007) φηαλ ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ
κεηαθέξεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε, ζχλζεηε θαη ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, ηφηε ε έλλνηα ηεο
«κειέηεο πεξίπησζεο» (Case Study) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη ηελ εξεπλεηηθή
ζηξαηεγηθή. […] Πεξίπησζε απνηεινχλ ζπλήζσο νη άλζξσπνη, νη νκάδεο, ηα πξνγξάκκαηα,
12
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Αλαθνξά ζην «Πξφγξακκα γηα ηελ Καιιηέξγεηα, ηελ Αγσγή θαη ηε Φξνληίδα Παηδηψλ Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο»
(2009) γηα παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ζηνλ «Οδεγφ λεπηαγσγνχ» (2006) ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ην λεπηαγσγείν( 2003).
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ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ή θνξείο θαη ζπαληφηεξα ηα γεγνλφηα θαη νη δηαδηθαζίεο
(Μαγγφπνπινο, 2017, ζ. 74).

1. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Έπεηηα απφ πξνθαηαξθηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ κέξνπο ηεο γξάθνπζαο,
δηαπηζηψζεθε φηη ην γισζζηθφ πξνθίι (γιψζζεο πνπ κηινχλ, ζηάδην εθκάζεζεο/θαηάθηεζεο
ηεο Διιεληθήο, ηχπνο δηγισζζία θηι.)ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζην Κνηλνηηθφ Παηδηθφ
ηαζκφ πνηθίιεη θαη δηαθνξνπνηείηαη αλά πεξίπησζε καζεηή αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηε
ζρέζε ηνπ κε ηε γιψζζα ζηφρν, ην πφηε άξρηζε ηε θνίηεζή ηνπ ζην ζρνιείν14. Δληνχηνηο,
ζχκθσλα κε παξαηήξεζε ηεο εξεπλήηξηαο, ζην ζρνιείν δελ πξαγκαηνπνηείηαη αλαιπηηθή θαη
ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ηνπ γισζζηθνχ πξνθίι θαη δελ παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθάε
γισζζηθή εμέιημε ηνπ θάζε παηδηνχ μερσξηζηά, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε εξσηήκαηα ζε ζρέζε
κε ηε κεζνδνινγία πνπ πηνζεηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γ2/ΞΓ, ηε
ζηνρνζεζία ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ αθνινπζείηαη θαη ην θαηά πφζν, ηειηθά, ην
ελ ιφγσ πξφγξακκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο γισζζηθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ. Τπφ ην πξίζκα απηφ ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε ζθηαγξάθεζεηνπ πξνθίι ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, θαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ απφςεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε
ηεο Διιεληθήο σο Γ2 θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πνιχγισζζνπ πνιππνιηηηζκηθνχ θνηλνχ ζην
νπνίν απεπζχλνληαη.Με ζεκείν αλαθνξάο ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
δηαηππψζεθαλ σο εμήο: 1.Πνην είλαη ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ; (ζπνπδέο, γλψζεηο ζε
ζέκαηα δηδαθηηθήο Γ2/ΞΓ, δηγισζζίαο, δηαπνιηηηζκηθήο) 2. Πνηεο είλαη ε απφςεηο ηνπο γηα ην
πνιππνιηηηζκηθφ καζεηηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη (πξψηκε εθκάζεζε κίαο Γ2,
πξαθηηθέο εθκάζεζήο ηεο, πξαθηηθέο δηαρείξηζεο καζεηηθνχ θνηλνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ
δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα);
1.1. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ
Κνηλνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ, δχν εθπαηδεπηηθνί ηάμεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη θαη
ππεχζπλε ηνπ Κνηλνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ, δχν βνεζνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηάμεο θαη κία
αθφκε εθπαηδεπηηθφο πνπ εηζέξρνληαλ ζηελ ηάμε εκβφιηκα πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη
έλα ζρέδην εξγαζίαο (πξφηδεθη). Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο
ε αλαθνξά ζηηο πέληε εθπαηδεπηηθνχο γίλεηαη κε ηνπο θσδηθνχο «εθπαηδεπηηθφο 1, 2, 3, 4 θαη
5».
1.2. πιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ
Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ηεο παξνχζαο κειέηεο, απνηέιεζε ε ζπλέληεπμε. Ζ επηινγή ηεο
14
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ζηεξίρηεθε ζην γεγνλφο φηη ε ζπλέληεπμε βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη
αθνξά ζηελ άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ εξεπλεηή θαη ππνθεηκέλνπ, ελψ[...] ζθνπφο ηνπ
εξεπλεηή είλαη ε πξνζέγγηζε θαη θαηαγξαθή ηεο αιήζεηαο ρσξίο, απνζηέσζε θαη
απνρξσκάηηζε ησλ απαληήζεσλ (Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2008, ζ. 10). Απφ απηή ηε
ζθνπηά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηα δψζεο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηηο πέληε εθπαηδεπηηθνχο
ηνπ ζρνιείνπ. Υξεζηκνπνηήζεθε ν ηχπνο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο κε αλνηρηέο θαη
κεηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο (Ησζεθίδεο, 2003). Πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ε ζπλέληεπμε
ζρεδηάζηεθε έλαο ιεηηνπξγηθφο νδεγφο ζπλέληεπμεο κε ηηο ζεκαηηθέο πνπ επηδηψρζεθε λα
θαιπθζνχλ κέζσ απηήο (Ησζεθίδεο, 2003). Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη‘ ηδίαλ
κε ηηο 5 εθπαηδεπηηθνχο ζηηο 16/3/2017, 23/3/2017, 24/3/2017 θαη 7/4/2017, κεηά ηε ιήμε ηνπ
ζρνιηθνχ σξαξίνπ θαη ζε κέξνο ηεο δηθήο ηνπο επηινγήο, ψζηε λα αηζζάλνληαη άλεηα λα
εθθξαζηνχλ. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ πηνζεηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ είλαη απηή ηεο
ζεκαηηθήο αλάιπζεο ε νπνία αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα: Δμνηθείσζε κε ηα δεδνκέλα,
θσδηθνπνίεζε, αλαδήηεζε ζεκάησλ, επαλεμέηαζε ζεκάησλ, νξηζκφο θαη νλνκαζία ζεκάησλ,
ζπγγξαθή ησλ επξεκάησλ (Braun & Clark, 2016 ζηνπο Ίζαξε θαη Πνπξθφ, 2015, ζ. 117·
Maguire θαηDelahunt, 2017, ζ. 3354).Με ζηφρν ηε ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ γηα
ηηο γλψζεηο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνθίι ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο
απφςεηο ηνπο πνπ άπηνληαη δεηεκάησλ δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο, δφζεθαλ ζηηο
εθπαηδεπηηθνχο δχν εξσηεκαηνιφγηα. Σν πξψην εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε εξσηήζεηο
θιεηζηνχ ηχπνπ θαη είρε σο ζηφρν λα αληρλεχζεη ηα ζηνηρεία πνπ ζθηαγξαθνχλ ην πξνζσπηθφ
πξνθίι ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ, (εηδηθφηεηα, ζπνπδέο, εμεηδίθεπζε θαη γλψζεηο ζε ζέκαηα
δηδαθηηθήο ηεο μέλεο γιψζζαο, δηγισζζίαο θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο). Σν δεχηεξν
εξσηεκαηνιφγην ιεηηνχξγεζε ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο πξνεγεζείζεο ζπλεληεχμεηο θαη ζηφρεπε
ζην λα αληρλεχζεη επηπιένλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
γηα ην γισζζηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ηελ εθκάζεζε ηεο Διιεληθήο σο Γ2 θαη ηηο
πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν
απεπζχλνληαη15. Οη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνιιαπιήο
επηινγήο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ιεγφκελα
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ εξεπλήηξηα θξφληηζε ψζηε ηα εξσηεκαηνιφγηα λα είλαη δπλαηφ λα
απαληεζνχλ ζε ζχληνκν ρξφλν. Σα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζηηο 19/5/2017 θαη
ζπιιέρζεθαλ ζηηο 24/5/2017, ηελ εκέξα πνπ νινθιεξψζεθε ε έξεπλα16.H αλάιπζε ηνπ
πξψηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνδφζεθε ζε έλαλ ζπλνπηηθφ πίλαθα (Πίλαθαο 1).
Σαδεδνκέλα/ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην ελζσκαηψζεθαλ ζε
εθείλα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά.
15

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε απνζπάζκαηα-αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, νη νπνίεο εληνπίδνληαη ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο:Γαθέξκνπ, Υ., Κνπινχξε, Π., Μπαζαγηάλλε, Δ. (2006) Οδεγφο Νεπηαγσγνχ.
Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα θαη
ΔΠΑ. (2011). «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ» (ρνιείν 21νπ αηψλα) Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ, Αζήλα:
Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ έγηλε κε γλψκνλα ηηο
απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ην πνην ΑΠ αθνινπζνχλ ζηε ζπλέληεπμε πνπ πξνεγήζεθε.
16
Ζ εθπαηδεπηηθφο 1 αξλήζεθε λα απαληήζεη ζην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην ρσξίο λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ
δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζήο ηεο.
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2. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο
2.1. Σν πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Σα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη ζηελ ηδηφηεηα, ηηο
ζπνπδέο, ηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ
θαηάξηηζή ηνπο ζε δεηήκαηα δηδαθηηθήο ηεο ειιεληθήο σο Γ2, δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο.
Πίλαθαο 1: Σν πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ

Δθπαηδεπηηθφο 1: Τπεχζπλε ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ& εθπαηδεπηηθφο ηάμεο πξνλεπηαθνχ ηκήκαηνο
Ζ εθπαηδεπηηθφο 1 (εθπαηδεπηηθφο ηάμεο) είλαη Διιελίδα ππήθννο, δαζθάια
(Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο) κε 26 ζπλνιηθή πξνυπεξεζία, απνζπαζκέλε ζην
εμσηεξηθφ. Γειψλεη φηη γλσξίδεη ηνπξθηθά (ζηνηρεηψδεο γλψζε) θαη γεξκαληθά (δελ
έρεη δηεπθξηληζηεί ην επίπεδν) θαη φηη έρεη επηκνξθσζεί ζρεηηθά κε δεηήκαηα
δηγισζζίαο, δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη δηδαζθαιίαο ηεο Γεχηεξεο/Ξέλεο
Γιψζζαο, ρσξίο, σζηφζν, λα αλαθέξεη ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εθπαίδεπζεο,
θαζψο επίζεο, φηη δηαζέηεη δεθαπεληαεηή πείξα ζηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο
Γεχηεξεο/Ξέλεο.
Δθπαηδεπηηθφο 2: Δθπαηδεπηηθφο ηάμεο κεηαβξεθηθνχ ηκήκαηνο
Ζ εθπαηδεπηηθφο 2 (εθπαηδεπηηθφο ηάμεο) είλαη Διιελίδα ππήθννο, λεπηαγσγφο κε 12
ζπλνιηθή πξνυπεξεζία, απνζπαζκέλε ζην εμσηεξηθφ. Γειψλεη φηη γλσξίδεη αγγιηθά
(πνιχ θαιή γλψζε) θαη γαιιηθά (θαιή γλψζε) θαη φηη έρεη επηκνξθσζεί κε εμάκελν
ζεκηλάξην ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ελψ δηαζέηεη ηξηεηή πείξα ζηε δηδαζθαιία
ηεο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο/Ξέλεο.
Δθπαηδεπηηθφο 3: Βνεζφο εθπαηδεπηηθνχ πξν-πξνλεπηαθνχ ηκήκαηνο
Ζ εθπαηδεπηηθφο 3 (βνεζφο) είλαη Διιελναξκεληθήο θαηαγσγήο, θνηηήηξηα ζην
Αλνηρηφ Παλεπηζηήκηνρσξίο παηδαγσγηθή επάξθεηα. Δίλαη δίγισζζε ηνπξθηθά
(πξψηε γιψζζα), ειιεληθά (μέλε γιψζζα). Γειψλεη φηη δελ έρεη επηκνξθσζεί ζε
δεηήκαηα δηγισζζίαο, δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη δηδαζθαιίαο ηεο
Γεχηεξεο/Ξέλεο Γιψζζαο. Γηαζέηεη ηεηξάρξνλε πείξα ζηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο
σο Γεχηεξεο/Ξέλεο.
Δθπαηδεπηηθφο 4: Βνεζφο εθπαηδεπηηθνχ κεηαβξεθηθνχ ηκήκαηνο
Ζ εθπαηδεπηηθφο 4 (βνεζφο) είλαη Οκνγελήο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, απφθνηηνο
ηδησηηθήο ζρνιήο βξεθνλεπηνθφκσλ θαη απφθνηηνο ηνπ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ.
Δίλαη δίγισζζε ειιεληθά (πξψηε γιψζζα), ηνπξθηθά (δεχηεξε γιψζζα). Γειψλεη φηη
δελ έρεη επηκνξθσζεί/ εμεηδηθεπηεί ζε δεηήκαηα δηγισζζίαο, δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο θαη δηδαζθαιίαο ηεο Γεχηεξεο/Ξέλεο Γιψζζαο. Γηαζέηεη επηαεηή πείξα
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ζηε δηδαζθαιία θαη πέληε ρξφληα πείξα ζηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο
Γεχηεξεο/Ξέλεο.
Δθπαηδεπηηθφο 5: Δθπαηδεπηηθφο πνπ πξαγκαηνπνηεί εβδνκαδηαίν πξφηδεθη/
θαζήθνληα βηβιηνζεθνλφκνπ
Ζ εθπαηδεπηηθφο 5 είλαη Διιελίδα ππήθννο, λεπηαγσγφο κε 26 ζπλνιηθή
πξνυπεξεζία, απνζπαζκέλε ζην εμσηεξηθφ. Γηαζέηεη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα κε ηίηιν:
«Δπξσπατθή Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Δηζαγσγή Καηλνηνκηψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε». Γειψλεη φηη γλσξίδεη αγγιηθά (πνιχ θαιή γλψζε), γαιιηθά
(ζηνηρεηψδεο γλψζε), ηνπξθηθά (βαζηθή γλψζε) θαη φηη έρεη επηκνξθσζεί/
εμεηδηθεπηεί κε νιηγνήκεξν ζεκηλάξην ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ελψ δηαζέηεη
έλα έηνο πείξα ζηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο/Ξέλεο.
2.2. Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο
ζρεηηθά κε ηελ πξψηκε εθκάζεζε κίαο Γ2, ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ηελ
εληζρχνπλ, ην γισζζηθφ πξνθίι θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο, θαη ηε
δηαρείξηζε ηεο πνιπγισζζίαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο.
2.2.1. Πξψηκε Δθκάζεζε Γεχηεξεο/Ξέλεο Γιψζζαο
Δθθξάζηεθε νκφθσλα ε ζεηηθή άπνςε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθκάζεζε κηαο Γ2
ζε πξψηκε ειηθία. Χο πξνο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ ζεηηθή ηελ πξφσξε
εθκάζεζε κίαο Γ2, γηα ηηο εθπαηδεπηηθνχο 2, 3 θαη 4 ζεκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα θαηέρεη ν
παξάγνληαο ειηθία. «[…]Σα παξάζπξα ησλ επθαηξηψλ είλαη κφλν ζηηο κηθξέο ειηθίεο
αλνηρηά[…]» ππνζηεξίδεη ε εθπαηδεπηηθφο 2, ζπκπιεξψλνληαοπσο ε εθκάζεζε κίαο Γ2
«βνεζά
ην
παηδί
λα
αλαπηπρζεί
γλσζηηθά
ν
εγθέθαινο»,
«[…]απφ κηθξή ειηθία είλαη άδεην ην κπαιφ ζνπ θαη ακέζσο κπαίλεη ζην κπαιφ θαη εχθνια
καζαίλεη […]» (εθπαηδεπηηθφο 3), «[…]φζν πην κηθξφ είλαη, ηφζν πεξηζζφηεξν κπνξεί λα κάζεη
απφ ηα πξψηα ηνπ ρξφληα θαη βέβαηα λα έρεη αθνχζκαηα γισζζψλ […]» (εθπαηδεπηηθφο 4). Σελ
ίδηα ζηηγκή νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 1 θαη 5 πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ ηξφπν εθκάζεζεο:
Δθπαηδεπηηθφο 1: «Γελ ππάξρεη πξψηκε εθκάζεζε, γηα κέλα φια καζαίλνληαη καδί».
Δθπαηδεπηηθφο 5: «[…]Σε ζεσξψ ζεηηθή[…] εθφζνλ ηε καζαίλνπλ ηζνξξνπεκέλα θαη ρσξίο
ςπραλαγθαζκνχο».
2.2.2. Παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηελ Δθκάζεζε κίαο Γεχηεξεο/Ξέλεο Γιψζζαο
Ηδηαίηεξε βαξχηεηα απνδίδεη ε εθπαηδεπηηθφο 1 ζηελ ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ, ππνζηεξίδνληαο
πσο είλαη ζεκαληηθφ ην παηδί «λα αηζζάλεηαη ηελ απνδνρή» ησλ άιισλ. «Δίλαη πάξα πνιχ
ζεκαληηθφ, δειαδή, γηαηί θαηά ηε γλψκε κνπ ε δηαδηθαζία απηή ηεο κάζεζεο έρεη
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ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή βάζε».Ζ εθπαηδεπηηθφο 5 ππνζηεξίδεη ηε ζχλδεζή ηεο Γ2 κε
ηε κεηξηθή. Γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ 2 ε ζεηηθή ζηάζε ηνπ δηδάζθνληα, ε επηβξάβεπζε ηνπ
καζεηή θαη «ε ζπλερήο επαθή κε ηε γιψζζα, ε επαθή κε θπζηθνχο νκηιεηέο, έηζη, ψζηε λα
αλαγθάδεηαη λα κηιήζεη» επηδξνχλ ζηελ εθκάζεζή ηεο, ελψ παξφκνηα άπνςε εθθξάδεηαη θαη
απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ 4 «ν ιφγνο θαη ηα αθνχζκαηα πνπ ζα έρνπλε.». Σέινο, γηα ηελ
εθπαηδεπηηθφ 3 ε ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε θνίηεζε είλαη θαζνξηζηηθή ζηελ εθκάζεζε ηεο
γιψζζαο.
2.2.3. Γισζζηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ
χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 2,3,4 θαη 5 ζην εξσηεκαηνιφγην 2 ζρεηηθά κε
ηε ζρέζε ησλ παηδηψλ17 κε ηε γιψζζα-ζηφρν (κεηξηθή, Γ2 θηι.) νη απφςεηο δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά θαη παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο. Γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ 2 ε Διιεληθή γηα 2 απφ ηα
παηδηά είλαη κεηξηθή, γηα 2 δεχηεξε/μέλε θαη γηα ηα ππφινηπα κία απφ ηηο δχν κεηξηθέο ηνπο.
Ζ εθπαηδεπηηθφο 3 έρεη ηελ άπνςε φηη γηα 7 απφ ηα παηδηά είλαη κεηξηθή, γηα 6 απφ ηα παηδηά
δεχηεξε/μέλε θαη γηα ηα ππφινηπα κία απφ ηηο δχν κεηξηθέο. Ζ εθπαηδεπηηθφο 5 έρεη ηε γλψκε
φηη γηα 7 παηδηά ε Διιεληθή είλαη κεηξηθή γηα 7 κία απφ ηηο κεηξηθέο θαη γηα ηα ππφινηπα
δεχηεξε/μέλε γιψζζα, ελψ γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ 4 ε Διιεληθή είλαη κεηξηθή γιψζζα φισλ
ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν. ε εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζρεηηθά κε ην αλ
πξαγκαηνπνηείηαη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπ γισζζηθνχ πξνθίι ησλ καζεηψλ θαη πνηα είλαη
ε άπνςή ηνπο γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ πξαθηηθήο, νη εθπαηδεπηηθνί 1 θαη 2 δίλνπλ
ζεηηθή απάληεζε, ρσξίο λα αηηηνινγνχλ ηελ άπνςή ηνπο, ε εθπαηδεπηηθφο 4 αξλεηηθή
απάληεζε, ρσξίο λα παξαζέηεη ηελ άπνςή ηεο, ελψ, νη εθπαηδεπηηθνί 3 θαη 5 δειψλνπλ πσο
δελ γλσξίδνπλ αλ ρξεζηκνπνηείηαη δειηίν πεξηγξαθήο γισζζηθνχ πξνθίι ησλ
καζεηψλεθθξάδνληαο αληίζεηεο απφςεηο γηα ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ.18Γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ 5
απηνχ ηνπ είδνπο ε θαηαγξαθή είλαη απαξαίηεηε γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο, ελψ, ε εθπαηδεπηηθφο 3 ζεσξεί πσο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ εηθφλα ηνπ
γισζζηθνχ πξνθίι ησλ καζεηψλ ηνπο, ρσξίο νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή.Απφ
ηηο ζπλεληεχμεηο αληινχληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνχλ:Δθπαηδεπηηθφο 2: «Γελ ππάξρεη
έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθίι, θαζψο νη καζεηέο πνπ θηινμελνχκε ζην ζρνιείν πξνέξρνληαη απφ
γισζζηθά πεξηβάιινληα δηάθνξα». Δθπαηδεπηηθφο 4: «Τπάξρνπλε παηδηά πνπ είλαη θαη
πνιχγισζζα απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο». Δθπαηδεπηηθφο 3: «[…]αξαβηθά, γαιιηθά, ζπξηαληθά,
ηζέρηθα, αξκέληθα, έρνπλε πνιιέο γιψζζεο».Δθπαηδεπηηθφο 1: «[…]θάπνηνη απφ απηνχο φηαλ
έξρνληαη ζε καο δελ κηιάλε ειιεληθά θαλ, θαζφινπ, βέβαηα έρνπλ έλα background ζην κπαιφ
ηνπο, γηαηί έρνπλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα πνπ θνπβαιάλε απ‘ ην ζπίηη».Σέινο, εεθπαηδεπηηθφο
5 επηζεκαίλεη ηελ χπαξμε ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ επηπέδσλ «παηδηά πνπ μέξνπλ
ζρεδφλ θαιά ηελ ειιεληθή», «παηδηά πνπ δελ ηελ κηιάλε θαιά ηελ ειιεληθή ζπλ ην ηδίσκα εδψ
πνπ ππάξρεη», «παηδηά πνπ δελ μέξνπλ θαζφινπ ειιεληθά».
17

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ήηαλ 21 παηδηά.
Απφ ηε παξαηήξεζε ηεο εξεπλήηξηαο πξνθχπηεη φηη δελ ππήξρε θχιιν ζην νπνίν λα δεηνχληαη ζηνηρεία πνπ
ζπλζέηνπλ ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ γισζζηθνχ πξνθίι ησλ παηδηψλ.
18
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2.2.4. Γισζζηθέο αλάγθεο
ηε ζπλέρεηα, νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο γισζζηθέο αλάγθεο ηνπ
καζεηηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλνληαη. Μεγαιχηεξε αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο Διιεληθήο
εληνπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 1, 2 θαη 4.Δθπαηδεπηηθφο 1 :«[…]απηή ήηαλ ε αλάγθε πνπ
δεκηνπξγήζεθε ην ζρνιείν».Δθπαηδεπηηθφο 2: «Πεξηζζφηεξε ελίζρπζε ρξεηάδεηαη ε ειιεληθή,
αλ ζπλερίζνπλ λα θνηηνχλ ζε ειιεληθά ζρνιεία[…]» Δθπαηδεπηηθφο 4: «..αθνχ ην ζρνιείν καο
είλαη ειιελφθσλν, ηα ειιεληθά έρνπλ αλάγθε.» Ζ εθπαηδεπηηθφο 3 εθθξάδεη κηα δηαθνξεηηθή
άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία είλαη ζεκαληηθή ε εθκάζεζε ηεο Σνπξθηθήο, αιιά,
ηαπηφρξνλα, θαη ε εθκάζεζε άιισλ γισζζψλ, έρνληαο σο θξηηήξην ηελ κειινληηθή
επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Γειψλεη: «Όιεο νη γιψζζεο είλαη ζεκαληηθέο!» Γηα ηελ
εθπαηδεπηηθφ 5 ε γιψζζα πνπ ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε ελίζρπζε είλαη: « […] Ζ κεηξηθή ηνπο
φπνηα θη είλαη απηή».
2.2.5. Γισζζηθή ζπκπεξηθνξά
ε ζρέζε κε ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν αληρλεχνληαη
ζηνηρεία ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 1 θαη 3. Ζ εθπαηδεπηηθφο 1 θαηαζέηεη ηα
ζπκπεξάζκαηά ηεο, σο απφξξνηα ηεο επηαεηνχο εκπεηξίαο ηεο. Σν πξψην ζηάδην
επηθνηλσλίαο, ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθφ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ησλ
παηδηψλ λα επηθνηλσλήζνπλ ζηε γιψζζα πνπ γλσξίδνπλ, πξνζεγγίδνληαο άηνκα πνπ κηινχλ
ηε γιψζζα ηνπο. « […] Πεξλάλε ζην ζηάδην λα πξνζπαζνχλε λα κηιήζνπλ θαη λα απεπζπλζνχλ
θαη ζε καο ζηα ηνπξθηθά, ζηελ αξρή δειαδή είλαη αξθεηά καγθσκέλα ηα παηδηά, δελ έρνπλ ηελ
επρέξεηα απηήο ηεο επηθνηλσλίαο θαη κελ μερλάκε θαη ην κηθξφ ηεο ειηθίαο, δελ είλαη θαλ λήπηα
απηά ηα παηδηά αθφκα». Κνηλή παξαηήξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 1 θαη 3 είλαη ε γισζζηθή
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ. «Κακηά θνξά θηφιαο είλαη πάξα πνιχ γνεηεπηηθφ πνπ ηα
παηδηά πξνζπαζνχλ ην έλα ην άιιν λα βνεζήζεη κε ηε γιψζζα πνπ μέξνπλ ηελ θνηλή, δειαδή αλ
θάπνηνο δελ θαηαιαβαίλεη θαη είλαη θάπνηνο άιινο δίπια θαη θαηαιαβαίλεη, ηνπ ην ιέεη ζηα
ηνπξθηθά θαη απηφ είλαη πάξα πνιχ θαιφ» (εθπαηδεπηηθφο 1), «Πξνζπαζεί λα ην κάζεη ζηνλ
θίιν ηα ειιεληθά θαη ν άιινο δελ θαηαιαβαίλεη, πξνζπαζεί ηνχξθηθα κεηά, απηφ ηα βνεζάεη»
(εθπαηδεπηηθφο 3).

3. Πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθψλ
3.1. Δλίζρπζε εθκάζεζεο ηεο Γ2
Πξνηάζεηο ζρεηηθά κε πξαθηηθέο ελίζρπζεο ηεο Διιεληθήο σο Γ2 αληρλεχνληαη ζηηο
απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 1 θαη 2. Ζ ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ κέζσ ηεο νπνίαο
επηηπγράλεηαη θαη ε επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν «Σα παηδηά θαηά θάπνην ηξφπν βνκβαξδίδνληαη
απφ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο, κε απνηέιεζκα ην κπαινπδάθη ηνπο φια απηά λα ηα πξνζιακβάλεη
θαη λα κελ θαηαιαβαίλεη φηη ηψξα ηα επεμεξγάδεηαη, φκσο ηα έρεη» θαη «ε ζπλερήο επηβξάβεπζε
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ησλ παηδηψλ θαη ε ελίζρπζε φηαλ πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσζηά ηελ ειιεληθή
γιψζζα[…]» είλαη κεξηθέο απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ 2. Ζ
εθπαηδεπηηθφο 1 αλαθέξεηαη ζε πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη ζηελ ηάμε: «παηγληψδεο ηξφπνο
δηδαζθαιίαο,πνηθηιία θαη ελαιιαγή ζεκαηηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, δειαδή, λα έρεη ην παηδί
κηα θαιή πιχζε εγθεθάινπ ζα ην ιέγακε, ψζηε λα εληζρχεη ηνλ άιιν θαη λα κελ μερλάεη απηά
πνπ καζαίλεη»,θαη ζε πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη ζηνπο γνλείο γηα ελαζρφιεζε κε ηε Γ2
εθηφο ζρνιείνπ. Ζ πξψηε απφ απηέο αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο
«[…] είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ απηφ πνπ θάλνπκε κε ηε βηβιηνζήθε, φπνπ δίλνπκε πιηθφ λα
πεγαίλεη ζην ζπίηη, γηα λα κπνξνχλ νη γνλείο θαη λα δηαβάζνπλ θαη λα θάλνπλ κία κηθξή
δξαζηεξηφηεηα, λα ρξσκαηίζνπλ, ηα θνιιήζνπλ, λα ελψζνπλ, λα ππάξρεη απηή ε επθαηξία γηα λα
ηνλσζεί ε δηαδηθαζία θαη ηεο γιψζζαο θαη ηεο ζρέζεο ηνπ γνληνχ κε ηνπ παηδηνχ θαη
ηαπηφρξνλα ηεο ζρέζεο παηδηνχ γνληνχ θαη ζρνιείνπ.»δειψλεη ε εθπαηδεπηηθφο 1.Μία αθφκε
πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζην ζπίηηε νπνία θαηά
ηα ιεγφκελά ηεο Δθπαηδεπηηθνχ 1 επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ«θαηαζθεπψλ ηεο εβδνκάδαο19, «νη
νπνίεο έρνπλ πάληα ιφγν, νηηδήπνηε θεχγεη απφ ην ζρνιείν θνηηάκε πάληα λα έρεη θάπνην ιφγν,
πνίεκα, αίληγκα, παξνηκία, έλα κηθξφ θείκελν, ιεμηιφγην, ψζηε απηφ λα εληζρχεη θαη λα γίλεηαη ε
επαλάιεςε θαη ε εκπέδσζε».ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε «ηνπ ιάζνπο»ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα
παηδηά επηρεηξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζηε Γ2, νη εθπαηδεπηηθνί 1 θαη 2 δειψλνπλ φηη
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επαλάιεςε. Δθπαηδεπηηθφο 1: «επαλαιακβάλνληαο, δειαδή, φηη λα ε
Ναηαιία, ν Κψζηαο, ν Γηάλλεο». Δπηζεκαίλνπλ ακθφηεξεο φηη «έλα πνιχ ζπρλφ ιάζνο ησλ
παηδηψλ είλαη ηα άξζξα «ε κακά», «ε κπακπάο». Ζ εθπαηδεπηηθφο 1 δηεπθξηλίδεη: «επηκέλσ
πάξα πνιχ ζ‘ απηφ κε ηα αγφξηα-θνξίηζηα θαη ην ιέσ κε έλα είδνπο, αο πνχκε, θαλφλα «Γηα ηα
αγφξηα ιέκε «ν» γηα ηα θνξίηζηα ιέκε «ε» θαη απηφ ην έρνπλ κάζεη φκσο, δειαδή ζ‘ απηφ ην
θνκκάηη δελ θάλνπλ ιάζε».Ζ εθπαηδεπηηθφο 2 θαίλεηαη λα πηνζεηεί πεξηζζφηεξν ηελ πξαθηηθή
ηεο ελίζρπζεο ηεο ζσζηήο γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο: «ην δηνξζψλνπκε θαη εληζρχνπκε,
ζπλήζσο, φηαλ αθνχκε ηα παηδηά λα ην ιέλε ζσζηά, εληζρχνπκε απηή ηελ ζπκπεξηθνξά, ην
ζσζηφ δειαδή θαη ην επηβξαβεχνπκε ιέγνληαο κπξνζηά ζηα άιια παηδηά : Δίδαηε; Σν είπε
ζσζηά, είπε «ν κπακπάο»! Σηο απφςεηο ηνπο γηα «ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ιάζνπο» κέζα απφ ηελ
επαλάιεςε ηνπ ζσζηνχ ζπκκεξίδεηαη θαη ε εθπαηδεπηηθφο 4. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε
εθπαηδεπηηθφο 3 δελ δηνξζψλεη ηα παηδηά, γηαηί, φπσο θαηαζέηεη: «[...]ηα παηδηά κε
δηνξζψλνπλ γηαηί έρσ ζπαζηά ειιεληθά.» Σέινο, ε εθπαηδεπηηθφο 5 δειψλεη πσο δελ
δηνξζψλεη ηα ιάζε ησλ παηδηψλ, ρσξίο λα αηηηνινγεί ηελ ηνπνζέηεζή ηεο.
3.2.

Γηαρείξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο

Ζ «απνδνρή» είλαη ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθφ 1 απαξαίηεην ζηνηρείν ζηε δηαρείξηζε ηεο
19

«Ζ θαηαζθεπή ηεο εβδνκάδαο» απνηειεί κία απφ ηηο πάγηεο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ελ ιφγσ
ζρνιείνπ. Πξφθεηηαη γηα κία ρεηξνηερλία ε νπνία δίλεηαη ζηα παηδηά θάζε εβδνκάδα θαη ζπλδέεηαη κε ηηο
ζεκαηηθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο πρ. Φζηλφπσξν, Υξηζηνχγελλα θηι.Πάλσ ζηελ θαηαζθεπή, ε νπνία σο επί ησλ
πιείζησλ, θαηαζθεπάδεηαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο, επηζπλάπηεηαη ή επηθνιιάηαη γξαπηφ θείκελν (ηξαγνχδη,
παξνηκία, αίληγκα θηι.)
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πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο «ζ‘ απηά ηα πεξηβάιινληα ηα πνιπγισζζηθά θαη ηα πνιππνιηηηζκηθά
έρεη κεγάιε ζεκαζία ε απνδνρή. Δάλ δελ απνδερηείο ηνλ άιινλ γη‘ απηφ πνπ είλαη, φ, ηη θη αλ
είλαη απηφ, άζρεηα απφ ην ηη ζθεθηφκαζηε, δελ κπνξείο λα πεξάζεηο εχθνια πξάγκαηα.»Καη νη
εθπαηδεπηηθνί 2 θαη 3 εθθξάδνληαη αλάινγα:Δθπαηδεπηηθφο 2: «Ο ρεηξηζκφο ηεο πνιπγισζζίαο
θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο κέζα ζηελ ηάμε είλαη κία πξφθιεζε ζηελ νπνία είλαη πνιχ
ελδηαθέξνλ λα πξνζπαζνχκε φια απηά ηα πεξηβάιινληα απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη ηα παηδηά,
λα ηα αγθαιηάζνπκε θαη λα πξνάγνπκε βέβαηα θαη ηελ ειιελνκάζεηα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο θαη λα κελ κεηψζνπκε ηηο ππφινηπεο θνπιηνχξεο». Δθπαηδεπηηθφο 3: «Δκείο
εδψ δελ ρξεζηκνπνηνχκε, άιιεο γιψζζεο, αιιά βέβαηα αμίδνπλε, γηαηί είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα
μέξνπλε πνιιέο γιψζζεο, ε θνπιηνχξα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα φινπο. Δδψ πην πνιχ ηελ
ειιεληθή θνπιηνχξα, αιιά έρνπκε ζεβαζκφ ζε φιεο ηηο θνπιηνχξεο, απηφ, δελ ην ρσξίδνπκε
εκείο εδψ κέζα».Χο πξαθηηθέο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο αλαθέξζεθαλ απφ ηηο
εθπαηδεπηηθνχο 1, 2, 3 θαη 4 ε καγεηξηθή20, κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε
αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Μεηξηθήο Γιψζζαο21 θαη ην ηξαγνχδη ησλ γελεζιίσλ22 ζηηο
γιψζζεο πνπ γλσξίδεη ην παηδί πνπ γηνξηάδεη.Ζ εθπαηδεπηηθφο 5 δελ ζπκκεξίδεηαη ηελ άπνςε
ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο ππνζηεξίδνληαοφηη κε ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδνληαη νη παξαπάλσ
πξαθηηθέο δελ επηηπγράλνπλ ηελ αλάδεημε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δσήο ησλ παηδηψλ,
θαζψο, δελ ππάξρεη ε ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ θαη, επνκέλσο, ζχλδεζε κε ηε γιψζζα θαη ηελ
ηδηαίηεξε θνπιηνχξα ηνπο.Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην δεχηεξν
εξσηεκαηνιφγην πξνθχπηεη φηη ε εθπαηδεπηηθφο 2 δηαθσλεί κε ην απφζπαζκα πνπ
ππνζηεξίδεη φηη ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ αλαπηχζζεηαη φηαλ κνηξάδνληαη
ηζηνξίεο θαη ζχκβνια ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο. Ζ εθπαηδεπηηθφο 3 δηαθσλεί ζρεηηθά κε ην φηη ν
εθπαηδεπηηθφο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ ηξνθνδνηεί
ηηο γσληέο κε ζρεηηθφ πιηθφ πνπ ζπλδέεη ην ζρνιείν θαη ην ζπίηη, ε εθπαηδεπηηθφο 2 απαληά
«δελ γλσξίδσ» ζηελ πξφηαζε πνπ πξνεγήζεθε, δηαθσλεί, φκσο, ζην λα ππάξρνπλ κηθξέο
γσληέο κε θσηνγξαθίεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, βηβιία ή ερνγξαθήζεηο ζηηο γιψζζεο ησλ παηδηψλ ζηε
βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο, θαζψο επίζεο θαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιιηεξγνχλ
ηνλ ζεβαζκφ, ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ελδπλακψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ δελ
έρνπλ κεηξηθή ηελ ειιεληθή. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί 2,3 θαη 4 δειψλνπλ φηη δελ γλσξίδνπλ
αλ ε επηινγή κνπζηθήο θαη ηξαγνπδηψλ απφ ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ παηδηψλ είλαη κηα θαιή
πξαθηηθή απφ κέξνπο ηνπ δηδάζθνληα θαη ηα παηδηάαλαπηχζζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο
20

ην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Δθπαηδεπηηθφ 1, απνθαζίζηεθε φηη
ε καγεηξηθή, ε νπνία απνηεινχζε κφληκε ελφηεηα ζην πξφγξακκα θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ θάζε δεχηεξε Πέκπηε
ζα πιαηζησλφηαλ κε ζπληαγέο ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
επηιέρζεθαλ 17 ζπλνιηθά ζπληαγέο (ειιεληθέο, ηνπξθηθέο, αξαβηθέο, ηζέρηθεο, ξσζηθέο αξκεληθέο θαη γαιιηθέο),
ρσξίο, σζηφζν, λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο αληίζηνηρεο θαηαγσγήο, ρσξίο λα ππάξρεη εκπινθή ησλ
αληίζηνηρσλ γισζζψλ ή ζχλδεζε κε ηηο ελ ιφγσ ρψξεο (γηνξηέο, έζηκα, πνιηηηζκηθά ζηνηρεία)θηι.
21
Με αθνξκή ηελ Παγθφζκηαο Ζκέξαο Μεηξηθήο Γιψζζαο νξγαλψζεθε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία θιήζεθαλ νη
γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ κηινχλ άιιεο γιψζζεο λα δηαβάζνπλ ζε απνζπάζκαηα ν θαζέλαο ζηε κεηξηθή ηνπ ην
παξακχζη «Σα ηξία γνπξνπλάθηα».
22
Καηά ηνλ ενξηαζκφ γελεζιίσλ ζην ζρνιείν, φηαλ παξεπξίζθνληαλ γνλέαο κε κεηξηθή γιψζζα δηαθνξεηηθή απφ
ηελ ειιεληθή ην ηξαγνχδη ησλ γελεζιίσλ ηξαγνπδηφηαλ ζηα ειιεληθά θαη ζηα ηνπξθηθά.
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ηαπηφηεηα θαη απηνλνκία κέζσ ηεο ζπδήηεζεο γηα νηθνγελεηαθέο ζπλήζεηεο, κεηξηθή γιψζζα
θαη αγαπεκέλα παηρλίδηα.
3.3. Γηαρείξηζε ηεο Πνιπγισζζίαο
Κνηλή νδφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα παηδηά εθθξάδνληαη ζηηο άιιεο
γιψζζεο απνηειεί ε κεηάθξαζε θαη ε επαλάιεςε απηνχ πνπ εθθξάδνπλ ηα παηδηά ζηελ
Διιεληθή. Ζ εθπαηδεπηηθφο 2 δειψλεη φηη εθιακβάλεη ηε κε θαηαλφεζε ησλ φζσλ ιέγνληαη
απφ ηα παηδηά ζε άιιε γιψζζα σο «αδπλακία» ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη πξνζπαζψληαο λα
ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή ζηελ εξγαζία ή ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα ηε
δεδνκέλε ζηηγκή. Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί 3 θαη 4 εθηφο απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο πνπ
πξναλαθέξζεθε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ 2, ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηελ ηνπξθηθή γιψζζα
πξνθεηκέλνπ λα επεμεγήζνπλ θάηη πνπ δελ έγηλε θαηαλνεηφ. Χο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη
απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηγισζζίαο ησλ παηδηψλ αλαθέξνληαη :
Δθπαηδεπηηθφο 1: «ην γεγνλφο φηη δελ είκαζηε αξλεηηθνί ζην λα κηιάλ ηα παηδηά θαη κέζα ζην
ζρνιείν απηφ πνπ ζέινπλε, φ, ηη ηνπο εθθξάδεη[...]». Δθπαηδεπηηθφο 4: «[…]ην παηρλίδη, κηιάλε
κεηαμχ ηνπο ειεχζεξα, εθθξάδνληαη ειεχζεξα ηα παηδηά θαη, άξα, εθεί πέξα κπνξψ λα πσ φηη νη
γιψζζεο πνπ μέξνπλ ηα παηδηά κεηαμχ ηνπο, αλαπηχζζνληαη θπξίσο κε ην παηρλίδη».Δπηπιένλ,νη
εθπαηδεπηηθνί 1, 2 θαη 3 αλαθέξνληαη ζε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε αθνξκή
ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Μεηξηθήο Γιψζζαο, σζηφζν, θαηά ηελ άπνςε ηεο εθπαηδεπηηθνχ 5 ε
δξαζηεξηφηεηα, κε ηνλ ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, δελ ιεηηνχξγεζε εληζρπηηθά πξνο απηή
ηελ θαηεχζπλζε.Απφ ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην πξνθχπηνπλ επηπιένλ ζηνηρεία πνπ
ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηθφλα ησλ αληηιήςεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ
ζρεηηθά κε ηηο άιιεο γιψζζεο. Ζ πξφηαζε «ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα ελζαξξχλεη ηα παηδηά πνπ δελ
έρνπλ σο κεηξηθή ηελ ειιεληθή λα κηινχλ ζηηο γιψζζεο ηνπο ζηελ ηάμε»δελ βξίζθεη ζχκθσλε
ηελ εθπαηδεπηηθφ 2, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί 3 θαη 4 απαληνχλ «δελ γλσξίδσ». Χο πξνο ην «ν
εθπαηδεπηηθφο λα πξνηξέπεη ηα παηδηά λα ραηξεηνχλ ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα»ε εθπαηδεπηηθφο
4 δηαθσλεί θαη ε εθπαηδεπηηθφο 2 απαληά «δελ γλσξίδσ».Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί 2 θαη 3
δηαθσλνχλ κε ηηο παξαθάησ δχν απφςεηο αληίζηνηρα ε θαζεκία, φηη «ε γισζζηθή δηδαζθαιία
ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ πξφηεξε γλψζε ησλ παηδηψλ» (εθπαηδεπηηθφο 2) θαη «ν
ζρεδηαζκφο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη ζχκθσλα κε ηε γισζζηθφ
επίπεδν ησλ καζεηψλ» (εθπαηδεπηηθφο 3).

Γ. πκπεξάζκαηα
χκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ παξαηέζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο
πξνο ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ δηδάζθεη κηα Γ2 ζε παηδηά
πξνζρνιηθήο ειηθίαο, εληνπίδνληαη ζεκεία πνπ ρξήδνπλ ελίζρπζεο. Παλεπηζηεκηαθή
εθπαίδεπζε γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο δηαζέηνπλ κφλν νη εθπαηδεπηηθνί 2 θαη 5. Ζ
εθπαηδεπηηθφο 4 είλαη απφθνηηνο ηδησηηθήο ζρνιήο βξεθνλεπηνθνκίαο, ε εθπαηδεπηηθφο 1 δελ
έρεη εμεηδίθεπζε ζε παηδηά απηψλ ησλ ειηθηψλ, θαζψο είλαη δαζθάια δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο
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θαη ε εθπαηδεπηηθφο 3 δελ έρεη θακία ζρεηηθή εηδίθεπζε. Χο πξνο ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζε
δεηήκαηα δηδαθηηθήο ηεο Γ2, δηγισζζίαο θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ε κφλε
εθπαηδεπηηθφο πνπ δειψλεη πσο έρεη επηκνξθσζεί είλαη ε εθπαηδεπηηθφο 1, ρσξίο, σζηφζν, λα
δηεπθξηλίδεη ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί 2 θαη 5 δειψλνπλ
πσο έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί
3 θαη 4 δελ έρνπλ ιάβεη επηκφξθσζε γηα θαλέλαλ απφ ηνπο ηνκείο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
Αμίδεη, λα ζεκεησζεί φηη ζε ζρεηηθή εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγηννη
εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ ζεηηθέο ζην ελδερφκελν κηαο κειινληηθήο επηκφξθσζεο. πσο
αλαθέξεη ε θνχξηνπ (2011) απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ίδηα ην 2008, νη
εθπαηδεπηηθνί, παξά ην γεγνλφο φηη πηζαλφλ λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ή ζεκηλάξηα
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, δπζθνιεχνληαη ζηελ εθαξκνγή, θαζψο επίζεο θαη ζην λα
θαηαλνήζνπλ θαη λα απνδερηνχλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο γιψζζεο θαη ηε ζεκαζία ηεο
κεηξηθήο ζηελ εθκάζεζε Γ2. Κάηη αλάινγν ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κειεηά ε
παξνχζα έξεπλα, φπσο ζα αλαιπζεί θαη ζηε ζπλέρεηα.Οη επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο ζε ζρέζε
κε ηελ εθκάζεζε κίαο Γ2 ζε πξψηκε ειηθία είλαη ηξεηο, απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 2, 3 θαη 4
πνπ ζεσξνχλ φηη ην πξψηκν ηεο ειηθίαο ζπλεπάγεηαη θαη ηελ επηηπρή θαηάθηεζε ηεο Γ2, ε
άπνςε ηεο εθπαηδεπηηθνχ 1 πνπ ππνζηεξίδεη πσο δελ πθίζηαηαη πξφσξε εθκάζεζε, φια
καζαίλνληαη καδί θαη ε άπνςε ηεο εθπαηδεπηηθνχ 5,πνπ επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν
εθκάζεζεο/θαηάθηεζεο θαη ηνλ ςπρνινγηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά πξνο απηή
ηελ θαηεχζπλζε. Χζηφζν, φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε εθκάζεζε κίαο Γ2 ζε παηδηά πξνζρνιηθήο
ειηθίαο πξέπεη λα ζπληειείηαη κε βησκαηηθφ ηξφπν, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα
ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζεζία θαη κέζνδνο ή φηη ην παηδί θαηαθηά κία γιψζζα, απιψο
γηαηί βξίζθεηαη ζε πεξηβάιινλ φπνπ κηιηέηαη απφ θπζηθνχο νκηιεηέο (McLaughlin, 1995·
Σabors, 2008).ζνλ αθνξά ην γισζζηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ
ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο ζην εξσηεκαηνιφγην θαη ηηο ζπλεληεχμεηο, δηαθαίλεηαη φηη, ελψ
αλαγλσξίδνπλ φηη ην γισζζηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ πνηθίιεη, σζηφζν, δελ κπνξνχλ λα
πξνζδηνξίζνπλ ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ε ειιεληθή απνηειεί κεηξηθή ή δεχηεξε/μέλε. Αληίθαζε
απνηειεί ην γεγνλφο φηη, ελψ ην πξνθίι ησλ παηδηψλ πεξηγξάθεηαη σο πνιππνιηηηζκηθφ θαη
παξά ην γεγνλφο φηη ε πνιπγισζζία ησλ παηδηψλ είλαη αληηιεπηή απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο,
εληνχηνηο, νη εθπαηδεπηηθνί 1,2 θαη 4 ζεσξνχλ φηη ε γιψζζα πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε νη
καζεηέο, είλαη ε Διιεληθή. Οη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη σο αηηηνιφγεζε ζηελ απάληεζή ηνπο
είλαη φηη ην ζρνιείν δεκηνπξγήζεθε κε απηφλ ηνλ ζθνπφ θαη φηη νη καζεηέο ζα ρξεηαζηνχλ
θαιή γλψζε ηεο γιψζζαο γηα ηε θνίηεζή ηνπο ζηα νκνγελεηαθά ζρνιεία.Αληηζέησο, ε
Δθπαηδεπηηθφο 3 ππνζηεξίδεη φηη ηφζν ε εθκάζεζε ηφζν ηεο Σνπξθηθήο (γιψζζα ηεο ρψξαο),
φζν θαη άιισλ μέλσλ γισζζψλ, δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα κειινληηθή επαγγεικαηηθή
απνθαηάζηαζε, ελψ ε εθπαηδεπηηθφο 5 δηαθνξνπνηεί ηε ζέζε ηεο ππνζηεξίδνληαο ηελ αλάγθε
γηα ελίζρπζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ παηδηψλ, φπνηα θη αλ είλαη. Οη γισζζηθέο αλάγθεο
ησλ παηδηψλ ζπλδένληαη κε ην ζθνπφ ίδξπζεο ηνπ ζρνιείνπ, εθφζνλ ην ίδην ην ζρνιείν ηηο
δηεξεπλά, ηηο εληνπίδεη θαη ηηο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ.
Οη παξάγνληεο «θνίηεζε ζην ειιελφγισζζν ζρνιείν» θαη «κειινληηθή επαγγεικαηηθή
Page 206 of 416

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

απνθαηάζηαζε» ζαθψο θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, ψζηε λα δίλνληαη ίζεο επθαηξίεο
γηα κάζεζε θαη εξγαζία, πιελ φκσο, νη γισζζηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο
ζπλδένληαη πξσηίζησο κε ηελ αλάπηπμε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. Χο πξαθηηθέο ελίζρπζεο
ζηελ εθκάζεζε/ θαηάθηεζε ηεο Γ2 αλαθέξνληαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο 1 θαη 2: ε ρξήζε
νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ, φζν θαη σο πιηθφ
γηα ελαζρφιεζεζην ζπίηη, ε επηβξάβεπζε ηεο ζσζηήο γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο, ν
παηγληψδεο ηξφπνο δηδαζθαιίαο, ε ελαιιαγή ζεκαηηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ιεηηνπξγία
ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο. Οξηζκέλεο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πξαθηηθέο (παηγληψδεο
ηξφπνο δηδαζθαιίαο, ελαιιαγή ζεκαηηθψλ, αμηνπνίεζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ) ζπλάδνπλ
θαηά έλα κέξνο κε ηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, σζηφζν, ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ
πξάμε ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεοθαη ζα ζπδεηεζείεθηελέζηεξαζε κειινληηθή
αλαθνίλσζε. Δλδεηθηηθά, επηζεκαίλνληαη ηξία επηκέξνπο ζεκεία: ην πξψην είλαη ε
επηβξάβεπζε ηεο ζσζηήο γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ. Ζ
πξνζέγγηζε πνπ ζέιεη ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ λα επηβξαβεχεη ηελ ζσζηή απάληεζε θαη φρη ηελ
πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ λα εθθξαζηεί ζηε γιψζζα-ζηφρν θαη, αθφκε, λα δηνξζψλεη ην παηδί
επηδεηθηηθά ή λα επηκέλεη ζε έλα γισζζηθφ θαηλφκελν, φπσο ιφγνπ ράξηλ ηα
άξζξα,πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηελ εθκάζεζε/θαηάθηεζε ηεο Γ2 πξνθαιεί εξσηεκαηηθά σο
πξνο ηελ παηδαγσγηθή ηεο ππφζηαζε, εηδηθά, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ζηηο ειηθίεο γηα ηηο
νπνίεο γίλεηαη ιφγνο, ηα παηδηά βξίζθνληαη ζε ζηάδην θαηάθηεζεο θαη ηεο κεηξηθήο ηνπο ζηελ
νπνία θάλνπλ επίζεο ιάζε(Tabors, 2008).Σν δεχηεξν ζεκείν πνπ αμίδεη λα ζπδεηεζεί
πεξαηηέξσ, είλαη ε αλαθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο θαη ε αλάζεζε
εξγαζίαο γηα ην ζπίηη. Ο ηξφπνο πνπ εθαξκφδεηαη ε ελ ιφγσ πξαθηηθή, εγείξεη
πξνβιεκαηηζκνχο εηδηθά γηαηηο πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ ε νηθνγέλεηά ηνπο δελ γλσξίδεη ηελ
Διιεληθή θαη, ζπλεπψο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο γνληνχ θαη παηδηνχ ζηε
Γ2, νχηε ε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο ηνπ βηβιίνπ, ελψ, επηπιένλ, απαηηείηαη απφ ηνπο καζεηέο
λα δηεθπεξαηψζνπλ εξγαζία ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ πνπ ηνπο έρεη δνζεί. Σν
ηξίην ζεκείν πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ πξνζνρήο θαη δηεξεχλεζεο, είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο
θαηαζθεπήο ηεο εβδνκάδαο, σο πξαθηηθήο πνπ εληζρχεη ηελ εθκάζεζε ηεο Διιεληθήο σο Γ2.
Ζ θαηαζθεπή δελ απνηειεί κέζν δηδαζθαιίαο, νχηε παηρλίδη κε ην νπνίν γνλέαο θαη παηδί ζα
αζρνιεζνχλ ζην ζπίηη. Δπηπξφζζεηα, γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ δελ γλσξίδνπλ ηελ Διιεληθή ν
γξαπηφο ιφγνο πνπ πξνζηίζεηαη ζε θάζε θαηαζθεπή δελ είλαη δπλαηφλ λα απνηειεί αθνξκή
γηα αιιειεπίδξαζε ζηε γιψζζα-ζηφρν. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίεο
αλαθέξνληαη ζε πξαθηηθέο δηαρείξηζεο πνπ εληζρχνπλ ηελ πνιπγισζζία θαη ηελ
πνιππνιηζκηθφηεηα, δηεμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε φπνηα αλαθνξά γίλεηαη, αθνξά
κεκνλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (Μαγεηξηθή, Παγθφζκηα Ζκέξα Μεηξηθήο Γιψζζαο, ηξαγνχδη
γελεζιίσλ), πνπ απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε ζην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ηξφπνο πνπ
εθαξκφδνληαηνη ελ ιφγσ πξαθηηθέοακθηζβεηείηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ 5 ε νπνία
ππνζηεξίδεη φηη ζηεξνχληαη δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ άπνςε ηεο εξεπλήηξηαο είλαη φηη
ε εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ πξαθηηθψλ ρξήδεη,επίζεο, πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Απφ ηα ζηνηρεία
πνπ πξνέθπςαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην 2 ζην νπνίν παξαηέζεθαλ ζρεηηθά απνζπάζκαηα ησλ
ΑΠ κε πεξηγξαθέο πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά
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γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δηαθσλνχλ ή
εκθαλίδνληαη αλαπνθάζηζηνη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ πξαθηηθψλ ζην
ζρνιείν ηνπο, σζηφζν, αληίθαζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη, θαηά δήισζή ηνπο,αθνινπζνχλ ηα
ελ ιφγσ ΑΠ.πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη νη εθπαηδεπηηθνί αξθνχληαη ζηελ αλνρή ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο παξνπζίαο ησλ άιισλ γισζζψλ θαη θνπιηνχξσλ θαη φρη ζηελ
νπζηαζηηθή απνδνρή θαη αμηνπνίεζή ηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο 1 θαη
3 γίλεηαη ιφγνογηα ηε γισζζηθή αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ παηδηψλ,
παξαηήξεζε εχζηνρε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηελ θαζεκεξηλή ηξηβή ηνπο
κε ηα παηδηά, σζηφζν, δελ θαίλεηαη ζηελ πξάμε λα ζηεξίδνπλ ηελ εκπινθή άιισλ γισζζψλ
ζην πξφγξακκα.Οη ξήζεηο«Γελ απαγνξεχνπκε ζηα παηδηά λα κηινχλ, άιιεο γιψζζεο» θαη
«ζηξέθνπκε ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε δξαζηεξηφηεηα φηαλ εθθξάδνληαη ζε άιιε
γιψζζα»θαηαδεηθλχνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ κεηαβεί απφ ην ζηάδην ηεο αλνρήο ζε
απηφ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ καζεηψλ
ηνπο.Αθφκε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαηέζεθαλ, νη απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζπρλά αληηθξνπφκελεο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί εξσηήκαηα ζρεηηθά κε
ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα
πνπ εμέηαζε ε παξνχζα έξεπλαθαη πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Τπφ απηφ ην πξίζκα ε αλάγθε γηα επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο θαη δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο
σο Γ2 ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο,είλαη, θαηά ηελ άπνςε ηεο εξεπλήηξηαο, επηηαθηηθή θαη
δεδνκέλε.Χζηφζν, δελ ακθηζβεηνχληαη νη θαιέο πξνζέζεηο, ε εκπεηξία θαη ε ζθιεξήεξγαζία
πνπ απαηηείηαη απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλγηα ηελ επηβίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ.πσο πξναλαθέξζεθε ηφζν ζηελ εηζαγσγή ηνπ άξζξνπ, φζν θαη ζε επηκέξνπο
ζεκεία ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ε έξεπλα επεθηάζεθε θαη ζε άιινπο ηνκείο φπσο ε
κειέηε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνοπνπ ζρεδηάδεηαη θαη εθπνλείηαη απφ ηηο
εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ πξνθεηκέλνπ λα
δηδάμνπλ ηελ Διιεληθήο σο Γ2 ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Σα απνηειέζκαηά ησλ έηεξσλ
επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο έξεπλαο αλακέλεηαη λα ζπδεηεζνχλ ζε επφκελεο αλαθνηλψζεηο.
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Ο ξφινο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ
The role of school leadership in the functioning of student councils
Δπδνμία Καξαδνπιακά, Δθπαηδεπηηθφο B/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο,M.Ed., evdoxiakaradoulama@gmail.com
Evdoxia Karadoulama, Secondary school teacher, M.Ed.,evdoxiakaradoulama@gmail.com
Μάξηνο Κνπηζνχθνο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΠΑΗΣΔ, Phd,koutsoukos.marios@gmail.com
Marios Koutsoukos, As. Professor, ASPAITE,Phd,koutsoukos.marios@gmail.com

Abstract: Education for democracy remains always a topical issue. School tends to develop
political skills in students, so they can be incorporated in a free state. The educational
institution of the students‘ councils acts to achieve the above purpose. Through this present
research were investigated students‘ views, as members of school society, that are main
characters of the function of the institution, for the role of the school leadership. The role of
both the teacher and the director was studied due to school leadership that they can exercise
on the operation of the 15member student council. The research method chosen was the
quantity research, using the questionnaire as research tool. The research findings showed that
teachers can support the operation of the student council, mainly through promotion of
members‘ expression of the 15member council opinion at the school meetings and the
principal through providing room for the student meetings and accomplishment of regular
meetings with the council. Finally according to the findings a much bigger percentage of
attendance to the 15member student council was found in boys than in girls.
Keywords: school leadership, student councils, teacher, manager
Πεξίιεςε: Ζ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηία παξακέλεη πάληoηε έλα επίθαηξν ζέκα. Σν
ζρνιείν νθείιεη λα παξέρεη έλα πιαίζην ψζηε νη καζεηέο λα δηαπαηδαγσγνχληαη κε ηελ
αλάπηπμε πνιηηηθψλ δεμηνηήησλ, γηα λα εληαρζνχλ ζε κία ειεχζεξε πνιηηεία. Ο παηδαγσγηθφο
ζεζκφο ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ιεηηνπξγεί πξνο εθπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ.
Μέζσ ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ καζεηψλ, σο κέιε ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο, πνπ πξσηαγσληζηνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ, γηα ηνλ ξφιν ηεο ζρνιηθήο
εγεζίαο. Μειεηήζεθε ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ δηεπζπληή, ζε ζρέζε κε ηε ζρνιηθή
εγεζία πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Χο
εξεπλεηηθή κέζνδνο επηιέρζεθε ε πνζνηηθή έξεπλα κε εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην
εξσηεκαηνιφγην. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα
ζηεξίμνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, θπξίσο κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο
έθθξαζεο γλψκεο ησλ κειψλ ηνπ 15κεινχο ζπκβνπιίνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Οη
δηεπζπληέο κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, κέζσ ηεο
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δηάζεζεο ρψξνπ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ην
ζπκβνχιην. Σέινο απφ ηα επξήκαηα παξαηεξήζεθε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
ζηα ζπκβνχιηα αγνξηψλ έλαληη θνξηηζηψλ.
Λέμεηο θιεηδηά: ζρνιηθή εγεζία, εθπαηδεπηηθφο, δηεπζπληήο, καζεηηθά ζπκβνχιηα

Δηζαγσγή
Ζ καζεηηθή θσλή, θαη εηδηθφηεξα ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα, βξίζθνληαη ζην ελδηαθέξνλ
πνιιψλ δηεζλψλ εξεπλψλ (Cotmore, 2004). Κνηλφο ηφπνο φισλ ησλ κειεηψλ είλαη φηη ηα
καζεηηθά ζπκβνχιηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεηηθφ παξάγνληα ζηελ πνιηηηθή
θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ (Καινγηαλλάθε, 2003·Καξαηδηά, 2003·Mitra, 2008·
Σνππαδάθε- Καςεηάθε, 2009·Griebler &Nowak, 2012·Παπανηθνλφκνπ, 2016), θαη
ηαπηφρξνλαλα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
(Leithwood&Jantzi, 1999·Fielding, 2001·Taylor &Johnson, 2002·Cotmore, 2004· Mitra,
2008·Griebler &Nowak, 2012). ηελ Διιάδα ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα απνηεινχλ έλαλ
αλελεξγφ ζεζκφ (Σνππαδάθε-Καςεηάθε Καηεξίλα, 2009·Βνπιή ησλ Δθήβσλ,
2014·Παπανηθνλφκνπ, 2015·Γφγνια θαη Καηζήο, 2017·πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ, 2017). ηελ
πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο, ηνπο αλαδεηνχληαη νη παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα ζπληειέζνπλ ζε απηφ.
εκαληηθά επηδξαζηηθνί, ζηε ζεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, παξάγνληεο
έρνπλ αλαδεηρζεί απφ ηε βηβιηνγξαθία, νη ξφινη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ δηεπζπληή
(Glatthorn, 1968·Κατιά, 1989·Taylor &Johnson, 2002·Fielding, 2004· Smyth, 2006·Mitra,
2008·Wade, 2008·Pautsch, 2010· Griebler&Nowak, 2012·πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ, 2017).
Χζηφζν, ζε ιηγνζηέο έξεπλεο εμεηάδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ νη
εθπαηδεπηηθνί θαη ν δηεπζπληήο λα ζηεξίμνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ.
ηελ Διιάδα, νη εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ σο ζέκα ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα είλαη
πεξηνξηζκέλεο, ελψ εξεπλεηηθφ θελφ δηαπηζηψλεηαη αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
θαη ηνπ δηεπζπληή ζηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ.
θνπφο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ κειψλ ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, αλαθνξηθά κε ηνπο ξφινπο εθπαηδεπηηθνχ θαη δηεπζπληή, σο ελ δπλάκεη ζρνιηθνί
εγέηεο. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ήηαλ: α) πψο κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ζηεξίμνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαη β) πψο κπνξεί ν δηεπζπληήο λα ζηεξίμεη
ηε ιεηηνπξγία ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σν εξεπλεηηθφ πξφβιεκα ζεκειηψλεηαη
κε ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο θαη ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, θαζψο
επίζεο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
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1.

ρνιηθή εγεζία

Ζ εγεζία ζήκεξα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο φξνπο πνπ έρεη επαλαπξνζδηνξηζηεί
πνιιέο θνξέο (Yukl, 2009). Δίλαη κηα έλλνηα ηδηαίηεξα ζχλζεηε θαη πνηθηιφκνξθε, θαη γη‘
απηφ έρνπλ γξαθηεί εθαηνληάδεο νξηζκνί ζηε βηβιηνγξαθία γηα απηή (Day&Antonakis, 2012).
Ο Stogdill κάιηζηα ζπκπεξαίλεη φηη, «ππάξρνπλ ηφζνη πνιινί νξηζκνί γηα ηελ εγεζία, φζα θαη ηα άηνκα
πνπ έρνπλ πξνζπαζήζεη λα νξίζνπλ ηελ έλλνηα» (Stogdill, 1974:259, νπ. αλαθ. ζην Yukl, 2009). Οη
πεξηζζφηεξνη νξηζκνί πεξί εγεζίαο ζπγθιίλνπλ ζε δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: ηελ χπαξμε
επηξξνήο θαη ηελ δξάζε κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. Έλαο θιαζζηθφο νξηζκφο ηεο
εγεζίαο είλαη απηφο ησλ Koontz&O‘ Donnell (1976) νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη, εγεζία είλαη
ε επηξξνή ή ε ηέρλε ή ε δηαδηθαζία επεξεαζκνχ ησλ αηφκσλ κε ζθνπφ λα εξγαζηνχλ
πξφζπκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νκαδηθψλ ζηφρσλ.
Αδηακθηζβήηεην είλαη ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρνιηθή εγεζία, θαζψο θπξίαξρε
είλαη ε πεπνίζεζε φηη, ε πνηφηεηα ηεο εγεζίαο κπνξεί λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν ζρνιείν απνηειεί έλαλ δηνηθεηηθφ θαη
θνηλσληθφ ζεζκφ, ν νπνίνο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ θαη θαη‘
επέθηαζε κε φιν ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ (Μπνπξήο, 2008). Αξθεηνί απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο, θαιχπηνπλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο. Οη
Bush&Glover (2003) εζηηάδνπλ ζε 4 ζηνηρεία ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο: επηξξνή, αμίεο, φξακα
θαη δηνίθεζε. Ζ επηξξνή ζηε ζρνιηθή εγεζία κπνξεί λα αζθεζεί απφ άηνκα ή νκάδεο θαη λα
θέξεη αιιαγέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο. Ζ επηξξνή είλαη επίζεο
έλα ζηνηρείν, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ (αΐηεο, 2014).
ε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, εγέηεο κπνξεί λα αλαδεηρζεί νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ,
δξάηηνληαο κία επθαηξία ή ηθαλνπνηψληαο κία αλάγθε ηνπ νξγαληζκνχ. Σα άηνκα πνπ αζθνχλ
εγεζία ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λαείλαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθνί,
γνλείο θαη καζεηέο (Darling-Flammond&Goodwin, 1993). Πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηνρή ηεο
ζέζεο ηνπ εγέηε απνηειεί ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα δεκηνπξγήζεη θνηλφ φξακα θαη
ζηφρνπο, λα απνηειεί πξφηππν κάζεζεο γηα ηα ππφινηπα άιια κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα ηα
ππεξεηεί (Γαξάθε, 2007).

2. Ζ έλλνηα ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ
Γεληθή παξαδνρή απνηειεί φηη έλαο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ είλαη ε πνιηηηθή
αγσγή, κε απψηεξν ζηφρν ηε δηακφξθσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιίηε. Σν ζρνιείν πξνσζεί ην
κνληέιν ηνπ πνιίηε πνπ είλαη ελεξγφο, ζπκκέηνρνο, θξηηηθά ζθεπηφκελνο θαη δεκηνπξγηθφο
(Μχηε, 2009) θαη ν νπνίνο απφ κέινο ηεο ηδησηηθήο θνηλσλίαο γίλεηαη κέινο ηεο θνηλσλίαο
ησλ πνιηηψλ(Κνληνγηψξγεο, 2003).
Ζ πνιηηηθή αγσγή πνπ πξνσζεί ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο, ζεζκνζεηήζεθε θαη κέζσ ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηε καζεηηθή θνηλφηεηα (Griebler&Nowak, 2012). ηελ Διιάδα
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πξψηνο ν Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο, ην 1923, επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζεη θνηλνηηθή δσή ζην
ειιεληθφ ζρνιείν (Σζνιάθεο, 1989). Ο Γεικνχδνο ππνζηήξημε φηη, γηα ηελ νινθιεξσκέλε
κφξθσζε ηνπ καζεηή δελ αξθεί ε εθπαίδεπζε κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αιιά ε ίδηα ε
ζρνιηθή δσή. Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ δηακνξθψλεη ηε ζρνιηθή δσή είλαη ε θσλή ησλ
καζεηψλ (Σεξδήο, 1998).
Ζ θσλή ησλ καζεηψλ κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί κέζσ ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ (Mitra,
2005·Pautsch, 2010). Μαζεηηθά ζπκβνχιηα νξίδνληαη νη νκάδεο καζεηψλ πνπ έρνπλ εθιεγεί
σο εθπξφζσπνη ησλ καζεηψλ ζε έλα ζρνιείν (Griebler&Nowal, 2012·Παπανηθνλφκνπ,
2016).Μέζσ ησλ ζπκβνπιίσλ νη καζεηέο εθιέγνπλ θαη εθιέγνληαη θαη δηακνξθψλνπλ ηε
ζρνιηθή δσή. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ
ζπκβνπιίσλ απνθηά ηε ζεκαζία ηνπ πνιίηε πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ
ηνπ. Σν άηνκν ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο, ηηο επεμεξγάδεηαη θαη ιακβάλεη ζπιινγηθέο απνθάζεηο.
(Neuman&Simmons, 2000).Σα καζεηηθά ζπκβνχιηα κπνξνχλ λα θηλεηνπνηήζνπλ φιε ηε
ζρνιηθή θνηλφηεηα (Glatthorn, 1968).
Δηδηθφηεξα νη καζεηέο εθιέγνπλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, νη νπνίνη απαξηίδνπλ ηα καζεηηθά
ζπκβνχιηα θαη ζπλέξρνληαη ζε ζπλειεχζεηο γηα λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα καζεηηθά ζέκαηα ή
ζέκαηα ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο θαη λα δξάζνπλ. Σα καζεηηθά ζπκβνχιηα ζπκκεηέρνπλ ζηε
ιήςε απνθάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπκβνχιηα ησλ θαζεγεηψλ ή ηα ζρνιηθά
ζπκβνχιηα (Παπανηθνλφκνπ, 2016), φπσο νλνκάδνληαη ηα ζπκβνχιηα πνπ απαξηίδνληαη απφ
δηάθνξεο νκάδεο κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, φπσο νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο
(Griebler&Nowak, 2012). Με απηφ ην πιαίζην απνηεινχλ κία πξνζνκνίσζε ηεο εθινγηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ηεο πνιηηηθήο αληηπξνζψπεπζεο (Παπανηθνλφκνπ, 2016).
Μέζσ ησλ ζπκβνπιίσλ νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε ζέκαηα πνπ δελ αθνξνχλ κφλν ηε
ζρνιηθή δσή, αιιά θαη ηελ θνηλφηεηα (Καξαηδηά, 2003). Θέκαηα κε ηα νπνία κπνξνχλ λα
αζρνιεζνχλ ηα ζπκβνχιηα απνηεινχλ ν θαλνληζκφο ηνπ ζρνιείνπ (Hess, 2003), ην
πεξηερφκελν ζπνπδψλ, ηα κέζα δηδαζθαιίαο, νη ζρέζεηο καζεηψλ- εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ –
δηνίθεζεο θαη καζεηψλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο θαη ηεο
επξχηεξεο θνηλφηεηαο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ή ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο
(Κατιά, 1989).
Ζ ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζε πνιινχο ηνκείο.
Λακβάλνληαο ππφςε δηάθνξνπο παξάγνληεο επηξξνήο, ε Mitra (2008) δηαθξίλεη ηα νθέιε ηεο
καζεηηθήο θσλήο ζε ηξεηο άμνλεο γηα ηνπο καζεηέο: απηνπεπνίζεζε, ζπλεξγαζία θαη
επηθνηλσλία θαη πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Οη Griebler&Nowak (2012)
πξαγκαηνπνίεζαλ κία εθηελή κειέηε ζε επηζηεκνληθά άξζξα, πνπ είραλ σο αληηθείκελν
κειέηεο ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα. Δζηίαζαλ ζηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε ιεηηνπξγία
ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ζηα ζρνιεία θαη δηέθξηλαλ ηξεηο θαηεγνξίεο απνηειεζκάησλ:
απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθά ηνπο καζεηέο, απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
αιιειεπηδξάζεηο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ γεληθά
ην ζρνιηθφ νξγαληζκφ. Καη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά.
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Ζ χπαξμε ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ζε έλα ζρνιείν δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη απηά
ιεηηνπξγνχλ κε επηηπρία. ηαλ ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα δελ έρνπλ έλαλ ελεξγφ ξφιν, δελ
αληηπξνζσπεχνπλ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαη δε γίλνληαη ζεβαζηά απφ ηα άιια κέιε ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ε ιεηηνπξγίαο ηνπο ππνβαζκίδεηαη, νη καζεηέο απνγνεηεχνληαη θαη
κπνξεί λα απνμελσζνχλ απφ ην ζρνιείν(Griebler&Nowak, 2012).

3. Ο ξφινο εθπαηδεπηηθνχ θαη δηεπζπληή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ καζεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ
Ο εθπαηδεπηηθφο απνηειεί έλα θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε ησλ
καζεηψλ θαη εηδηθφηεξα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ. (Παπανηθνλφκνπ,
2016). Γεληθά ε ππνζηήξημε ησλ ελειίθσλ είλαη απαξαίηεηε, γηα λα κπνξέζεη λα
ιεηηνπξγήζεη έλα καζεηηθφ ζπκβνχιην (Griebler&Nowak, 2012 ·Wade, 2008·Pautsch, 2010).
Αθφκε θαη ην πην δπλακηθφ ζπκβνχιην αλ δελ έρεη ηε ζηήξημε ησλ ελειίθσλ, δελ ζα κπνξέζεη
λα πεηχρεη (Glatthorn, 1968). Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε
εγεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ (Komives, Longerbeam, Mainella, Owen&Osteen, 2006)
θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δνκέο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ εθηθηή ηε θσλή ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν
(Mitra, 2005). Ο Γθφηνβνο (2003) κάιηζηα ζεσξεί πσο ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα δελ κπνξνχλ
λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί, κέζα απφ ηηο
δηάθνξεο ζέζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ν εθπαηδεπηηθφο-παηδαγσγηθφο ηνπο ξφινο, ηνπ δάζθαινπ
ηεο ηάμεο, ηνπ ππεπζχλνπ ζρνιηθνχ ηκήκαηνο, ηνπ κέινπο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ, ηνπ
κέινπο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζσκαηείνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ
κέληνξα θ.α. (Leithwood&Jantzi, 1999) κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπγθξφηεζε καζεηηθψλ
ζπκβνπιίσλ θαη λα βνεζνχλ ζηε δεκνθξαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία (Διεπζεξάθεο, 2009).Ζ
επηξξνή ηεο εγεζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγεί ζε δχν επίπεδα, έλα πνπ αθνξά ηηο
ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη έλα πνπ αθνξά ηηο ζπλζήθεο φιεο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Ζ
πξψηε αθνξά ηελ αηνκηθή δξάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε δεχηεξε ηε δξάζε ηνπ σο κέινο
κίαο νκάδαο (Liethwood&Jantzi, 1998).
Χζηφζν εξεπλεηηθά δεδνκέλα έρνπλ δείμεη φηη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηα
ζπκβνχιηα δελ είλαη πάληα ζεηηθή (Glatthorn,1968 ∙ Κατιά, 1989). Ζ αξλεηηθή ζηάζε
ζπλδέεηαη κε ηε πεπνίζεζε φηη ην πξφγξακκα ηνπ ζπκβνπιίνπ απνηειεί εθηξνπή απφ ηελ
απφθηεζε γλψζεσλ αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ ή κε ηελ αληίιεςε φηη νη καζεηέο είλαη
αλψξηκνη ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Whitty&Wisby, 2007). Τπάξρεη, σζηφζν, θαη κία κεξίδα
εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη δελ αληηηίζεληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπκβνπιίνπ, αιιά
ζεσξνχλ πσο ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη κία ηππηθή δηαδηθαζία. ε θάζε πεξίπησζε ε απνπζία
ζηήξημεο απφ ηνπο ελήιηθεο νδεγεί ζε ππνιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ
(Griebler&Nowak, 2012 ∙Pautsch, 2010).
ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2016 ζηελ Διιάδα γηα ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα βξέζεθε φηη ε
ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο απνθάζεηο ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ είλαη ζεηηθή κφλν φηαλ
νη ίδηνη ζπκθσλνχλ κε απηέο (Παπανηθνλφκνπ, 2016). Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ηα καζεηηθά
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ζπκβνχιηα δελ παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ
(Παπανηθνλφκνπ, 2016· Γφγνια & Καηζήο,2017), θαζψο ε ηειηθή απφθαζε είλαη ηνπ
πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ (Παπανηθνλφκνπ, 2016). Παξάδεηγκα απνηειεί ε δηακφξθσζε ησλ
θαλφλσλ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ νπνία, ελψ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ηα καζεηηθά
ζπκβνχιηα, νη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηάδνπλ έλαλ ζρνιηθφ θαλνληζκφ ηνλ νπνίν ζεσξνχλ σο ην
κφλν απνηειεζκαηηθφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξαβιέπνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη δελ
πξνσζνχλ ηελ αμία ηνπ πινπξαιηζκνχ πνπ αξκφδεη ζην δεκνθξαηηθφ ζρνιείν (Hess, 2003).
Σελ επηθπιαθηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα κεηαζρεκαηίζεη ν
δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ (Glatthorn, 1968).Ζ ππνζηήξημε ηνπ δηεπζπληή πξνο ην ζπκβνχιην
εθδειψλεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο.Ο δηεπζπληήο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη βαζηθφ ξφιν κέζσ
ησλ ζέζεσλ θαη ησλ πξάμεψλ ηνπ θαη λα ππνζηεξίμεη ην καζεηηθφ ζπκβνχιην σο ζεζκφ θαη
σο νκάδα ηνπ ζρνιείνπ (Glatthorn, 1968). πκκεηέρεη ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ
(Parker&Leithwood,2000·Pautsch, 2010) θαη αλαιακβάλεη λα εληζρχζεη ηηο δξάζεηο ηνπ
(Mitra, 2008). Γίλεη ζηνπο καζεηέο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ησλ δξάζεψλ ηνπο, εμαζθαιίδεη ηελ έγθξηζε απηψλ ησλ δξάζεσλ, θαζψο θαη ηνπο πφξνπο
πιηθνηερληθνχο θαη ρξεκαηηθνχο πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ (Mitra, 2008). Δπηπξφζζεηα
πξνσζεί ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζε αλάινγα ζέκαηα
(Parker&Leithwood, 2000·Pautsch, 2010 ∙ Glatthorn ,1968).
Αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ε έξεπλα
έρεη δείμεη απνπζία ελίζρπζεο ηεο καζεηηθήο θσλήο απφ ηνλ δηεπζπληή (Pautsch, 2010 ∙
Parker&Leithwood, 2000). Οη ιφγνη εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ εκκνλή ηνπ δηεπζπληή ζηε
γξαθεηνθξαηία θαη ζηελ αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο πνπ πξνηείλεη ην ζπκβνχιην (Jenni, 1991),
ζηε πιεζψξα ησλ επζπλψλ ηνπ γηα ηελ γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (Pautsch, 2010),
ζηελ έιιεηςε
θπζηθνχ ρψξνπ ζπλεχξεζεο καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληή
(Fielding,2004). ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε Mitra (2008) πξνζζέηεη ηελ απνμέλσζε ησλ
καζεηψλ απφ ην ζρνιείν σο νξγαληζκφ.

4.

Μεζνδνινγία έξεπλαο

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξεπλεηηθή κέζνδνο ε πνζνηηθή.
Ζ πνζνηηθή κέζνδνο αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία
απνηεινχληαη απφ αξηζκεηηθέο κεηξήζεηο (Γεκεηξφπνπινο, 2001), κεηά απφ ζπιινγή
απαληήζεσλ, απφ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ (Bell, 2005). Ζ ζπλνιηθή δηαδηθαζία ζπιινγήο
εξεπλεηηθνχ πιηθνχ δηήξθεζε πεξίπνπ έλα κήλα, απφ ηηο 2 Μαΐνπ 2018 έσο ηηο 30 Μαΐνπ
2018.
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ καζεηέο πνπ ππήξμαλ κέιε ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018, σο
ην καζεηηθφ ζπκβνχιην κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο. Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ
θνηηνχζαλ ζε Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα. Πξνέξρνληαλ απφ
ζρνιεία ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο.
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Σν δείγκα επηιέρζεθε βάζεη δεηγκαηνιεςίαο πνζνζηψζεσλ. Λήθζεθε ππφςε γηα ηελ επηινγή
ησλ ζρνιείσλ ε πεξηνρή πνπ ζηεγάδνληαη ηα ζρνιεία: αζηηθή εκηαζηηθή αιιά θαη ε πεξηνρή
ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο ζηελ νπνία αλήθνπλ γεσγξαθηθά: αλαηνιηθή θαη δπηηθή
Θεζζαινλίθε. Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνζνζηηαίαο
δεηγκαηνιεςίαο, φπνπ ην δείγκα παξνπζηάδεη αλάινγα πνζνζηά κε απηά ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
έξεπλαο θαη απμάλεη ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπ (Γεκεηξφπνινο, 2001·Εαθεηξφπνπινο,
2005·Cohen, Manion&Morisson, 2008).
Αλαιπηηθφηεξα νη 59 καζεηέο πξνέξρνληαλ απφ εκηαζηηθέο πεξηνρέο ηεο Θεζζαινλίθεο ελψ
156 πξνέξρνληαλ απφ αζηηθέο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ. Σν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ζην Ν.
Θεζζαινλίθεο ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ζηνηρεία ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο (Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, ρ.ε.· Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ρ.ε.), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.
Πίλαθαο 1: Αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ ζε αζηηθή θαη εκηαζηηθή πεξηνρή

Αξηζκφο
εξσηεκαηνινγίσλ
Αζηηθή πεξηνρή
Ζκηαζηηθή πεξηνρή
χλνιν

156
59
215

Πνζνζηφ καζεηψλ
πνπ ζπκκεηείραλ
ζηελ έξεπλα
73%
27%
100%

Πνζνζηφ καζεηψλ
ζην
Ν. Θεζ/λίθεο
67,5%
32,4%
100%

Σέινο 117 καζεηέο θνηηνχζαλ ζε ζρνιεία ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, ελψ 98 καζεηέο ζε
ζρνιεία ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Σν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ζην Ν. Θεζζαινλίθεο, επίζεο,
ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ζηνηρεία ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο
Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο (Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, ρ.ε.· Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο
Θεζζαινλίθεο, ρ.ε.) φπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.
Πίλαθαο 2: Αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ αλά πεξηνρή ηνπ Ν. Θεζ/λίθεο

Αξηζκφο
εξσηεκαηνινγίσλ
Αλαηνιηθή
Θεζζαινλίθε
Γπηηθή Θεζζαινλίθε
χλνιν

117

Πνζνζηφ καζεηψλ
πνπ ζπκκεηείραλ
ζηελ έξεπλα
54%

Πνζνζηφ καζεηψλ
ζην
Ν. Θεζ/λίθεο
48,3%

98
215

46%
100%

51,6%
100%

Σέινο απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηα 159 ήηαλ αγφξηα θαη ηα
56 θνξίηζηα.
Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν
απαξηίζηεθε απφ θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ κία νκάδα εζηίαζεο, απνηεινχκελε απφ καζεηέο ζρνιείνπ
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή έξεπλα, ψζηε λα ειεγρζεί
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ν βαζκφο θαηαλφεζεο ησλ εξσηήζεσλ θαη ε δηάξθεηα ζπκπιήξσζήο ηνπ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ
εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο, ηχπνπ Likert, κέζσ ησλ νπνίσλ θαηαγξάθεηαη ν βαζκφο
ζπκθσλίαο ζε κία ζέζε (Εαθεηξφπνπινο, 2005). Δπηιέρζεθε πεληαβάζκηα θιίκαθα, ψζηε λα
ππάξρεη θαη κεζαίν ζεκείν, δειαδή ν εξσηψκελνο λα επηιέμεη αλ ζέιεη ηε κεζαία ζέζε πνπ
απνηειεί νπδέηεξν ζεκείν ρσξίο λα ηνπνζεηεζεί πξνο ηε κία ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε
(Εαθεηξφπνπινο, 2005).
Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ 3 θχιια κνλήο φςεο. Σν πξψην θχιιν ήηαλ κία
επηζηνιή πξνο ηνλ εξσηψκελν. Βνεζνχζε ηνπο καζεηέο λα έξζνπλ ζε πξψηε επαθή κε ηελ ελ
ιφγσ έξεπλα, δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ην ζέκα πνπ κειεηά, ηνλ
θνξέα πνπ εγθξίλεη ηελ πινπνίεζή ηνπ, νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,
επηβεβαίσζε ηεο αλψλπκεο ζπκπιήξσζήο ηνπο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηελ
εξεπλήηξηα. Σν δεχηεξν θαη ηξίην θχιν απνηέιεζε ην ελ ιφγσ εξσηεκαηνιφγην. Σα
εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ ζε έληππε κνξθή ήηαλ 200, ελψ απηά πνπ
ζπκπιεξψζεθαλ ζε ειεθηξνληθή κέζσ googleforms ήηαλ 12.
Ζ εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο ηδηφηεηεο κηαο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο (ηάκεινο&Γαθνπνχινπ, 2006). ζν αθνξά ηελ εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ ζηε
παξνχζα έξεπλα ε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά θαιχπηεη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
θαηλνκέλνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζηελ πξψηε ηνπ κνξθή ζε κε εηδηθφ
πιεζπζκφ, πνπ δελ απνηεινχζε πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο, γηα λα επηβεβαησζεί ε θαηλνκεληθή
εγθπξφηεηά ηνπ. Αθνινχζεζε πηινηηθή έξεπλα ζε κέιε ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
πνπ δελ απνηέιεζαλ δείγκα ηεο έξεπλαο θαη έγηλαλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο.
Ζ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ επηζηεκνληθφηεηα
ηεο έξεπλαο. Ζ αμηνπηζηία , ειέγρεηαη κε ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο φπσο ν δείθηεο Cronbach a
πνπ είλαη ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνδεηθλχνπλ πσο,
ε θιίκαθα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη αμηφπηζηε Crombach a= 0.813.ηαλ νη ηηκέο ηνπ
δείθηε είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 0,70, ην εξσηεκαηνιφγην θξίλεηαη αμηφπηζην (Εαθεηξφπνπινο,
2005).Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία κέζσ ηνπ
ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS v21.

5.

Αλάιπζε ησλ ξφισλ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηεπζπληή

Αξρηθά αλαιχνληαη πεξηγξαθηθά νη απαληήζεηο, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ νη
εθπαηδεπηηθνί λα βνεζήζνπλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ δεθαπεληακειψλ ζπκβνπιίσλ. Οη καζεηέο
απάληεζαλ κέζσ 11 εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε
πεληαβάζκηα θιίκαθα. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κε ζεηξά θζίλνπζα, αξρίδνληαο απφ
απηά πνπ ζπιιέγνπλ ηηο ζεηηθφηεξεο απαληήζεηο Οη καζεηέο θξίλνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζα
κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηε ζηήξημε ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ην Γηάγξακκα 1 πνπ
αθνινπζεί αλαπαξηζηψληαη φιεο νη πξαθηηθέο πνπ ζα κπνξνχζε λα πηνζεηήζεη ν
εθπαηδεπηηθφο ζε ηεξαξρηθή ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηε
ζπρλφηεηα ησλ απαληήζεσλ ηνπο.
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Γηάγξακκα 1: πρλφηεηα απαληήζεσλ γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ

Απφ ηηο παξαπάλσ πξαθηηθέο νη καζεηέο επηιέγνπλ σο ζεκαληηθφηεξεο απηέο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ έθθξαζε ηεο γλψκεο ησλ κειψλ ηνπ 15κεινχο, ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ αμία ησλ
καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, θαζψο θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ.
Αθνινπζνχλ ε πξνηξνπή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη ε
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή δσή θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, θαζψο θαη ε
ελεκέξσζε γηα ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Έπνληαη λέεο
πξαθηηθέο γηα ην ειιεληθφ πιαίζην πνπ αθνξνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε ξφιν ζπκβνχινπ ηνπ
15κεινχο, ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπ 15κεινχο γηα ην ξφιν ηνπο θαη ηηο νκάδεο
ππνζηήξημεο ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ απαξηίδνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο. Οη
ηειεπηαίεο πξαθηηθέο καδί κε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνηξνπή ζηε ζπκκεηνρή ζε
δξάζεηο παξνπζηάδνπλ απμεκέλα πνζνζηά νπδέηεξεο ζέζεο ησλ καζεηψλ. Σέινο ε
ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο καζεηηθέο ζπλειεχζεηο απνηειεί ηε κφλε εξψηεζε πνπ
βξίζθεη ηνπο καζεηέο λα δηαθσλνχλ.
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Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί ν δηεπζπληήο λα
ζηεξίμεη ζηε ιεηηνπξγία ησλ 15κειψλ ζπκβνπιίσλ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη επίζεο
ζε θζίλνπζα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηελ ζεηηθή απνδνρή ηνπο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη
καζεηέο απάληεζαλ κέζσ εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζε
πεληαβάζκηα θιίκαθα θαη απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ Γηάγξακκα 2.

Γηάγξακκα 2: πρλφηεηα απαληήζεσλ γηα ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή

πκπεξαζκαηηθά, νη ζεηηθφηεξεο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ δηεπζπληή,
παξαηεξνχληαη ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηάζεζε ρψξνπ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
15κεινχο θαη ηηο ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο καδί ηνπ. Αθνινχζσο, νη καζεηέο απαληνχλ κε πςειά
πνζνζηά ζπκθσλίαο ζηελ πξνηξνπή ηνπ δηεπζπληή λα εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο ζηηο
ζπλεδξηάζεηο, λα ζπδεηηνχληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζέκαηα πνπ πξνηείλνπλ,
θαζψο θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ν δηεπζπληήο ηηο ζέζεηο ηνπο. πσο θαη ζηηο εξσηήζεηο γηα
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνηάζεηο φπσο ε ζπκβνιή ηνπ 15κεινχο ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ
γηα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο αληηκεησπίδνληαη ζεηηθά αιιά παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά
νπδέηεξσλ απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο.Σειεπηαία ζηηο πξνηηκήζεηο
ησλ καζεηψλ έξρεηαη ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ζπκβνπιίνπ κε 15κειή άιισλ
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ζρνιείσλ απφ ηνλ δηεπζπληή, ε νπνία εκθαλίδεη θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ νπδέηεξσλ
απαληήζεσλ.
Γχν εξσηήζεηο αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία δηεπζπληή, εθπαηδεπηηθψλ θαη 15κεινχο ζε
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα φπσο απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 3.

Γηάγξακκα 3: πρλφηεηα απαληήζεσλ γηα ηε ζπλεξγαζία κεξψλ ηεο ζρνιηθήοθνηλφηεηαο

Ζ ζπλεξγαζία ηνπο ζηνλ νξηζκφ ζηφρσλ γηα ην ζρνιείν εκθαλίδεη πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο
απαληήζεηο (ζπκθσλψ θαη ζπκθσλψ απφιπηα), απφ φηη ε δηακφξθσζε θαλφλσλ ηεο ζρνιηθήο
δσήο.

πκπεξάζκαηα
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ
καζεηψλ, ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε γηα έλα δεκνθξαηηθφ ζρνιείν,
αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε ελίζρπζήο ηνπ, φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο
(Hard, Press&Gibson, 2013·Mafora, 2015). πγθεθξηκέλα ηα επξήκαηα εληζρχνπλ ηε ζέζε
θαη άιισλ κειεηεηψλ, φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ δηεπζπληή κπνξεί λα
απνηειέζεη παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
(Taylor&Johnson, 2002·Fielding, 2004· Smyth, 2006·Mitra, 2008·Wade, 2008·Pautsch,
2010· Griebler&Nowak, 2012·πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ, 2017).

ε ζρέζε κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πσο ζα κπνξνχζαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα
ζηεξίμνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νη καζεηέο θαηαδεηθλχνπλ
πνιιέο πξαθηηθέο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηελ ηδέα νη
εθπαηδεπηηθνί λα πξνηξέπνπλ ηα κέιε λα εθθξάδνπλ ηελ γλψκε ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
ζρνιείνπ. Ζ έθθξαζε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ απνηειεί κία πξαθηηθή πνπ ζπκβάιιεη ζηελ
πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε (Καινγηαλλάθε, 2003·Σνππαδάθε-Καςεηάθε, 2009) θαη
πξνηείλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα ηελ θαιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο (Μχηε, 2009).
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πκθσλνχλ επίζεο ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηελ αμία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
εθινγψλ, ζπκπέξαζκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ έξεπλα πνπ δηελήξγεζε ε αλεμάξηεηε
δηνηθεηηθή αξρή πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ (2017). Δπίζεο, νη καζεηέο ζπκθσλνχλ ζε
κηθξφηεξν βαζκφ κε ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ γηα ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπκβνπιίνπ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξαθηηθή ζεσξνχλ νη καζεηέο, λα απνθαζίδνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί έρνληαο ιάβεη ππφςε ηνπο ηηο ζέζεηο ηνπ 15κεινχο. Ο ελεξγφο ξφινο ησλ
καζεηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θσλήο ησλ καζεηψλ (Inman,
2003·Pautsch, 2010) θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηέο απμάλεη ηε δχλακε ηνπ ζπκβνπιίνπ σο
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο (Griebler&Nowak, 2012).
Ζ ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 15κεινχο ζε δξάζεηο θαίλεηαη απφ
δχν εξσηήζεηο, πνπ αθνξνχλ εμ νξηζκνχ ελέξγεηεο ησλ ζρνιηθψλ θπβεξλήζεσλ, ηελ
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ (Mitra, 2005) θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ
επξχηεξε ηνπηθή θνηλσλία (Mitra, 2008). Οη καζεηέο κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη ηηο απφςεηο
ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ελήιηθεο γηα λα βξνπλ
ιχζε ζε απηά ηα πξνβιήκαηα (Mitra, 2005), άιισζηε απνηειεί επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε
θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Mitra, 2005·Μχηε, 2009) θαη ε
αλάπηπμε ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ καζεηψλ εληζρχνληαο ηελ απηελεξγφ δξαζηεξηφηεηά ηνπο
(Ξσρέιιεο, 2006·Παπανηθνλφκνπ, 2016). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηα
παξαπάλσ, αθνχ ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επηθξνηνχλ ηελ άπνςε, νη εθπαηδεπηηθνί λα
πξνηξέπνπλ ην 15κειέο λα ζπκκεηέρεη ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο θαζψο θαη λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Δπίζεο νη καζεηέο ζπκθσλνχλ κε ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε
ζηήξημε ηνπ ζπκβνπιίνπ, εκθαλίδνληαο, σζηφζν, πςειφ πνζνζηφ νπδέηεξσλ απαληήζεσλ. Ζ
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πνιηηηθή παηδεία
(Torney-Purta, Lehmann, Oswald θαη Schulz, 2001) θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
ιεηηνπξγία
ησλ
καζεηηθψλ
ζπκβνπιίσλ
(Parker&Leithwood,
2000·Pautsch,
2010·Griebler&Nowak, 2012).
Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο αμηνινγνχλ ζεηηθά κία πξαθηηθή πνπ πξνζάπηεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ
ξφιν ζπκβνχινπ ηνπ 15κεινχο, ζηνηρείν, πνπ δελ εθαξκφδεηαη ζην ειιεληθφ ζεζκηθφ
πιαίζην, αιιά ππνζηεξίδεηαη απφ δηεζλείο έξεπλεο (Taylor&Johnson, 2000·Mitra,
2008·Pautsch, 2010·Griebler&Nowak, 2012). Ζ ππνζηήξημε ησλ ζπκβνπιίσλ φισλ ησλ
ζρνιείσλ ηεο ρψξαο απφ νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ησλ
ζπκβνπιίσλ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο απαληήζεηο. Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ
πσο ε εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ζεσξείηαη ερέγγπν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
(Taylor&Johnson, 2002). Ζ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο αλαθέξεηαη σο ηξφπνο ζηήξημεο ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, φπσο θαη ε
παξφηξπλζε γηα ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο. Ζ κφλε πξαθηηθή κε ηελ νπνία δηαθσλνχλ νη καζεηέο
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αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο γεληθέο καζεηηθέο ζπλειεχζεηο, δειψλνληαο κε
απηφ ηνλ ηξφπν, ηελ επηζπκία ηνπο ην ζπκβνχιην λα ελεξγεί σο απηνδηνηθνχκελε νκάδα.
ε ζρέζε κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πψο ζα κπνξνχζε ν δηεπζπληήο λα ζηεξίμεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζπκθσλνχλ
απφιπηα κε ηελ δηάζεζε απφ ηνλ δηεπζπληή ελφο ρψξνπ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ,
θαζψο θαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ηε δηεχζπλζε. Οη απφςεηο ησλ
καζεηψλ θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ φηη, ν
δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα ζηεξίδεη ηηο δξάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ,
πξνγξακκαηίδνληαο ζπλαληήζεηο θαη ζπκκεηέρνληαο ζε ζπδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο.
(Taylor&Johnson, 2002·πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ, 2017).
Ζ ελίζρπζε ηνπ ελεξγνχ ξφινπ ησλ καζεηψλ απφ ηνλ δηεπζπληή απνδεηθλχεηαη απφ ηε
ζπκθσλία ηνπο ζηελ πξνηξνπή ηνπ δηεπζπληή λα εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο
ηνπ ζρνιείνπ. Θεηηθά αληαπνθξίλνληαη θαη ζηηο πξνηάζεηο γηα ηελ πξνηξνπή ηνπ δηεπζπληή
γηα ζπκκεηνρή ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε ιήςε πξσηνβνπιηψλ
γηα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, πνπ απνηεινχλ θαη
ιεηηνπξγίεο ηεο καζεηηθήο θσλήο (Fletcher, 2005). Πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο αιιά θαη απμεκέλν
πνζνζηφ νπδέηεξσλ απαληήζεσλ παξνπζηάδνληαη θαη ζηε ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή γηα
ζπλεξγαζία κε 15κειή άιισλ ζρνιείσλ.
Σέινο ζεηηθά απαληνχλ νη καζεηέο ζηηο εξσηήζεηο πνπ πξνυπνζέηνπλ ζπλεξγαζία ησλ κεξψλ
ηνπ ζρνιείνπ, δηεπζπληή, εθπαηδεπηηθψλ θαη 15κεινχο.Ζ ιήςε απνθάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο ελήιηθεο απνηειεί ην πςειφηεξν επίπεδν ηεο καζεηηθήο θσλήο (Fletcher, 2005). Οη
καζεηέο επηζπκνχλ ηελ απφ θνηλνχ ράξαμε εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, φπσο θαη δηακφξθσζε
θαλφλσλ ηεο ζρνιηθήο δσήο. Έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο ζπκκεηνρήο
ησλ καζεηψλ ζηελ θαζηέξσζε ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ (Pautsch, 2010) θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ
θαλφλσλ ηνπ (Torney-Purta, Lehmann, Oswald & Schulz, 2001·Hess, 2003·Mitra, 2008).
Παξφιν πνπ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ, ιφγσ ηνπ κηθξνχ
δείγκαηνο, ε εθαξκνγή ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην πξνηάζεσλ, πνπ δείρλνπλ λα έρνπλ θαζνιηθή
απνδνρή απφ ηνπο καζεηέο ζα έδηλε πνιχηηκε γλψζε γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ηνπ
ζεζκνχ.Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, ε νπνία γηα ηα ειιεληθά
δεδνκέλα απνηειεί ρξφλην αίηεκα, νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεζεί, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη
εθηηκήζεηο ησλ καζεηψλ απφ ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβνπιίνπ.
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Ζ δηαρείξηζε γλψζεο σο παξάγνληαο επηηπρίαο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ
Knowledge management as a success factor for the school organization
Κσλζηαληία Γηαιακά, εθπαηδεπηηθφο ΓΔ, Μ.Ed., ntinagial@hotmail.com
Konstantia Gialama, teacher of secondary education, M.Ed.,ntinagial@hotmail.com

Abstract: This article refers to the good of knowledge and the great benefits for school
organizations from managing and exchanging among their members. Initially, the concept of
knowledge is defined and its value is presented as a competitive advantage for businesses and
organizations. Then, after the term "knowledge management" has been conceptually clarified,
some basic principles and the conditions for its successful implementation are presented.
Keywords:knowledge, knowledge management, organization, school unit
Πεξίιεςε: ην άξζξν απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζην αγαζφ ηεο γλψζεο θαη ζηα ζπνπδαία νθέιε
πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο απφ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αληαιιαγή ηεο
αλάκεζα ζηα κέιε ηνπο. Αξρηθά νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο γλψζεο θαη παξνπζηάδεηαη ε αμία ηεο
σο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο. ηε ζπλέρεηα,
αθνχ απνζαθεληζηεί ελλνηνινγηθά ν φξνο «δηαρείξηζε γλψζεο», παξνπζηάδνληαη θάπνηεο
βαζηθέο αξρέο ηεο, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο πινπνίεζήο ηεο.
Λέμεηο θιεηδηά: γλψζε, δηαρείξηζε γλψζεο, νξγαληζκφο, ζρνιηθή κνλάδα

Δηζαγσγή
Με ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο ηαρχηαηεο κεηαβνιέο ζηνπο ηνκείο ηεο
παξαγσγήο ηε δεθαεηία ηνπ 1990, νη νξγαληζκνί άξρηζαλ λα θαηαλννχλ θαη λα εθηηκνχλ ηε
γλψζε σο ην πην αμηφινγν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζην αλαδπφκελν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ
(Bailey&Clarke, 2000 · Al-Hawamdeh, 2002 · Selamat, Abdullah&JosephPaul, 2006 ·
Venkitachalam&Bosua, 2014). Οη Nonaka&Takeuchi (1995), νξίδνπλ ηε δεκηνπξγία γλψζεο
σο ηελ ηθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ ζηελ νιφηεηά ηνπ λα δεκηνπξγήζεη λέα γλψζε, λα ηε
δηαδψζεη ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ θαη λα ηελ ελζσκαηψζεη ζηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα
ζπζηήκαηα. Ζ αληαιιαγή ηεο γλψζεο είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε ππάξρνπζα γλψζε ζ‘
έλαλ νξγαληζκφ – ηφζν ε ξεηή, φζν θαη ε άξξεηε - κεηαθέξεηαη θαη δηαλέκεηαη απφ εθείλνπο
πνπ ηελ θαηέρνπλ ζε φζνπο δελ ηελ έρνπλ (Dalkir, 2005 · Makambe, 2015).Tν κνίξαζκα
απηφ κπνξεί λα γίλεη κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη κεηαμχ νκάδσλ ή
ηκεκάησλ ηνπ, γηα λα εληζρπζνχλ ε νξγαλσζηαθή θαηλνηνκία θαη νη επηδφζεηο ηνπ
(Alavi&Leidner, 2001 · Venkitachalam&Bosua, 2014 ). Έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη
νξγαληζκνί ζηνπο νπνίνπο ε γλψζε κνηξάδεηαη κεηαμχ ησλ ζηειερψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ,
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γίλνληαη πην δπλαηνί θαη πην αληαγσληζηηθνί (Uriarte, 2008).
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, ηδηαηηέξσο, ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί
σο έλα πιαίζην ή κηα πξνζέγγηζε, πνπ επηηξέπεη ζηνπο εξγαδφκελνπο κέζα ζε έλα ζρνιείν λα
αλαπηχμνπλ έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, ψζηε λα
κνηξάδνληαη απηά πνπ μέξνπλ, βειηηψλνληαο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα
(Petrides&Nodine, 2003). Ζ γλψζε πνπ παξάγεη λέα γλψζε απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε δξάζε (Smith, 2001). Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο
δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο πξνο φθεινο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ
(Nickols, 2000).

1. Ζ γλψζε θαη ε αμία ηεο γηα ηνπο νξγαληζκνχο
Ζ γλψζε νξίδεηαη σο ε ζχλζεζε εκπεηξηψλ, αμηψλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξεη ην
πεξηβάιινλ θαη σο ην πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αθνκνίσζε λέσλ εκπεηξηψλ θαη
πιεξνθνξηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην κπαιφ ησλ αλζξψπσλ (Davenport&Prusak, 1998).
Μπνξεί λα νξηζηεί σο πιεξνθνξία πνπ είλαη ζρεηηθή, ελεξγή θαη ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη
βαζηζκέλε ζηελ εκπεηξία (Leonard&Sensiper, 1998). Καηά ην Nonaka (1991), ε γλψζε
απνηειεί ηε κφλε ζηαζεξή αμία ελφο νξγαληζκνχ θαη ζπληζηά ην ζπγθξηηηθφ ηνπ
πιενλέθηεκα. πρλά ελζσκαηψλεηαη φρη κφλν ζε έγγξαθα ή αξρεία, αιιά θαη ζηε ξνπηίλα,
ζηηο δηαδηθαζίεο, ζηηο πξαθηηθέο θαη ζηα πξφηππα ηνπ νξγαληζκνχ (Nickols, 2000). Καηά ηνπο
Nonaka&Takeuchi (1995) είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή
γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Θα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο πνιχηηκε πιεξνθνξία πνπ έρεη
εκπεδσζεί σο πλεπκαηηθφ αγαζφ απφ βηβιία, εκπεηξίεο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν,
δηαηζζήζεηο, θξίζε θαη αληίιεςε (Μπηζκπίθε, Μσξαΐηε, Νηθνιαΐδε, &Πνηκαλίδε, 2003).
Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηαλφεζε, ε νπνία απνθηάηαη κέζσ ηεο εκπεηξίαο ή ηεο κειέηεο
(Βαζηιεηάδεο, 2009).
Μέζα ζηνπο νξγαληζκνχο πνιιέο θνξέο ε γλψζε ζπγρέεηαη κε ηα δεδνκέλα θαη ηηο
πιεξνθνξίεο. Οη Davenport&Prusak, (1998) θάλνπλ ηε δηάθξηζε κεηαμχ γλψζεο, δεδνκέλσλ
θαη πιεξνθνξηψλ, ζεσξψληαο φηη ηα δχν πξψηα εληάζζνληαη ζε έλα ζψκα γλψζεο πνπ
ππάξρεη ρσξηζηά απφ ηνπο αλζξψπνπο, ελψ ε γλψζε είλαη επξχηεξε, βαζχηεξε θαη
πινπζηφηεξε. Δίλαη, επίζεο, πην πεξίπινθε, αιιά θαη πην πνιχηηκε (Dalkir, 2005 · Makambe,
2015). ε αληίζεζε κε ηα δεδνκέλα θαη ηελ πιεξνθνξία, ε γλψζε είλαη δχζθνιν λα
απνζεθεπηεί θαη λα κεηαδνζεί. Βνεζά ζηελ παξαγσγή πιεξνθνξηψλ απφ ηα δεδνκέλα θαη
ζηελ αλαγλψξηζε, ηνλ εληνπηζκφ, ηνλ έιεγρν, ηελ αμηνιφγεζε, ηε ζχλζεζε θαη ηε ιήςε
απνθάζεσλ, ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο θαηαζηάζεηο (Henczel,
2001). Βξίζθεηαη θνληά ζηελ πξάμε (Polanyi, 1998 · Joia, 2002) θαη παξάγεη λέα γλψζε (AlHawamdeh, 2002).
Ζ γλψζε δηαθξίλεηαη απφ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο: α. δελ θαηαλαιψλεηαη απφ ηε
ρξήζε ηεο, β. ε κεηαθνξά ηεο δελ νδεγεί ζε απψιεηά ηεο, γ. είλαη άθζνλε, αιιά ε ηθαλφηεηα

Page 229 of 416

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

ρξήζεο ηεο είλαη ζπάληα θαη δ. κεγάιν κέξνο ηεο ράλεηαη κε ην ηέινο ηεο εκέξαο (Dalkir,
2005).
Έλαο νξγαληζκφο, επνκέλσο, πξννδεχεη ιφγσ απηψλ πνπ ζπιινγηθά γλσξίδεη, πφζν
απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηεί απηά πνπ μέξεη θαη πφζν γξήγνξα απνθηά θαη ρξεζηκνπνηεί ηε
λέα γλψζε (Davenport&Prusak, 1998). Θεσξείηαη επηηπρεκέλνο, φηαλ δεκηνπξγεί γλψζε, πνπ
ηε δηαλέκεη ζηα κέιε ηνπ, παξάγνληαο θαηλνηνκία θαη λέα γλψζε, πνπ ηειηθά κεηαηξέπεηαη
ζε νξγαλσζηαθή γλψζε (Nonaka&Takeuchi, 1995). Ο LeGrange (2005, φπ. αλαθ. ζε Onjoro,
2014) ηνλίδεη ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο γλψζεο σο εμήο: ε γλψζε παξάγεηαη ζην
πιαίζην ηεο εθηέιεζεο / πξάμεο, νθείιεη λα είλαη ρξήζηκε θαη ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηε
ρξεζηκφηεηά ηεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξρή. Δπηπξνζζέησο, ε γλψζε είλαη δηεπηζηεκνληθή,
θαζψο θάλεη ρξήζε κηαο πνηθηιίαο ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη πξαθηηθψλ κεζνδνινγηψλ.
Δπηπιένλ, ε παξαγσγή ηεο γλψζεο είλαη νκνηνγελήο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζηελ
εκπεηξία πνπ θνπβαινχλ νη άλζξσπνη, ε γλψζε, επνκέλσο, παξάγεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο
θαη ζε λέα πεξηβάιινληα, ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηξφπσλ νξγάλσζήο ηεο.
Σέινο, ε γλψζε ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα.
Ζ γλψζε παξακέλεη, ελψ νη άλζξσπνη, ε ηερλνινγία, ηα πξντφληα θαη ηα επηρεηξεκαηηθά
πεξηβάιινληα αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Μπηζκπίθε θαη ζπλ., 2003).
1.1. Σα είδε ηεο γλψζεο
Ο Nonaka (1991) πηνζεηψληαο ηελ ηαμηλνκία ηνπ Polanyi (1958), δηαρσξίδεη ηε γλψζε ζε
ξεηή θαη άξξεηε. Ζ ξεηή γλψζε είλαη επίζεκε θαη ζπζηεκαηηθή, ζαθψο θαηαγεγξακκέλε θαη
θσδηθνπνηήζηκε, κπνξεί λα δηαδνζεί θαη λα απνζεθεπηεί (Lubit, 2001). Αλαθαιείηαη,
αξζξψλεηαη, κεηαθέξεηαη θαη επαλαρξεζηκνπνηείηαη εχθνια, γηαηί είλαη αλεμάξηεηε απφ ην
κπαιφ ηνπ αλζξψπνπ (Makambe, 2015). Πξφθεηηαη γηα ηε γλψζε πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ
δηδαζθαιίαο, πνπ ζηνηρεηνζεηήζεθε απφ ηηο εκπεηξίεο θάπνηνπ άιινπ (Βαζηιεηάδεο, 2009).
Κσδηθνπνηείηαη ζπλήζσο κε ηε κνξθή θεηκέλνπ, πηλάθσλ, δηαγξακκάησλ (Nickols, 2000),
θαζψο θαη κέζσ αξρείσλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηζηνζειίδσλ, e-mail θαη, σο εθ ηνχηνπ,
κεηαδίδεηαη ή κνηξάδεηαη ζε άιινπο ζηε κνξθή ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη ηππηθήο γιψζζαο
(Uriarte, 2008).
Αληίζεηα, ε άξξεηε γλψζε, είλαη κνλαδηθή θαη πξνζσπηθή, βαζηζκέλε εμ‘ νινθιήξνπ ζηελ
εκπεηξία (Tschannen-Moran&Nestor-Baker, 2004), εκπεξηέρεη ηηο δεμηφηεηεο, ηηο απφςεηο, ηηο
ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο ηνπ αηφκνπ, είλαη άγξαθε θαη κε θσδηθνπνηήζηκε (Chu,Wang&Yuen,
2011). Βξίζθεηαη απνζεθεπκέλε ζην κπαιφ ησλ εξγαδφκελσλ (Swapetal., 2001 · Joia, 2002 ·
Uriarte, 2008), κηα θαη πξφθεηηαη γηα ζπγθεληξσκέλε ζνθία, εκπεηξία θαη θαηαλφεζε. ηελ
θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ ππνθεηκεληθέο ηδέεο, δηαηζζήζεηο, ηδαληθά θαη ζπλαηζζήκαηα
(Theknowledgecompass, Inc., 2000). Γελ έρεη αμία, κέρξη πνπ ν εξγαδφκελνο ζα ηε
ρξεζηκνπνηήζεη πξνο φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ, αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε ζέιεζή ηνπ
(Henczel, 2001· Uriarte, 2008). Γηακνηξάδεηαη δχζθνια (Lubit, 2001), ράλεηαη πνιχ εχθνια
(Smith, 2001). Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξαγάγεη ξεηή γλψζε. Γελ εθθξάδεηαη
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εχθνια κε ην ιφγν ή ηα ζχκβνια θαη ηνπο θαλφλεο, αιιά κεηαθέξεηαη θαη θνηλνπνηείηαη κέζα
απφ ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε (Nonaka,1991). Σν mentoring
απνηειεί εμαηξεηηθά πνιχηηκε πξαθηηθή γηα ηε κεηαθνξά ηεο άξξεηεο, εκπεηξηθήο γλψζεο,
θαζψο πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη κεηάδνζεο ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο, ηεο
ηερλνγλσζίαο θαη ηεο θνπιηνχξαο κεηαμχ κέληνξα θαη θαζνδεγνχκελνπ (Swapetal., 2001 ·
Dalkir, 2005).
Ζ ξεηή θαη ε άξξεηε γλψζε ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. Ζ άξξεηε γλψζε απνηειεί ην
αλαγθαίν ππφβαζξν γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ξεηήο γλψζεο (Harvey, 2012),
αιιά θαη ρσξίο ηε ξεηή γλψζε είλαη δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην, λα θαηαλνεζεί ε άξξεηε
γλψζε (Uriarte, 2008).
1.2. Σξφπνη δεκηνπξγίαο / κεηαθνξάο ηεο γλψζεο
Οη Nonaka&Takeuchi (1995) αλαθέξνληαη ζε ηέζζεξηο κνξθέο ηεο δεκηνπξγίαο/κεηαθνξάο
ηεο γλψζεο:
α) Γεκηνπξγία/κεηαθνξά άξξεηεο ζε άξξεηε γλψζε: Πξφθεηηαη γηα ηελ απφθηεζε άξξεηεο
γλψζεο θάπνηνπ άιινπ, κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε, ηε κίκεζε θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε.
β) Γεκηνπξγία/κεηαθνξά ξεηήο ζε ξεηή γλψζε: πλδπάδνληαη δηαθξηηά θνκκάηηα ηεο ξεηήο
γλψζεο, γηα λα δεκηνπξγεζεί λέα ξεηή γλψζε.
γ) Γεκηνπξγία/κεηαθνξά άξξεηεο ζε ξεηή γλψζε: Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηαγξαθή θαλφλσλ θαη
αξρψλ, ηελ πεξηγξαθή δηαδηθαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία δεισηηθήο γλψζεο, ψζηε ε άξξεηε
γλψζε λα θσδηθνπνηεζεί θαη λα κνηξαζηεί.
δ) Μεηαθνξά ηεο ξεηήο ζε άξξεηε γλψζε: Πξφθεηηαη γηα εζσηεξίθεπζε ηεο ξεηήο γλψζεο.
Οη εξγαδφκελνη, αθνχ θάλνπλ θηήκα ηνπο ηε ξεηή γλψζε, έρνπλ ηελ επθαηξία λα εκβαζχλνπλ
θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε δηθή ηνπο γλψζε.
1.3. Γεκηνπξγία νξγαλσζηαθήο γλψζεο/θνπιηνχξαο ζηνπο νξγαληζκνχο
Ζ δεκηνπξγία λέαο γλψζεο θαη ε δηάδνζή ηεο ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία, ην ζεκείν αλαθνξάο θάζε νξγαληζκνχ, πνπ είλαη ε θνπιηνχξα ηνπ
(Onjoro, 2014). Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα αθνξά ζηηο ηδέεο, ηηο αμίεο, ηνπο θαλφλεο, ηηο
ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ ηελ αλαγλσξίδνπλ σο δηθή ηνπο (Schein,
1992). Έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα δνκήζεη ηε δηθή ηνπ θνπιηνχξα ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο
αλζξψπνπο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ ηερλνινγία. Πξνηεξαηφηεηεο, επνκέλσο, θάζε
εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ πξέπεη λα είλαη ε παξαγσγή γλψζεο θαη ε δηαλνκή ζηα κέιε ηεο,
ε πνηνηηθή δηδαζθαιία, θαζψο θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζε
κία θνηλφηεηα κάζεζεο (Γηαιακά, 2017), ηα κέιε ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ζε δηαξθή επαθή,
κνηξάδνληαη πξνβιήκαηα, επθαηξίεο θαη λέεο ηδέεο, ζπδεηνχλ γηα θαιέο πξαθηηθέο θαη
παξαδεηγκαηίδνληαη απφ ηα δηδάγκαηα ησλ άιισλ (Koening, 2012).
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2. Ζ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ζηνπο νξγαληζκνχο
Ο φξνο Γηαρείξηζε Γλψζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα κεγάιν αξηζκφ
επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία, ζηελ
επεμεξγαζία θαη ζηε δηάρπζε ηεο γλψζεο, ψζηε λα γίλεηαη ε θαιχηεξε ρξήζε ηεο, κε ζθνπφ
λα απμεζεί ε αμία ηεο επηρείξεζεο θαη λα δεκηνπξγεζεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Liu,
2003, φπ.αλαθ. ζε Κσλζηαληηλίδεο, 2009). Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην ζχλνιν ησλ
δηαδηθαζηψλ ιήςεο, δηαλνκήο θαη απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηεο γλψζεο (Davenport, 1994, φπ.
αλαθ. ζε Koening, 2012) πνπ βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο αληαιιαγήο
δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηε ιήςε απνθάζεσλ (Μπηζκπίθε θαη ζπλ., 2003).
Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο, απνζήθεπζεο θαη δηάρπζεο ηεο γλψζεο
κέζααπφαπζηεξάνξηζκέλνποκεραληζκνχοζηακέιε ελφο νξγαληζκνχ.Απφ ηνπο Siegel&Shim,
(2010, φπ. αλαθ. ζε Girard&Girard, 2015) ε Γηαρείξηζε Γλψζεο νξίδεηαη, σο ε δηαδηθαζία
επαθήο αλζξψπνπ κε άλζξσπν θαη αλζξψπνπ κε ηελ πιεξνθνξία, κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ,
κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ελψ απφ ηνπο O‘Dell&Grayson
(1998), σο κία ζπλεηδεηή ζηξαηεγηθή πνπ δίλεη ηελ θαηάιιειε γλψζε ζηνπο θαηάιιεινπο
αλζξψπνπο, ζηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη βνεζά λα κνηξαζηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ
πιεξνθνξία κε ηξφπν πνπ λα βειηηψλεη ηηο επηδφζεηο ηνπ νξγαληζκνχ.
Ζ αλάγθε γηα δηαρείξηζε ηεο γλψζεο πξνθχπηεη απφ ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο γηα γξήγνξεο
αιιαγέο, απφ ηνλ κεγάιν αληαγσληζκφ, θαζψο θαη ηελ αλαδήηεζε απφ ηνπο νξγαληζκνχο ελφο
δηαηεξήζηκνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (Selamatetal., 2006 · Μπηζκπίθε θαη ζπλ., 2003 ·
Shih&Tsai, 2016). Κπξίσο αθνξά ζηελ θαηάθηεζε, θσδηθνπνίεζε θαη δηαλνκή ηεο γλψζεο
πνπ δηαζέηνπλ νη άλζξσπνη ζηνπο νξγαληζκνχο (Dalkir, 2005). Βαζίδεηαη ζηε ζπιινγηθή θαη
επαγγεικαηηθή νκαδηθή εξγαζία εκπιέθνληαο ελεξγά ηνπο αλζξψπνπο λα κνηξάδνληαη κε
ηνπο άιινπο απηά πνπ μέξνπλ θαη απηά πνπ καζαίλνπλ (Chu, etal., 2011). Σα δεδνκέλα θαη νη
πιεξνθνξίεο ηνπ νξγαληζκνχ δηαηίζεληαη ζηα κέιε ηνπ, θπξίσο, κέζσ ησλ ππιψλ θαη κε ηε
ρξήζε θαιψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη πξαθηηθψλ
δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ (Koening, 2012). Λεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο γηα
θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά επηπιένλ, παξέρεη ηα κέζα κε ηα νπνία νη θαηλνηφκεο
ηδέεο κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ, λα κνηξαζηνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ, ψζηε λα νδεγήζνπλ ζε
λέεο ηδέεο ( Neef, 1997, φπ. αλαθ. ζε Selamatetal., 2006).
Αληηθείκελν ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο είλαη: α. λα ειαρηζηνπνηεί ηελ απψιεηα ηεο εηαηξηθήο
κλήκεο, ιφγσ ηεο θζνξάο θαη ησλ ζπληαμηνδνηήζεσλ, β. λα πξνζδηνξίδεη θξηηηθέο πεγέο θαη
θξηηηθέο πεξηνρέο ηεο γλψζεο, ψζηε ν νξγαληζκφο λα γλσξίδεη ηί γλσξίδεη θαη γηαηί, γ. λα
δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ απηνχο πνπ απνζχξνληαη ζηνπο δηαδφρνπο ηνπο, πνπ ζα
ηνπο αληηθαηαζηήζνπλ θαη δ. λα δεκηνπξγεί απφζεκα κεζφδσλ, πνπ ζα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άηνκα ή θαη νκάδεο, γηα λα αλαθφςνπλ ηε δπλεηηθή απψιεηα
πλεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ (Dalkir, 2005).
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2.1. Γηαρείξηζε Γλψζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα
Ο φξνο «Γηαρείξηζε Γλψζεο» ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη ρξφληα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζην
βηνκεραληθφ κάλαηδκελη, αιιά ηειεπηαία απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο θαη ζηελ εθπαίδεπζε,
ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη κεηεθπαίδεπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο
είλαη πιένλ ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αμηνπνηεί ηελ επηρεηξεκαηηθή γλψζε
(Nonaka&Takeuchi, 1995). ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο
κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα πιαίζην ή κηα πξνζέγγηζε, πνπ επηηξέπεη ζηνπο εξγαδφκελνπο
κέζα ζε έλα ζρνιείν λα αλαπηχμνπλ έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη
γλψζεσλ, ψζηε λα κνηξάδνληαη απηά πνπ μέξνπλ, βειηηψλνληαο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα ηειηθά
απνηειέζκαηα (Petrides&Nodine, 2003). Ζ γλψζε πνπ παξάγεη λέα γλψζε απνηειεί ην θιεηδί
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη δξάζε (Smith, 2001). Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο
δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο πξνο φθεινο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ
(Nickols, 2000).
Σν κνίξαζκα ηεο γλψζεο κπνξεί λα πξνσζεζεί κε ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο δηαρείξηζεο
γλψζεο. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη καζαίλνπλ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο, φηαλ κνηξάδνληαη
ηηο γλψζεηο, φηαλ ζπλεξγάδνληαη (Petrides&Nodine, 2003). Ζ ζπλεξγαζία ζπκβάιιεη ηα
κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ (Shih&Tsai, 2016). Ζ κεληνξηθή ζρέζε έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα πξνσζεί ηε ζπλαδειθηθφηεηα (Calderhead&Shorrock, 1997), λα πξνάγεη ηε
κεηαθνξά ηεο αηνκηθήο άξξεηεο θαη ξεηήο γλψζεο κέζα απφ ηελ αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ
ηεο ηερλνγλσζίαο απφ ην κέληνξα πξνο ηνλ θαζνδεγνχκελν (Swapetal., 2001 · Mavuso, 2007
· Venkitachalam&Bosua, 2014). Άιιεο πξαθηηθέο πνπ επίζεο πξνσζνχλ ηελ αληαιιαγή
γλψζεο είλαη ε ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ, ε δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ, νη
νκάδεο ζπδήηεζεο, ε εθπφλεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα θξηηήξηα πξναγσγήο ησλ
εξγαδφκελσλ.
2.2. Ο ξφινο ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηε Γηαρείξηζε Γλψζεο
Σν παξάδεηγκα πνπ δίλεη ν εγέηεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Lubit, 2001) έρεη
ζπνπδαίν αληίθηππν ζηε δηακφξθσζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ. Ο δηεπζπληήο ηνπ
ζρνιείνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ κεηαηξνπή ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο ζε καλζάλνπζα θνηλφηεηα (Petrides&Nodine, 2003) θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ (Αζαλαζίνπ, 2015), φηαλ δεκηνπξγεί νκάδεο
εμάζθεζεο πνπ ελζαξξχλνπλ ην παξαδνζηαθφ, αιιά θαη ην νκφηηκν mentoring (Smith, 2001),
φηαλ δηαηεξεί ήξεκν θιίκα, ακβιχλεη ηηο αληηζέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, πξσηνζηαηεί ζηελ
αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο, πξνσζεί ηελ αληαιιαγή γλψζεο
(Smith, 2001), επηδεηά ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ,
ελζαξξχλεη ηελ αλάιεςε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ, παξαθηλεί ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνπνηήζνπλ ζην κέγηζην ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηνπο πξνζθέξεη
επθαηξίεο, γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο (Αλαγλψζηνπ,
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2015). Γεκηνπξγεί ην θιίκα εθείλν πνπ ελζαξξχλεη ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο, φπνπ ην
πξνζσπηθφ αηζζάλεηαη αζθαιέο ψζηε λα ζπλεηζθέξεη ζην γλσζηηθφ ελεξγεηηθφ, αιιά θαη
φπνπ ηέηνηεο ζπλεηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη θαη αληακείβνληαη (Βαζηιηθνγηαλλάθεο, 2003). Ο
δηεπζπληήο γηα λα δεκηνπξγήζεη ζπλαίλεζε θαη λα νηθνδνκήζεη εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηνπ
πξνζσπηθνχ, πξέπεη λα επηιέμεη ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (Κφπηζεο, 2018), λα έρεη γλψζε
απνηειεζκαηηθψλ επηθνηλσληαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη λα είλαη θαιφο αθξναηήο (Tyler, 2016),
θαζψο νη εκπεηξνγλψκνλεο ζηνλ ηνκέα ησλ επηθνηλσληψλ νξίδνπλ ηελ θαθή αθξφαζε σο ην
ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο (Shahenk, 2010).
2.3. Ο ξφινο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε Γηαρείξηζε Γλψζεο
Οη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζπνπδαίν εξγαιείν ζηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο,
γηαηί ιεηηνπξγνχλ σο ζπλδεηηθνί θξίθνη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζπκβάιινπλ
ζηε ζπλδπαζηηθή θαη ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Μπηζκπίθε θαη ζπλ., 2003 · Βαζηιεηάδεο,
2009 · Παξνχηζαο, 2013 · Venkitachalam&Bosua, 2014). Γηα ηε δηαζθάιηζε ελφο πςεινχ
επηπέδνπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ, είλαη απαξαίηεηε ε παξνρή ηεο
αλαγθαίαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, φπσο θαη ε ππνζηήξημε ηεο νξζήο θαη θνηλήο
θαηαλφεζεο ηεο δηακνηξαδφκελεο γλψζεο. Ζ Γηαρείξηζε Γλψζεο, σζηφζν, δελ είλαη
ηερλνινγία. H γλψζε ππάξρεη σο δηαδηθαζία αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, δεκηνπξγείηαη κέζα
απφ ηελ αλζξψπηλε δξάζε θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Καξαγεψξγνπ, 2009). Ζ
ηερλνινγία δελ είλαη ηθαλή λα απνζεθεχζεη θαη λα δηαλείκεη ηελ αλζξψπηλε επθπΐα (Smith,
2001), απιψο, σο εξγαιείν, βνεζά ζηε δηάζσζε θαη ηελ αληαιιαγή ηεο γλψζεο θαη ηε ρξήζε
ηεο γηα ηελ παξαγσγή θαηλνηνκίαο.

3. Δκπφδηα ζηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο
Καζψο ε θαηνρή γλψζεο είλαη βάζε δχλακεο θαη ζεβαζκνχ θαη ζεσξείηαη φηη πξνάγεη ηελ
πξνζσπηθή αλέιημε, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αχμεζε νηθνλνκηθψλ εζφδσλ, ηα κέιε ησλ
νξγαληζκψλ ζπρλά δηζηάδνπλ λα κνηξαζηνχλ ηελ άξξεηε γλψζε ηνπο, απφ θφβν κήπσο
κεησζεί ε δχλακή ηνπο. Απηή ε κνλνπψιεζε ηεο γλψζεο κπνξεί λα εκπνδίζεη ηε κεηαθνξά
ηεο, γηαηί αληηκεησπίδεηαη σο ηδηνθηεζηαθφ ζηνηρείν (Αξγπξνχ, 2011). Δπηπιένλ ην κνίξαζκα
ηεο γλψζεο, απαηηεί ρξφλν, πνπ εκπνδίδεη άιιεο επζχλεο πςειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο
(Harvey, 2012). Οη άλζξσπνη είλαη πνιχ επηθπιαθηηθνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γλψζε ησλ
άιισλ (Lubit, 2001).
Ζ ζπλεξγαηηθή ιήςε απνθάζεσλ, κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελφο
νξγαληζκνχ, απνηειεί νπζηαζηηθά κηα δηαδηθαζία δηαλνκήο θαη επεμεξγαζίαο γλψζεο, ψζηε
λα επηηεπρζεί ε επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, ν νξηζκφο ελφο ζηφρνπ ή ε εθκεηάιιεπζε κηαο
επθαηξίαο (Karacapilidisetal.,2003). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε ιήςε κηαο απφθαζεο
είλαη κηα καθξά, δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, πνπ θαζπζηεξεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ
νξγαληζκνχ.
Δπηπξφζζεηα,
θάπνηα
κέιε
ηνπ
νξγαληζκνχ
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πξνηηκνχλλακελεθθξάδνπλαλνηρηάηηοαπφςεηοηνποζηνζχλνιν ηεο νκάδαογηαιφγνπο φπσο
νθφβνο ηεο αξλεηηθήοθξηηηθήοήεππνηίκεζεηεο αμίαοησλαπφςεψλ ηνπο (Prahalad&Hamel,
1990).
ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ε εηζαγσγή θαη ε εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηεο
γλψζεο πξνζθξνχεη επηπιένλ θαη ζε παξάγνληεο φπσο: νη ηερλνινγηθνί πεξηνξηζκνί ζηα
ζρνιεία θαη ζηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα, ε αλεμάξηεηε θχζε ησλ ζρνιείσλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο,
ε έιιεηςε ρξφλνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ έμσ απφ ηελ ηάμε, ε δηαξθψο επηδεηλνχκελε νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε θαη νη δεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί (Edge, 2005).

4. Οθέιε απφ ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο
Ζ γλψζε, φηαλ αμηνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ
θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ ελφο νξγαληζκνχ, κπνξεί λα απνηειέζεη ην κεγαιχηεξν
αληαγσληζηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα. Οη άλζξσπνη γίλνληαη θαιχηεξνη ζ‘ απηφ πνπ θάλνπλ, φζν
καζαίλνπλ θαη εκπεδψλνπλ ηε γλψζε θαη ηελ ηερλνγλσζία. Πνιχο ρξφλνο θαη άιινη πφξνη
ζπαηαιψληαη άδηθα, φηαλ νη εξγαδφκελνη, απνκνλσκέλνη, αλαγθάδνληαη λα καζαίλνπλ
ζπλερψο κέζα απφ ηε δνθηκή θαη ην ιάζνο (Theknowledgecompass, Inc., 2000). Ζ Γηαρείξηζε
Γλψζεο έρεη λα πξνζθέξεη νθέιε, αηνκηθά ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηηο νκάδεο θαη, ελ ηέιεη,
ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ.
Ζ Γηαρείξηζε Γλψζεο ζε επίπεδν αηφκσλ: α. πξνάγεη ηελ αληαιιαγή γλψζεο κεηαμχ
ζπλαδέιθσλ, πνπ δηεπθνιχλεηαη απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θαη ηηο θαζηεξσκέλεο
πξαθηηθέο ηεο κνλάδαο (Βαζηιεηάδεο, 2009), β. βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ θαιά ηε
δνπιεηά ηνπο θαη λα εμνηθνλνκνχλ ρξφλν κέζσ ηεο εχζηνρεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη επίιπζεο
ησλ πξνβιεκάησλ (Chuetal., 2011), γ. δίλεη κηα αίζζεζε θνηλφηεηαο ηζφηηκσλ εξγαδφκελσλ
κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, δ. πξνζθέξεη επθαηξίεο κάζεζεο, ε. παξέρεη ζηα κέιε ηηο πξνθιήζεηο
θαη ηηο επθαηξίεο γηα ζπλεηζθνξά ζηελ πξφνδν ηνπ νξγαληζκνχ (Dalkir, 2005).
ε επίπεδν νκάδαο: α. πξνάγεη ηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, β. πξνσζεί ηηο
κεληνξηθέο ζρέζεηο, γ. δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηθηχσζε θαη ζπλεξγαζία ησλ
εξγαδφκελσλ (Friend&Cook, 1996, φπ. αλαθ. ζε Shah, 2011), δ. ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε
ελφο επαγγεικαηηθνχ θψδηθα δενληνινγίαο πνπ ηα κέιε κπνξνχλ λα ηεξνχλ, ε. αλαπηχζζεη
κηα θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ (Dalkir, 2005).
ε επίπεδν νξγαληζκνχ, ε Γηαρείξηζε Γλψζεο: α. πξνζθέξεη επθπέζηεξε επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαηλνηνκία, κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα, πην έκπεηξν θαη
θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ (Βαζηιεηάδεο, 2009), β. επλνεί ηηο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο, γ. επηιχεη
γξήγνξα ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ, δ. δηαρέεη ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο, ε. βειηηψλεη ηε
γλψζε πνπ εκπεξηέρεηαη ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, ζη. γνληκνπνηεί ηδέεο θαη απμάλεη ηηο
επθαηξίεο γηα θαηλνηνκία, δ. επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα αληέρνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ, ε.
δνκεί ηελ νξγαλσζηαθή κλήκε (Dalkir, 2005). Γίλεη, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ
λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηηο δαπάλεο ηνπ (Harvey, 2012).
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Οη Ruggles&Holtshouse (1999, φπ. αλαθ. ζε Dalkir, 2005) αλαθέξνπλ ηα αθφινπζα
πιενλεθηήκαηα απφ ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ζ‘ έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο : α.
παξαγσγή λέαο γλψζεο, β. πξφζβαζε ζε πνιχηηκε γλψζε απφ εμσηεξηθέο πεγέο, γ. ρξήζε ηεο
πξνζβάζηκεο γλψζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, δ. ελζσκάησζε ηεο γλψζεο ζηα πξντφληα θαη ηηο
ππεξεζίεο, ε. απνζήθεπζε ηεο γλψζεο ζε αξρεία, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ινγηζκηθφ, ζη.
δηεπθφιπλζε θαη αλάπηπμε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο θνπιηνχξαο θαη ησλ θηλήηξσλ, δ. κεηαθνξά
ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο ζε άιια ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζ. ε κέηξεζε ηεο αμίαο ησλ
ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ηεο γλψζεο.
Παξάιιεια ππάξρεη ε πξνζδνθία φηη θαζψο δηαδίδνληαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο εγθάξζηα
ζηνλ νξγαληζκφ, νη επηδφζεηο ησλ αηφκσλ πνπ πζηεξνχλ πιεζηάδνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ
θαιχηεξσλ, κε απνηέιεζκα λα ζπληνλίδνληαη αξκνληθά νη εξγαδφκελνη, θαη λα
αλαπηχζζνληαη θαιχηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο (Βαζηιηθνγηαλλάθεο, 2003).
Ζ ρξήζε ζηξαηεγηθψλ Γηαρείξηζεο Γλψζεο κέζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο κπνξεί
λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηφζν ησλ αηνκηθψλ, φζν θαη ησλ ζπιινγηθψλ επηδφζεσλ, ζηελ
ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηε
βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ζηελ πξφνδν θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ
(Lieberman&Miller, 1999, φπ. αλαθ. ζε Shah, 2011). Παξάιιεια ζπληειεί ζηελ ηφλσζε ηεο
απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Chuetal., 2011), πνπ αηζζάλνληαη φηη ραίξνπλ
ζεβαζκνχ θαη εθηίκεζεο (Edge, 2005).

πκπεξάζκαηα
Ζ ηδηφκνξθε θχζε ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζε ρσξηζηέο ηάμεηο δεκηνπξγεί έλα πνιχ
απνκνλσκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Με ηε Γηαρείξηζε Γλψζεο νη
εθπαηδεπηηθνί ηνπ νξγαληζκνχ εληάζζνληαη ζε κία θνηλφηεηα κάζεζεο θαη αλαπηχζζνπλ απφ
θνηλνχ δεμηφηεηεο, θαζψο κνηξάδνληαη ηε δηθή ηνπο άξξεηε γλψζε θαη ηαπηφρξνλα
πξνζιακβάλνπλ απηή ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο (Chu, etal., 2011). θέθηνληαη θαη ελεξγνχλ
νινθιεξσκέλα, κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν, ζπδεηνχλ γηα ην έξγν ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο θνηλή
γιψζζα, βειηηψλνπλ ηηο πξαθηηθέο, επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη δνκνχλ ζρέζεηο
εκπηζηνζχλεο (Edge, 2005).
Σα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ιεηηνπξγψληαο σο νκάδα θαη ζηνρεχνληαο ζην θνηλφ θαιφ, ζα
πξέπεη λα δηεπθξηλίδνπλ θαη λα νξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο ζην δηθφ
ηνπο νξγαληζκφ, φπσο ηε ξεηή θαη ηελ άξξεηε γλψζε, ην πιαίζην γηα ηε κέηξεζε ηεο αμίαο
ηεο γλψζεο, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ πινχηνπ ηεο γλψζεο (Dalkir, 2005).

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
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Λνγηζκηθφ GeoGebra: Γηδαθηηθή πξφηαζε γηα ηελ εθκάζεζε ησλ «ζρεηηθψλ ζέζεσλ δπν
θχθισλ» ηνπ καζήκαηνο ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο Α‟ Γεληθνχ Λπθείνπ
GeoGebra Software: A didactic proposal for teaching “the relative position of two
circles” for the lesson of Euclidean Geometry in the 1st grade of Senior High School
Γεξάζηκνο-Υξήζηνο Αζσλίηεο, Μαζεκαηηθφο, Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ ζηηο Δπηζηήκεο Αγσγήο Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, gerasimos-chris@outlook.com.gr
Gerasimos-Christos Asonitis, Mathematician, M.Ed. in Education Sciences - Teaching of Mathematics and
Physical Sciences, gerasimos-chris@outlook.com.gr

Abstract: It is a true fact that technology nowadays affects several sections in peoples‘ lives.
Especially in education there are plenty of technology tools that can be utilized to improve the
learning process, since they enhance students‘ ability to gain and comprehend the new
knowledge. In this paper, we will try to explain how a specific type of those tools, named
Dynamic Geometry Software, may bring a positive outcome on students‘ comprehension
when used in class. More specifically, we will present a didactic proposal on how to teach a
chapter in Euclidean Geometry by using a Dynamic Geometry Software called GeoGebra.
Through the presentation of some pre-made dynamic geometric shapes, as well as directions
for their proper use, teachers will be able to conduct a more pleasant lesson. Finally, an effort
has been made in expressing the importance of Geometry, as a science, due to the fact that it
has been marginalized the recent years.
Keywords: Mathematics, Euclidean Geometry, GeoGebra, Relative position of two circles
Πεξίιεςε: Χο γλσζηφλ, ηα εξγαιεία πνπ παξέρεη ε ηερλνινγία επεξεάδνπλ αξθεηνχο ηνκείο
ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. ε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαίλεηαη πσο βειηηψλνπλ ζε κεγάιν
βαζκφ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο αθνχ εληζρχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα
πξνζιακβάλνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηε δηδαρζείζα γλψζε. Ζ παξνχζα εξγαζία ζα απνπεηξαζεί
λα θαηαδείμεη πσο ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαηά ηε δηδαζθαιία ελδέρεηαη λα
επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα παξνπζηαζηεί κία δηδαθηηθή πξφηαζε
ελφο θεθαιαίνπ ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο κε ηε βνήζεηα ελφο ινγηζκηθνχ Γπλακηθήο
Γεσκεηξίαο, ηνπ GeoGebra. Μέζσ ηεο παξάζεζεο ηφζν ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ δπλακηθψλ
ζρεκάησλ, φζν θαη ησλ νδεγηψλ πνπ ηα αθνινπζνχλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζα είλαη ζε ζέζε λα
δηεμάγνπλ έλα πην επράξηζην κάζεκα. Σέινο, επηδηψθεηαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ
καζήκαηνο ηεο Γεσκεηξίαο, κάζεκα ην νπνίν ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ππνηηκεζεί.
Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεκαηηθά, Δπθιείδεηα Γεσκεηξία, GeoGebra, ρεηηθέο ζέζεηο δχν
θχθισλ
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Δηζαγσγή
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ε ζηαδηαθή
ππνβάζκηζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσκεηξίαο. Απηή θαηαγξάθεηαη ηφζν εθ κέξνπο ησλ
καζεηψλ, φζν θαη ησλ θαζεγεηψλ ηνπο (Ηγγιέδνπ, 2014). Έλαο παξάγνληαο πνπ ελδερνκέλσο
λα νδήγεζε ζηελ παξαπάλσ ππνβάζκηζε είλαη ε αδπλακία ησλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ ην
ελ ιφγσ κάζεκα. Ζ δπζθνιία απηή πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ
καζήκαηνο, ν νπνίνο δελ είλαη άιινο απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν (Θσκαΐδεο & Πνχινο,
2000· Ηγγιέδνπ, 2014).
Δλ αληηζέζεη κε ηα παξαπάλσ, αξθεηέο είλαη νη έξεπλεο νη νπνίεο αλαθέξνπλ ηε ζεηηθή
επηξξνή ηεο Γεσκεηξίαο ζηνλ ηνκέα ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Ζ παξαπάλσ δηαηχπσζε
γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ πσο κέζσ απηήο θαιιηεξγείηαη ε
θξηηηθή ζθέςε, βειηηψλεηαη ε ηθαλφηεηα αλαθνξηθά κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ
απφδεημε, θαζψο επίζεο εληζρχεηαη ε δεκηνπξγία ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ θαη επαγσγηθψλ
ζπιινγηζκψλ (Jones, 2002). Δπηπξνζζέησο, κέζσ ηεο επίιπζεο ησλ γεσκεηξηθψλ αζθήζεσλ
ζεκεηψλεηαη αλάπηπμε ηεο εξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή θαη απμάλεηαη ε ηθαλφηεηά
ηνπ λα θαηαλνεί εηο βάζνο θαη λα εξκελεχεη ηνπο καζεκαηηθνχο ζπιινγηζκνχο
(Αξγπξφπνπινο, Βιάκνο, Καηζνχιεο, Μαξθάηεο & ίδεξεο, 2000· Κνιέδα & Νηδηαρξήζηνο,
1990).
Πέξαλ απηψλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο δελ είλαη ιίγεο νη κειέηεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ πσο
ε δηδαζθαιία ηεο Γεσκεηξίαο ζην ζρνιείν πξνζθέξεη ζηνπο λένπο αξθεηά εθφδηα γηα ην
κέιινλ. Γηφηη, κέζσ ηεο ζσζηήο εθκάζεζήο ηεο νη καζεηέο δχλαληαη λα θαηαλννχλ αθελφο
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε θχζε, αθνχ σο γλσζηφλ ε ίδηα είλαη γεσκεηξηθή
(Bursill-Hall, 2002), αθεηέξνπ είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ ηηο γεσκεηξηθέο γλψζεηο ηνπο ζε
δηάθνξεο πεξηνρέο ησλ Μαζεκαηηθψλ (Jones, 2002· Αξγπξφπνπινο θ.ά., 2000) θαζψο επίζεο
θαη ζε δηάθνξεο άιιεο επηζηήκεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε Φπζηθή (Andrade-Molina &
Ravn, 2016), ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ην ζρέδην (Jones, 2002).
πσο έγηλε αληηιεπηφ, ε δηδαζθαιία ηεο Γεσκεηξίαο θαζίζηαηαη αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηελ
πλεπκαηηθή δηάπιαζε ησλ παηδηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα βξεζνχλ λένη ηξφπνη
εθκάζεζήο ηεο ψζηε λα γίλεη ζειθηηθή θαη ζπλάκα θαηαλνεηή γηα ηνπο καζεηέο. πλεπψο,
ζηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κία δηδαθηηθή πξφηαζε δηδαζθαιίαο ηεο Γεσκεηξίαο.
Απηή πξαγκαηψλεηαη κε ηε ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε ρξήζε
ινγηζκηθψλ Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο. Ζ αξρή ηεο Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο, ζχκθσλα κε ηνλ
Μνπζνπιίδε (2014), είλαη:
Αληηθείκελα φπσο ζεκεία, επζείεο θαη θχθινη ζε έλα πεξηβάιινλ Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο ζρεηίδνληαη
κεηαμχ ηνπο κε γεσκεηξηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη φηαλ θάπνηα απφ ηα αληηθείκελα ζχξνληαη (drag), άιια
αληηθείκελα πνπ ζπλδένληαη κε απηά δπλακηθά αλαλεψλνληαη, ψζηε νη γεσκεηξηθνί πεξηνξηζκνί / ζρέζεηο
λα δηαηεξνχληαη. Σν ζχξζηκν (dragging), ην νπνίν είλαη ε θαξδηά ηεο δπλακηθήο γεσκεηξίαο,
απειεπζεξψλεη έλα ζρήκα απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ηνπ ξφιν (αλαπαξάζηαζε ή ηππηθή πεξίπησζε) θαη ην
κεηαηξέπεη ζε κηα γεληθή πεξίπησζε. Σν ηειεπηαίν (γεληθή πεξίπησζε) βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ησλ
Μαζεκαηηθψλ θαη απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν ηεο δηδαζθαιίαο. (ζ. 12)
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ηελ παξνχζα πεξίπησζε ζα γίλεη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ θέξεη ηελ νλνκαζία GeoGebra,
αλ θαη αμίδεη λα επηζεκαλζεί ε πιεζψξα απηψλ ησλ ινγηζκηθψλ ζην δηαδίθηπν. Σν GeoGebra,
φπσο ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθφηεξα θαη παξαθάησ πξνζθέξεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα
ζηνπο καζεηέο. Απηφ δηφηη κε ηε ρξήζε ηνπ θαηά ηε δηδαζθαιία απμάλεη ηηο επηδφζεηο ηνπο
(Bhagat & Chang, 2015· Mensah-Wonkyi & Tay, 2018), εληζρχεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ
καζήκαηνο (Απνζηφινπ & Λεκνλίδεο, 2011· Κνπινχξεο, 2014), δεκηνπξγεί ζεηηθά
ζπλαηζζήκαηα ζε απηνχο (Kondratieva, 2011), απμάλεη ηε δηάζεζε ηνπο ζην κάζεκα, ηνπο
βνεζά ζην λα αλαπηχζζνπλ απηνπεπνίζεζε θαζψο θαη λα βειηηψλνπλ ηελ απηνεηθφλα ηνπο
(Αζσλίηεο, 2018).

1. Σν ινγηζκηθφ GeoGebra
Αξθεηά ζεκαληηθφ θαζίζηαηαη ην γεγνλφο φηη ην ινγηζκηθφ GeoGebra είλαη έλα δσξεάλ
ινγηζκηθφ Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο, ην νπνίν δηαηίζεηαη γηα θαηέβαζκα ζηελ ηζηνζειίδα
(https://www.geogebra.org/). Ζ εηπκνινγία ηεο ιέμεο GeoGebra πξνέξρεηαη απφ ηηο ιέμεηο
Geometry θαη Algebra θαη δεκηνπξγφο ηνπ είλαη ν Markus Hohenwarter (Hohenwarter, 2002).
Απηφ πνπ ην θαζηζηά ηδηαίηεξν, ζε αληίζεζε κε άιια καζεκαηηθά ινγηζκηθά, είλαη ε ηδηφηεηα
ηνπ λα ζπλδπάδεη ηε γεσκεηξία, ηελ άιγεβξα θαη ηελ αξηζκεηηθή θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη
θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (Escuder & Furner, 2011).
Καηά ην άλνηγκα ηνπ ελ ιφγσ ινγηζκηθνχ, εκθαλίδεηαη ην εμήο «παξάζπξν» (βι. Δηθφλα 1):

Δηθφλα 1. Παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ην άλνηγκα ηνπ ινγηζκηθνχ GeoGebra

πσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ ζηα αξηζηεξά ηνπ «παξαζχξνπ» ππάξρεη ην «παξάζπξν ηεο
άιγεβξαο», ελψ ζηα δεμηά ην «παξάζπξν ηεο γεσκεηξίαο». Κάζε αληηθείκελν πνπ ππάξρεη ζην
έλα «παξάζπξν» αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηάθνξεο αιιαγέο πνπ πθίζηαηαη ην άιιν θαη
αληίζηξνθα (βι. Δηθφλα 2). Έηζη, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα παξαηεξεί άκεζα
ηε ζρέζε πνπ εκθαλίδεηαη κεηαμχ ηεο αλαιπηηθήο θαη ηεο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ (Ardana, Jelatu & Sariyasa, 2018).
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Δηθφλα 2. ηηγκηφηππν απφ ην GeoGebra, πνπ δείρλεη θαη ην «παξάζπξν ηεο άιγεβξαο» θαη ην «παξάζπξν
ηεο γεσκεηξίαο» (Αζσλίηεο, 2018, ζ. 36)

ην πάλσ κέξνο ππάξρεη κία γξακκή εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκεχεη ζηελ θαηαζθεπή ζρεκάησλ
ζην επίπεδν. Δπηπξνζζέησο, νη δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ επεθηείλνληαη θαη ζηνλ ρψξν (βι.
Δηθφλα 3):

Δηθφλα 3. θαίξα πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ην ινγηζκηθφ GeoGebra (Αζσλίηεο, 2018, ζ. 37)

Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο θαζηζηά απηφ ην ινγηζκηθφ εχρξεζην είλαη ε κε
αλαγθαηφηεηα εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε. Βεβαίσο, γηα
λα ρξεζηκνπνηεζεί νξζά, πξέπεη ν ελδηαθεξφκελνο λα γλσξίδεη ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ
γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ νχησο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηα θαηαζθεπάζεη ζσζηά (Αζσλίηεο,
2018). Αζθαιψο φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ είλαη γλψζηεο ηεο γεσκεηξίαο
δχλαηαη λα πεηξακαηηζηεί κε ηα ζρήκαηα θάλνληαο ρξήζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαιείσλ,
θαηαζθεπάδνληαο απζαίξεηα θχθινπο, ηξίγσλα θ.ά., απμνκεηψλνληαο παξάιιεια ην κέγεζφο
ηνπο θαη κεηαθηλψληαο ηα ζην επίπεδν ρσξίο απηά φκσο λα ράλνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπο.
Φπζηθά, ππάξρνπλ θαη δηάθνξα εγρεηξίδηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ πιεξέζηεξε
θαηαλφεζε ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα εθείλν ησλ Hohenwarter θαη Preiner (2007), πνπ είλαη
ζε ειιεληθή κεηάθξαζε θαη αθνξά κία παιαηφηεξε έθδνζε ηνπ GeoGebra (έθδνζε 3.0).
Πέξαλ ινηπφλ ησλ παξαπάλσ, άμην κλείαο απνηειεί ην φηη ην ινγηζκηθφ απηφ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί εχθνια θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ δηφηη ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
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δεκηνπξγίαο δηάθνξσλ δπλακηθψλ θχιισλ εξγαζίαο (dynamic worksheets), ηα νπνία
απνηεινχληαη απφ έλα δηαδξαζηηθφ εθαξκνγίδην (applet) θαη νδεγίεο καδί κε αζθήζεηο
δηεξεχλεζεο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε απηνχ (Βιάρνο,
2010). Έηζη, κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ ζα πξνσζείηαη ε ελεξγφο
ζπκκεηνρή απηψλ θαη ζα θαιιηεξγείηαη ην νκαδηθφ πλεχκα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα θιεζνχλ
λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε νκάδεο γηα ηελ επίιπζε κηαο άζθεζεο (Lazarus & Roulet, 2014).
Δπηπιένλ, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαθηνχλ κφλνη ηνπο (ή θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ
θαζεγεηή) ηε γλψζε, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηε ζεηηθή ηνπο δηάζεζε γηα ην κάζεκα (Flores,
2015· Lazarus & Roulet, 2014).
ηα πιαίζηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ, παξαηίζεηαη παξαθάησ κία δηδαθηηθή πξφηαζε ελφο
θεθαιαίνπ ηνπ καζήκαηνο ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο ηεο Α‘ Γεληθνχ Λπθείνπ. Σν
θεθάιαην απηφ ζπγθεθξηκέλα είλαη ην 3.16 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ θαη έρεη ηίηιν «ρεηηθέο
ζέζεηο δπν θχθισλ».

2. Ζ ζεσξία πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε δηδαθηηθή πξφηαζε
Καη‘ αξράο, θξίλεηαη αλαγθαίν λα δηαζαθεληζηνχλ νξηζκέλεο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
θεθάιαην «ρεηηθέο ζέζεηο δπν θχθισλ», θαζψο θαη κεξηθά ζεσξήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην
ζρνιηθφ βηβιίν, ιφγσ ηνπ φηη ζηελ πνξεία ζα είλαη ζπρλή ε εκθάληζε ηνπο θαηά ηε ρξήζε ηνπ
ινγηζκηθνχ. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, Αξγπξφπνπιν,
Βιάκν, Καηζνχιε, Μαξθάηε θαη ίδεξε (2017) δχν θχθινη κπνξνχλ λα ηθαλνπνηνχλ κηα απφ
ηηο παξαθάησ ζέζεηο:
•Ο κηθξφηεξνο θχθινο λα βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ κεγαιχηεξνπ (βι. ρήκα 1).

ρήκα 1. Ο κηθξφο θχθινο βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ κεγάινπ

•Οη θχθινη λα εθάπηνληαη εζσηεξηθά (βι. ρήκα 2).

ρήκα 2. Οη θχθινη εθάπηνληαη εζσηεξηθά
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•Οη θχθινη λα ηέκλνληαη (βι. ρήκα 3).

ρήκα 3. Οη θχθινη ηέκλνληαη

•Οη θχθινη λα εθάπηνληαη εμσηεξηθά (βι. ρήκα 4).

ρήκα 4. Οη θχθινη εθάπηνληαη εμσηεξηθά

•Κάζε θχθινο λα βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ άιινπ (βι. ρήκα 5).

ρήκα 5. Κάζε θχθινο βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ άιινπ

Απαξαίηεηε ινηπφλ πξνυπφζεζε γηα λα γλσξίδνπκε ηε ζρεηηθή ηνπο ζέζε απνηειεί ε ζρέζε
πνπ έρεη ε δηάθεληξνο ησλ δχν θχθισλ, δειαδή ε απφζηαζε ησλ θέληξσλ ηνπο, κε ηε δηαθνξά
θαη ην άζξνηζκα ησλ αθηίλσλ ησλ θχθισλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ ζπκβνιίζνπκε κε δ ηε
δηάθεληξν ησλ δχν θχθισλ κε αθηίλεο R θαη ξ, παίξλνληαο απζαίξεηα R≥ξ, ηφηε ηζρχνπλ ηα
παξαθάησ:
•Ο θχθινο αθηίλαο ξ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θχθινπ αθηίλαο R, αλ θαη κφλν αλ
δ<R-ξ.
•Οη θχθινη εθάπηνληαη εζσηεξηθά, αλ θαη κφλν αλ δ=R-ξ.
•Οη θχθινη ηέκλνληαη, αλ θαη κφλν αλ R-ξ<δ<R+ξ.
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•Οη θχθινη εθάπηνληαη εμσηεξηθά, αλ θαη κφλν αλ δ=R+ξ.
•Κάζε θχθινο βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ άιινπ, αλ θαη κφλν αλ δ>R+ξ.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη δχν θχθινη εθάπηνληαη, ην θνηλφ ηνπο ζεκείν νλνκάδεηαη ζεκείν
επαθήο θαη βξίζθεηαη πάλσ ζηε δηάθεληξν ηνπο φηαλ απηνί εθάπηνληαη εμσηεξηθά. ηαλ νη
θχθινη εθάπηνληαη εζσηεξηθά, ηφηε ην ζεκείν επαθήο βξίζθεηαη ζηελ επζεία πνπ νξίδεη ε
δηάθεληξνο (Παπαδάθεο, 2010). Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δχν θχθινη ηέκλνληαη, ην
επζχγξακκν ηκήκα πνπ ελψλεη ηα ζεκεία ηνκήο ηνπο, νλνκάδεηαη θνηλή ρνξδή ησλ θχθισλ
απηψλ. Δπηπιένλ, άμην αλαθνξάο απνηειεί θαη ην αθφινπζν ζεψξεκα: «Ζ δηάθεληξνο δχν
ηεκλφκελσλ θχθισλ είλαη κεζνθάζεηνο ηεο θνηλήο ρνξδήο ηνπο». ηελ πεξίπησζε κάιηζηα πνπ
νη δχν θχθινη είλαη ίζνη, ηφηε θαη ε θνηλή ρνξδή απηψλ είλαη κεζνθάζεηνο ηεο δηαθέληξνπ.
Σέινο, δχν θχθινη αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ έρνπλ, κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ θακία, κία ή θαη
δχν θνηλέο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο εθαπηνκέλεο. Οη θνηλέο εμσηεξηθέο εθαπηνκέλεο ησλ
δχν θχθισλ είλαη νη επζείεο πνπ εθάπηνληαη θαη ζηνπο δχν θχθινπο θαη ηνπο αθήλνπλ πξνο
ην ίδην κέξνο ηνπο, ελψ νη θνηλέο εζσηεξηθέο εθαπηνκέλεο, είλαη νη επζείεο πνπ έρνπλ ηνπο
θχθινπο ζηνπο νπνίνπο εθάπηνληαη εθαηέξσζελ απηψλ.

3. Γηδαθηηθή Πξφηαζε
θνπφο ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο πξφηαζεο απνηειεί ε αλάδεημε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ
κάζεζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο πέξαλ ηνπ παξαδνζηαθνχ. Δπηπιένλ,
ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ησλ καζεηψλ (ζηελ ελ ιφγσ
πεξίπησζε ηεο Α‘ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ) κε ην ινγηζκηθφ GeoGebra. Σα πξνζδνθψκελα
απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο είλαη ηα εμήο: 1. απνδνρή ησλ ελαιιαθηηθψλ
ηξφπσλ δηδαζθαιίαο απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη κειινληηθή ρξήζε απηψλ θαηά
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 2. πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο «ζρεηηθέο ζέζεηο
δπν θχθισλ» απφ πιεπξάο καζεηψλ, κέζσ ελφο επράξηζηνπ θαη δηαδξαζηηθνχ ηξφπνπ
κάζεζεο.
Γηα ηελ εθκάζεζε ηεο παξαπάλσ ζεσξίαο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, κε ηε βνήζεηα ηνπ
ινγηζκηθνχ GeoGebra, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη πξσηίζησο λα επηζθεθζεί ηελ ηζηνζειίδα
(https://www.geogebra.org/m/mGy9Zn9Q). Αλνίγνληάο ηελ ινηπφλ, εκθαλίδεηαη έλα
δηαδξαζηηθφ εθαξκνγίδην (βι. ρήκα 6), πνπ είλαη ηδηνθαηαζθεπή θαη ζην νπνίν ππάξρνπλ
δχν θχθινη, ν θχθινο (Κ , R) θαη ν θχθινο (Λ , ξ), κε R≥ξ.
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ρήκα 6. ηηγκηφηππν ηνπ ζπλδέζκνπ (https://www.geogebra.org/m/mGy9Zn9Q)

πσο δηαθαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, ν ρξήζηεο δχλαηαη λα πεηξακαηηζηεί παηψληαο
έλα ή θαη πεξηζζφηεξα απφ ηα θνπκπηά πνπ αληηπξνζσπεχνπλ: ηελ «θνηλή ρνξδή» ησλ δχν
θχθισλ, ηε «κεζνθάζεην ηεο δηαθέληξνπ», ηε «κεζνθάζεην ηεο θνηλήο ρνξδήο», ηηο «θνηλέο
εμσηεξηθέο εθαπηνκέλεο» θαη ηηο «θνηλέο εζσηεξηθέο εθαπηνκέλεο». Δπηπξφζζεηα, παξέρεηαη
ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα δνθηκάζεη ηηο δπλαηέο ζέζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη δχν
θχθινη, κεηαθηλψληαο ηνλ δξνκέα d, ν νπνίνο κεηαβάιιεη ην κήθνο ηεο δηαθέληξνπ ησλ δχν
θχθισλ. Δπηπιένλ, «πεηξάδνληαο» ηνπο δξνκείο R θαη ξ, νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηηο αθηίλεο ησλ
θχθισλ (Κ , R) θαη (Λ , ξ), κπνξεί λα ειέγμεη ηηο ζρεηηθέο ηνπο ζέζεηο θαη πέξα απφ ηηο
πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ησλ αθηίλσλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ επηιέμνπκε ηηο ηηκέο R=7, ξ=3.4 θαη
d=10.4 γηα ηνπο δξνκείο θαη επηιέμνπκε λα εκθαληζηνχλ νη θνηλέο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο
εθαπηνκέλεο, ζα παξαηεξήζνπκε φηη νη θχθινη ζα εθάπηνληαη εμσηεξηθά (αθνχ R+ξ = 7+3.4
= 10.4 = d), ελψ ζα έρνπλ δχν θνηλέο εμσηεξηθέο εθαπηνκέλεο θαη κία εζσηεξηθή, ε νπνία ζα
δηέξρεηαη απφ ην ζεκείν επαθήο ηνπο (βι. ρήκα 7).
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν καζεηήο ζα κπνξεί λα απνθηήζεη κηα ζθαηξηθή αιιά θαη
νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ δχν θχθισλ, ελψ κέζα απφ ηηο
δηαθνξεηηθέο ηηκέο ησλ δξνκέσλ δχλαηαη λα θαηαλνήζεη επθνιφηεξα φηη, φζα δηδάζθεηαη, δελ
ηζρχνπλ κφλν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί, αιιά θαη γηα
νπνηεζδήπνηε ηηκέο θαη αλ ιάβνπλ νη αθηίλεο. Δπνκέλσο, επηηπγράλεηαη ε αθνκνίσζε ηεο
γλψζεο εθφζνλ απηή πξνέθπςε απφ πξνζσπηθή κειέηε θαη δηεξεχλεζε ηνπ καζεηή θαη
ζπλεπψο δχλαηαη λα κεηαθέξεη ηηο γλψζεηο πνπ απνθηάεη απφ ηελ εηδηθή πεξίπησζε ζηε
γεληθή.
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ρήκα 7. Οη ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ θχθισλ (Κ , R) θαη (Λ , ξ), φηαλ R=7, ξ=3.4 θαη d=10.4

πσο είλαη θπζηθφ, ζα ήηαλ ζπλεηφ ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα επέιεγε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ελ
ιφγσ εθαξκνγίδην, λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ζπκπιεξσκαηηθά θαη θαηάιιειεο νδεγίεο
καδί κε αζθήζεηο πξνζαξκνζκέλεο γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ. Απηφ θαζίζηαηαη
αλαγθαίν δηφηη παξαζέηνληαο κφλν ηνπ ην εθαξκνγίδην, ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ηνπο
ρξήζηεο/καζεηέο λα πξάμνπλ θηλήζεηο θαηά ηχρε, ρσξίο θακία ζπλνρή θαη ρσξίο λα
πξνζπαζνχλ λα εμαγάγνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ ηνπο δηάθνξνπο πεηξακαηηζκνχο ηνπο.
πλεπψο, δελ ζα θαηαθέξεη λα επηηχρεη ηα αλακελφκελα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα.
Παξαθάησ δίδνληαη νδεγίεο-αζθήζεηο πνπ επεμεγνχλ αλαιπηηθά ηηο θηλήζεηο πνπ πξνηείλεηαη
λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη καζεηέο θαη ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζην ζχλδεζκν πνπ έρεη
πξναλαθεξζεί:
Οδεγίεο-Αζθήζεηο
Γηα ηηο παξαθάησ αζθήζεηο (πιελ θάπνησλ εμαηξέζεσλ) ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο αθηίλεο
ησλ δχν θχθισλ ηηο ηηκέο R=8 θαη ξ=4. Αο ειέγμνπκε ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα
έρνπλ δχν θχθινη…
1ε πεξίπησζε: Ο δξνκέαο d λα έρεη ηελ ηηκή d=3.
•Πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ θχθινπ (Λ,ξ) ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν (Κ,R);
………………………………………………………………………………………….
•Πφζα θνηλά ζεκεία έρνπλ;
………………………………………………………………………………………….
•πγθξίλεηε ην κήθνο ηεο δηαθέληξνπ κε ηε δηαθνξά R-ξ ησλ αθηίλσλ. Ση παξαηεξείηε;
………………………………………………………………………………………….
•Παηήζηε
ην
θνπκπί
"Κνηλέο
εμσηεξηθέο
εθαπηνκέλεο".
Ση
παξαηεξείηε;
………………………………………………………………………………………….
•Παηήζηε
ην
θνπκπί
"Κνηλέο
εζσηεξηθέο
εθαπηνκέλεο".
Ση
παξαηεξείηε;
………………………………………………………………………………………….
•Δπηιέμηε ν δξνκέαο d λα έρεη ηηκή d=0. Πσο νλνκάδνληαη νη δχν θχθινη ζε απηήλ ηελ
πεξίπησζε; Πνηα ε ζέζε ηνπ θχθινπ (Λ,ξ) ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν (Κ,R);
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………………………………………………………………………………………….
•Θα κπνξνχζαηε λα βγάιεηε θάπνην γεληθφ ζπκπέξαζκα γηα ηε ζέζε ησλ δχν θχθισλ; Ο
θχθινο (Λ,ξ) βξίζθεηαη ……………………… (Κ,R), αλ θαη κφλν αλ, δ…R-ξ.
2ε πεξίπησζε: Ο δξνκέαο d λα έρεη ηελ ηηκή d=4.
•Πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ θχθινπ (Λ,ξ) ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν (Κ,R);
………………………………………………………………………………………….
•Πφζα θνηλά ζεκεία έρνπλ;
………………………………………………………………………………………….
•πγθξίλεηε ην κήθνο ηεο δηαθέληξνπ κε ηε δηαθνξά R-ξ ησλ αθηίλσλ. Ση παξαηεξείηε;
………………………………………………………………………………………….
•Παηήζηε
ην
θνπκπί
"Κνηλέο
εμσηεξηθέο
εθαπηνκέλεο".
Ση
παξαηεξείηε;
………………………………………………………………………………………….
•Παηήζηε
ην
θνπκπί
"Κνηλέο
εζσηεξηθέο
εθαπηνκέλεο".
Ση
παξαηεξείηε;
………………………………………………………………………………………….
•Θα κπνξνχζαηε λα βγάιεηε θάπνην γεληθφ ζπκπέξαζκα γηα ηε ζέζε ησλ δχν θχθισλ; Οη
θχθινη…………………………………….., αλ θαη κφλν αλ, δ…R-ξ.
3ε πεξίπησζε: Ο δξνκέαο d λα έρεη ηελ ηηκή d=6 θαη ηελ ηηκή d=8.
•Πνηα είλαη ε ζέζε ησλ δχν θχθισλ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο;
……………………………………………………………………………………….....
•Πφζα θνηλά ζεκεία έρνπλ;
………………………………………………………………………………………….
•πγθξίλεηε ην κήθνο ηεο δηαθέληξνπ κε ηε δηαθνξά R-ξ θαη ην άζξνηζκα R+ξ ησλ αθηίλσλ.
Ση παξαηεξείηε;
………………………………………………………………………………………….
•Παηήζηε
ην
θνπκπί
"Κνηλέο
εμσηεξηθέο
εθαπηνκέλεο".
Ση
παξαηεξείηε;
………………………………………………………………………………………….
•Παηήζηε
ην
θνπκπί
"Κνηλέο
εζσηεξηθέο
εθαπηνκέλεο".
Ση
παξαηεξείηε;
………………………………………………………………………………………….
•Παηήζηε ην θνπκπί "Κνηλή ρνξδή". Θα εκθαληζηεί ην επζχγξακκν ηκήκα ΑΒ, ην νπνίν
νλνκάδεηαη έηζη, επεηδή είλαη ρνξδή θαη ησλ δχν θχθισλ. Αλ παηήζεηε ην θνπκπί
"Μεζνθάζεηνο θνηλήο ρνξδήο" ηη παξαηεξείηε; Παξαηεξνχκε φηη ε δηάθεληξνο, δ,
………………………………………………………
•Θα κπνξνχζαηε λα βγάιεηε θάπνην γεληθφ ζπκπέξαζκα γηα ηε ζέζε ησλ δχν θχθισλ; Οη
θχθινη…………………………, αλ θαη κφλν αλ, R-ξ…δ…R+ξ.
4ε πεξίπησζε: Ο δξνκέαο d λα έρεη ηελ ηηκή d=12.
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•Πνηα είλαη ε ζέζε ησλ δχν θχθισλ ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε;
……………………………………………………………………………………….....
•Πφζα θνηλά ζεκεία έρνπλ;
………………………………………………………………………………………….
•πγθξίλεηε ην κήθνο ηεο δηαθέληξνπ κε ην άζξνηζκα R+ξ ησλ αθηίλσλ. Ση παξαηεξείηε;
………………………………………………………………………………………….
•Παηήζηε
ην
θνπκπί
"Κνηλέο
εμσηεξηθέο
εθαπηνκέλεο".
Ση
παξαηεξείηε;
………………………………………………………………………………………….
•Παηήζηε
ην
θνπκπί
"Κνηλέο
εζσηεξηθέο
εθαπηνκέλεο".
Ση
παξαηεξείηε;
………………………………………………………………………………………….
•Θα κπνξνχζαηε λα βγάιεηε θάπνην γεληθφ ζπκπέξαζκα γηα ηε ζέζε ησλ δχν θχθισλ; Οη
θχθινη………………………………………., αλ θαη κφλν αλ, δ…R+ξ.
5ε πεξίπησζε: Ο δξνκέαο d λα έρεη ηελ ηηκή d=14.
•Πνηα είλαη ε ζέζε ησλ δχν θχθισλ ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε;
……………………………………………………………………………………….....
•Πφζα θνηλά ζεκεία έρνπλ;
………………………………………………………………………………………….
•πγθξίλεηε ην κήθνο ηεο δηαθέληξνπ κε ην άζξνηζκα R+ξ ησλ αθηίλσλ. Ση παξαηεξείηε;
………………………………………………………………………………………….
•Παηήζηε
ην
θνπκπί
"Κνηλέο
εμσηεξηθέο
εθαπηνκέλεο".
Ση
παξαηεξείηε;
………………………………………………………………………………………….
•Παηήζηε
ην
θνπκπί
"Κνηλέο
εζσηεξηθέο
εθαπηνκέλεο".
Ση
παξαηεξείηε;
………………………………………………………………………………………….
•Θα κπνξνχζαηε λα βγάιεηε θάπνην γεληθφ ζπκπέξαζκα γηα ηε ζέζε ησλ δχν θχθισλ; Κάζε
θχθινο είλαη…………………… ηνπ άιινπ, αλ θαη κφλν αλ, δ…R+ξ.
Αο ζπκεζνχκε ηελ πεξίπησζε πνπ νη δχν θχθινη ηέκλνληαη… Θα επηιέμνπκε, γηα αιιαγή
δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα ηα R θαη ξ.
•Δπηιέμηε R=5.5, ξ=3.5 θαη d=5.7. Οη θχθινη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη άληζνη, εθφζνλ
έρνπλ δηαθνξεηηθέο αθηίλεο. Παηήζηε ηα θνπκπηά "Κνηλή ρνξδή" θαη "Μεζνθάζεηνο
δηαθέληξνπ". Ση παξαηεξείηε; Ζ θνηλή ρνξδή δχν άληζσλ θχθισλ ………….. κεζνθάζεηνο
ηεο δηαθέληξνπ.
•Δπηιέμηε ηψξα R=4, ξ=4 θαη d=5.7. Οη θχθινη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ίζνη, εθφζνλ
έρνπλ ίζεο αθηίλεο. Παηήζηε ηα θνπκπηά "Κνηλή ρνξδή" θαη "Μεζνθάζεηνο δηαθέληξνπ". Ση
παξαηεξείηε; Ζ θνηλή ρνξδή δχν ίζσλ θχθισλ ………….. κεζνθάζεηνο ηεο δηαθέληξνπ.
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ΑΚΖΖ
Να πξνζδηνξηζηνχλ νη ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ θχθισλ (Κ,6) θαη (Λ,3.3), αλ:
α. δ = 2.7
β. δ = 9.3
γ. δ = 1.1
δ. δ = 4.2
ε. δ = 12.4
Οη νδεγίεο-αζθήζεηο έρνπλ ζθνπφ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θαηεπζπληήξηα γξακκή, ηελ νπνία ζα
αθνινπζήζεη ν καζεηήο γηα ηελ ζηαδηαθή θαη εηο βάζνο θαηαλφεζε ηνπ θεθαιαίνπ.
Δηδηθφηεξα, νη ζηφρνη ησλ νδεγηψλ-αζθήζεσλ είλαη έμη θαη είλαη νη εμήο:
1. Ο καζεηήο λα εθαξκφδεη, ρσξίο ιάζνο, ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε
ηνπ ινγηζκηθνχ GeoGebra.
2. Ο καζεηήο λα αλαγλσξίδεη φιεο ηηο πηζαλέο ζρεηηθέο ζέζεηο δπν θχθισλ, κέζσ ηεο
ελαζρφιεζεο ηνπ κε ην ινγηζκηθφ GeoGebra.
3. Ο καζεηήο λα αλαθαιχπηεη ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηε δηάθεληξν ησλ δπν θχθισλ κε ηε
δηαθνξά θαη ην άζξνηζκα ησλ αθηίλσλ ηνπο, γηα θαζεκία απφ ηηο ζρεηηθέο ηνπο ζέζεηο.
4. Ο καζεηήο λα εληνπίδεη ηα θνηλά ζεκεία δπν θχθισλ, ρξεζηκνπνηψληαο απνθιεηζηηθά ην
ινγηζκηθφ GeoGebra.
5. Ο καζεηήο λα αλαθαιχπηεη ην πιήζνο ησλ θνηλψλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ
εθαπηνκέλσλ δπν θχθισλ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ GeoGebra.
6. Ο καζεηήο λα αλαθαιχπηεη ηε ζρέζε πνπ δηέπεη ηε δηάθεληξν δπν θχθισλ κε ηελ θνηλή
ηνπο ρνξδή, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηνί είλαη άληζνη ή ίζνη, θάλνληαο ρξήζε ηνπ
ινγηζκηθνχ GeoGebra.
ηα πιαίζηα ηεο επίηεπμεο ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ηα βήκαηα πνπ θαιείηαη ν ρξήζηεο λα
αθνινπζήζεη δχλαληαη λα ραξαθηεξηζηνχλ «απιντθά» θαη εμεηάδνπλ φιεο ηηο πηζαλέο
πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη απηέο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ θάπνην αμηνζεκείσην απνηέιεζκα. Γηα
παξάδεηγκα, αλ επηιέμνπκε ηηο ηηκέο R=8, ξ=4 θαη d=2.4 ηφηε ν κηθξφο θχθινο ζα βξίζθεηαη
ζην εζσηεξηθφ ηνπ κεγάινπ θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα αλ επηιέμνπκε ηα θνπκπηά
«εμσηεξηθέο εθαπηνκέλεο» θαη «εζσηεξηθέο εθαπηνκέλεο» λα κελ εκθαλίδεηαη θάπνην
απνηέιεζκα.
Παξ‘ φια απηά, ζεσξήζεθε αλαγθαία ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα εμεηάδνπλ θαη απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο, αθνχ ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο είλαη ε ελίζρπζε ηεο
δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο νχησο ψζηε, ν καζεηήο κέζσ ηεο δηθήο ηνπ κειέηεο αιιά θαη ησλ
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ζηξαηεγηθψλ πνπ θαιείηαη λα εθαξκφζεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη αιιά θαη ηειηθψο λα
επηιέμεη απηφ πνπ ηνπ ρξεηάδεηαη. Δπηπιένλ, ζην ηέινο δίλεηαη κηα απιή άζθεζε, ζθνπφο ηεο
νπνίαο είλαη ν πεηξακαηηζκφο ησλ καζεηψλ κε ην ινγηζκηθφ ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε ηνπ
θαζεγεηή ηνπο. ε απηήλ ινηπφλ, πξέπεη νη καζεηέο λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ
δχν θχθισλ, έρνληαο φκσο πξνθαζνξηζκέλν ην κήθνο ησλ αθηίλσλ ηνπο, γηα ηηο δηάθνξεο
ηηκέο ηεο δηαθέληξνπ δ. Γηα λα κπνξέζνπλ λα δψζνπλ ιχζε, αξθεί λα κεηαθηλήζνπλ ηνλ
δξνκέα d απφ ηε κία ζέζε ζηελ άιιε θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαηαγξάςνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο.
κσο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν δπλακηθφ θχιιν εξγαζίαο (ην
εθαξκνγίδην καδί κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο αζθήζεηο) παξέρεη ζηνπο καζεηέο, κέζσ
παξαδεηγκάησλ, κφλν πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα ρσξίο λα απνδεηθλχνληαη ηα ζεσξήκαηα
πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πνξεία. Παξ‘ φια απηά, ν ρξήζηεο δχλαηαη λα ηα επηβεβαηψζεη,
εθφζνλ επηζπκεί, παηψληαο ηα θαηάιιεια θνπκπηά. Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα ηνληζηεί πσο
ην παξφλ εθαξκνγίδην θαηαζθεπάζηεθε κε γλψκνλα ηελ επίιπζε θπξίσο απιντθψλ
αζθήζεσλ. Δπνκέλσο, ζεσξείηαη πσο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξψηε θάζε, εθφζνλ
ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο.
Καηά ηελ πξνζσπηθή θξίζε ηνπ ζπγγξαθέα ζα ήηαλ ζπλεηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφ ην
δπλακηθφ θχιιν εξγαζίαο παξάιιεια κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο κάζεζεο. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ν καζεηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη κέζσ ηεο
θαζνδήγεζεο ηνπ θαζεγεηή ηνπ λα θαηαλνήζεη εηο βάζνο ηε δηδαρζείζα χιε. Απαιιάζζεηαη
ινηπφλ απφ ηνλ «κνλφηνλν» ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη απνθηά ελεξγεηηθφηεξν ξφιν ζηε
δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο ηεο γλψζεο, εθφζνλ ρξεζηκνπνηεί ζηελ πξάμε φζα καζαίλεη,
αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο.

4. Αλαθεθαιαίσζε - πδήηεζε
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάδεημε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ καζήκαηνο ηεο
Γεσκεηξίαο ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (Jones, 2002· Αξγπξφπνπινο θ.ά., 2000·
Κνιέδα & Νηδηαρξήζηνο, 1990). Πιελ απηνχ, παξνπζηάζηεθε ε έληνλε αλεζπρία πνπ
παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο απφ
πιεπξάο καζεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε ζπζρέηηζε απηήο ηεο δπζθνιίαο κε ηνλ ηξφπν πνπ
δηδάζθεηαη ε Γεσκεηξία, δειαδή κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο (Θσκαΐδεο &
Πνχινο 2000· Ηγγιέδνπ, 2014). πλεπψο, έγηλαλ πξνηάζεηο έληαμεο άιισλ κεζφδσλ
δηδαζθαιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα απηψλ πνπ αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία θαη εηδηθφηεξα ηνλ
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.
Δηδηθφηεξα, αθνξνχζαλ κία νκάδα ινγηζκηθψλ, πνπ νλνκάδνληαη ινγηζκηθά Γπλακηθήο
Γεσκεηξίαο. Μάιηζηα, παξνπζηάζηεθε έλα απφ απηά, ην GeoGebra, δηφηη είλαη έλα δσξεάλ
ινγηζκηθφ, ελψ ζπγθξηηηθά κε άιια ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ζπλδπάδεη ηε γεσκεηξία κε ηελ
άιγεβξα (Απνζηφινπ & Λεκνλίδεο, 2011). Σν GeoGebra ινηπφλ βάζεη δηαθφξσλ κειεηψλ
(Bhagat & Chang, 2015· Kondratieva, 2011· Mensah-Wonkyi & Tay, 2018· Αζσλίηεο, 2018·
Κνπινχξεο, 2014) είλαη ηθαλφ λα απμήζεη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, λα εληζρχζεη ηελ
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θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο θαη λα απμήζεη ηε δηάζεζε ηνπο γηα ην κάζεκα δεκηνπξγψληαο
ηνπο ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη εχινγν πσο ε ελζσκάησζή ηνπ ζηηο δηάθνξεο
εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο δχλαηαη λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα.
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε κία δηδαθηηθή πξφηαζε, ε νπνία πεξηειάκβαλε έλα δπλακηθφ
θχιιν εξγαζίαο. Απηφ απνηεινχηαλ απφ έλα δηαδξαζηηθφ εθαξκνγίδην καδί κε θαηάιιεια
πξνζαξκνζκέλεο νδεγίεο θαη αζθήζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ θεθαιαίνπ «ρεηηθέο ζέζεηο
δπν θχθισλ». εκαληηθφ θαζίζηαηαη ην γεγνλφο φηη κε ηε βνήζεηα απηνχ ηνπ δπλακηθνχ
θχιινπ εξγαζίαο, ν καζεηήο είλαη πνιχ πηζαλφ λα θαηαλνήζεη ηηο βαζηθέο αιιά
δπζθνινλφεηεο έλλνηεο πνπ βξίζθνληαη ζην θεθάιαην απηφ θαζψο επίζεο θαη λα αλαγάγεη ηηο
γλψζεηο πνπ ιακβάλεη απφ ηελ εηδηθή πεξίπησζε ζηε γεληθή, κέζα απφ ηα δηάθνξα
παξαδείγκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη.
Παξ‘ φια απηά, έλα κεηνλέθηεκα πνπ ελδερνκέλσο λα εκθαλίδεη ην παξαπάλσ δπλακηθφ
θχιιν εξγαζίαο απνηειεί ην φηη δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα απνδεηθλχεη ηα
ζεσξήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιηθφ βηβιίν, αθνχ ε εθκάζεζή ηνπο πξνθχπηεη εκπεηξηθά
θαη κφλν κέζσ ησλ παξαδεηγκάησλ. Αλ εμαηξεζεί φκσο ε παξαπάλσ αδπλακία, ζα κπνξνχζε
λα εηπσζεί φηη απηφ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο έλα επράξηζην κάζεκα, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ
νη ίδηνη κπνξνχλ λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα δηαδξακαηίζνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε δηδαζθαιία
ηνπ καζήκαηνο, αζθαιψο πάληα κε ηε ζσζηή θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. πλεπψο, ην
παξαπάλσ δπλακηθφ θχιιν εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ φκσο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν
κάζεζεο, ζα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
νινθιεξσκέλνπ καζήκαηνο, ην νπνίν ζα πξνσζεί ηε γλψζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο
ζθέςεο απηψλ.
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Κ.Π. Καβάθεο «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο»: έλα ςεθηαθφ δηδαθηηθφ ζελάξην λέαο
ειιεληθήο ινγνηερλίαο γηα καζεηέο ιπθείνπ
K.P. Kavafis "Waiting for the Barbarians": a digital teaching scenario of Modern
Greek Literature for high school students
Δπζχκηνο Αζ. Κνπθνγηάλλεο, θηιφινγνο, M.Ed., εθπαηδεπηηθφο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
efkoufo@gmail.com
Efthimios Ath. Koufogiannis, philologist, M.Ed., Secondary School Teacher, efkoufo@gmail.com

Abstract: The teaching scenario is addressed to philologists and teachers who teach Modern
Greek Literature in high school. It tries to bring students in contact with Literature through a
process of exploratory and constructive learning. Its main purpose is to make students aware
of Cavafy's poetic work and its global dimensions.
More generally, the scenario sets out nine cognitive, nine educational, and six technologicaldigital goals which were generally achieved as it was shown from the student‘s participation
and the completion of a self-assessment questionnaire at the end of the from process. In terms
of methodology and teaching approach, teamworking, exploratory / discovery and
constructive methods were followed, as well as the Six-Thinking Hats method.
The teaching scenario was implemented in the computer lab of the Karditsa Music School
with the participation of a twenty – student group from the First Class of High School.
It is also an alternative proposal for teaching literature based on combining study with self
action and personal creation of participating students. Thus the contribution of this teaching
proposal is important because it activates students and enables them to approach a text of
literature with a multifaceted way.
Key Words: literature, Kavafis, ICT, group cooperation
Πεξίιεςε: Σν δηδαθηηθφ ζελάξην απεπζχλεηαη ζε θηινιφγνπο θαη ζε φζνπο εθπαηδεπηηθνχο
δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ζην Λχθεην. Δπηρεηξεί λα θέξεη ηνπο
καζεηέο ζε επαθή κε ηε Λνγνηερλία, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δηεξεπλεηηθήο θαη
επνηθνδνκεηηθήο κάζεζεο. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ην πνηεηηθφ
έξγν ηνπ Καβάθε θαη ηηο παγθφζκηεο δηαζηάζεηο ηνπ.
Γεληθφηεξα, ην ζελάξην ζέηεη ελληά γλσζηηθνχο, ελληά παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο θαη έμη
ηερλνινγηθνχο – ςεθηαθνχο νη νπνίνη ζε γεληθέο γξακκέο επηηεχρζεθαλ φπσο θάλεθε απφ ηε
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη απφ ηε ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο απφ
ηνπο ίδηνπο ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. ζνλ αθνξά ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηδαθηηθή
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πξνζέγγηζε αθνινπζήζεθαλ ε νκαδνζπλεξγαηηθή, ε δηεξεπλεηηθή/αλαθαιππηηθή θαη ε
επνηθνδνκηζηηθή κέζνδνο φπσο θαη ε κέζνδνο ησλ Έμη θεπηφκελσλ Καπέισλ.
Σν δηδαθηηθφ ζελάξην εθαξκφζηεθε ζην εξγαζηήξη Ζ/Τ ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Καξδίηζαο
κε ηε ζπκκεηνρή ελφο ηκήκαηνο είθνζη καζεηψλ ηεο Α‘ ηάμεο Λπθείνπ.
Απνηειεί δε, ελαιιαθηηθή πξφηαζε δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζην
ζπλδπαζκφ ηεο κειέηεο κε ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ πξνζσπηθή δεκηνπξγία ησλ
ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ. Έηζη ε ζπκβνιή ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο πξφηαζεο είλαη
ζεκαληηθή γηαηί ελεξγνπνηεί ηνπο καζεηέο θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ
πνιχπιεπξα έλα ινγνηερληθφ θείκελν.
Λέμεηο – θιεηδηά: Λνγνηερλία, Καβάθεο, ΣΠΔ, Οκαδνζπλεξγαηηθφηεηα

Δηζαγσγή
Σν ζθεπηηθφ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ δηαξζξψζεθε ζε έλα ζπλερφκελν δίσξν ζην
εξγαζηήξη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιείνπ, βαζίδεηαη ζηε δηαπίζησζε φηη ε
δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο έρεη αληηθαηαζηαζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηδαζθαιία ηεο
ινγνηερληθήο αλάγλσζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά πξνβιεκαηίδνληαη αλ ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίδνπλ ην αληηθείκελν ηεο ινγνηερλίαο σο ηζηνξηθφ ληνθνπκέλην ή σο ελεξγφ
θείκελν· επηπιένλ, αλ ε ρξήζε ησλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηα
ίδηα ηα θείκελα (Καπιάλε & Κνπληνπξά, 2000).Ο ιφγνο δεκηνπξγίαο ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ ε
πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο ην νπνίν κε ηνλ
κεησπηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο θαίλεηαη αληαξφ ελψ γεληθφηεξα ην κάζεκα γίλεηαη
αλαπνηειεζκαηηθφ αθνχ νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαθηήζνπλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο
ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ
πξνζθέξεη έλα δηαθνξεηηθφ ελαιιαθηηθφ δηδαθηηθφ κνληέιν αθνχ νη ΣΠΔ απνηεινχλ ην
ζχγρξνλν πεξηβάιινλ γξακκαηηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ θξηηηθνχ ζηα πιαίζηα ηεο λέαο
παηδαγσγηθήο ηνπ πνιπγξακκαηηζκνχ (Κνπηζνγηάλλεο, 2011) ελψ νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα
ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ πνιπζηξσκαηηθή πξφζιεςε θαη ηελ αλάδεημε ηνπ παηγληψδνπο
ραξαθηήξα ηεο έληππεο ινγνηερλίαο. Ο επεμεξγαζηήο επλνεί ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ηηο ιέμεηο
θαη ηε δνκή ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, αλαδεηθλχνληαο ζηνηρεία ηεο πνηεηηθήο ηνπο
(Νηθνιαΐδνπ, 2014).
Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα δηαπηζηψζνπλ φηη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε
δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε έξεπλα, ε παξαηήξεζε, νη νκάδεο εξγαζίαο αιιά θαη ε
ρξήζε ησλ ΣΠΔ επηηπγράλεηαη ε δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εγξήγνξζε, κε απψηεξν
ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο.
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Θεσξεηηθφ πιαίζην ζελαξίνπ
Σν κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο νθείιεη λα αληηκεησπίδεη ην ινγνηερληθφ θείκελν σο κέζν πνπ
εγγξάθεη ηελ θνηλσληθή θαη αηνκηθή εκπεηξία ησλ καζεηψλ, ηηο αγσλίεο θαη ηηο πξνζσπηθέο
αλαδεηήζεηο ηνπο. Έηζη, κπνξεί λα ζπκβάιιεηζηελ ακθηζβήηεζε, αλαδηαπξαγκάηεπζε ή
λνκηκνπνίεζε θάζε είδνπο ζηεξενηχπσλ (Φξπδάθε,2003). Οη καζεηέο πξέπεη λα
ελεξγνπνηνχληαη γηα λα επηζεκάλνπλ ζην θείκελν πξνβιήκαηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, λα ηα
επεμεξγαζηνχλ, λα ηα πξνζαξκφζνπλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο νπηηθέο ηνπο θαη ηέινο λα ηα
βηψζνπλ σο πξνζσπηθή εκπεηξία (Σζαξκπνπνχινπ, 2000). Απηή ε εθηίκεζε γηα ηνλ ξφιν ηεο
ινγνηερλίαο εδξάδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο πνπ κεηαηνπίδνπλ ηε δηαδηθαζία
ηεο κάζεζεο απφ ηελ πιεξνθνξία ζηε ζπγθξφηεζε βηνζεσξίαο θαη θνζκνζεσξίαο, απφ ηελ
θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηελ νληνινγηθή, γλσζηνινγηθή θαη εζηθή αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ
ππνθεηκέλσλ, απφ ηε ρεηξαγψγεζε ζηε ρεηξαθέηεζε, απφ ηε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ
αλαζηνραζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ, 2008, Γεκεηξηάδνπ & Δπζηαζίνπ,
2007).
Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζελαξίνπ ιήθζεθαλ ππφςε νη ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε κάζεζε θαη
ηε δηδαζθαιία θαη ηδηαίηεξα νη αξρέο ηεο ζχγρξνλεο, ελεξγεηηθήο, δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο
πνπ ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πνιπηξνπηθνχ
πιηθνχ. Σα θχιια εξγαζίαο ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ δνκήζεθαλ θαηά ηέηνην ηξφπνψζηε κέζα
απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε αλαθαιππηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο κε δηάθνξεο
δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε έξεπλα, ε παξαηήξεζε, νη νκάδεο εξγαζίαο αιιά θαη κε ηε
ρξήζε ησλ ΣΠΔ,λα επηηεπρζεί ε δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εγξήγνξζή ηνπο, κε
απψηεξν ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο
(Κνπηζνγηάλλεο, 2011).
Γφζεθε έκθαζε ζην καζεηνθεληξηθφ κνληέιν φπνπ ν δηδάζθσλ εθπαηδεπηηθφοείρε θπξίσο
εκςπρσηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν, ήηαλ «ζπλεξγάηεο» ησλ καζεηψλ ηνπ (Μαηζαγγνχξαο,
2001).Ο ξφινο ησλ καζεηψλ ήηαλ ζην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο θαζψο ηνπο δφζεθε ε
πξσηνβνπιία λα εκπιαθνχλ ελεξγεηηθά κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηζηνζειίδσλ ηνπ δηαδηθηχνπ
θαη ηελ αλαθάιπςε ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ ψζηε λα απαληήζνπλ ζσζηά ζηηο εξσηήζεηο
ησλ θχιισλ εξγαζίαο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε ζχλζεζε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο, ηνπ ηειηθνχ»
πξντφληνο». Ζ έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ζηνηρείσλ πνιηηηζκνχ, ηζηνξίαο θαη εηθφλσλ
ζηεξίδεηαη ζηελ επνηθνδνκεηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε. Μάζεζε θαη γλσζηηθή αλάπηπμε
επηηπγράλνληαη κέζα ζε έλα πιαίζην πνπ ζπλδπάδεη ηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ
θαη ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο (Μαηζαγγνχξαο, 1999). χµθσλα µε ηελ πξνυπάξρνπζα
θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία (Κνιηάδεο, 2006) ζηα πιαίζηα ησλ γεληθφηεξσλ ζεσξηψλ πεξί
νηθνδνµηζµνχ ηνπ νπνίνπ εμέιημε απνηεινχλ νη θνηλσληθνπνιηηηζµηθέο ζεσξίεο, ε λέα γλψζε
νηθνδνµείηαη πάλσ ζε µηα πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ θάζε παηδηνχ.
Δπίζεο, επηδηψρζεθε ε εξγαζία ζε νκάδεο κέζσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ κε ηελ
νπνίαεληζρχεηαη ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα,
θνηλσληθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν θαη έηζη πξνθχπηεη κηα δχκσζε, αληαιιαγή απφςεσλ θαη
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επηπιένλ εληζρχεηαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ εκπιεθφκελσλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Μαηζαγγνχξαο, 2008). Σν αλακελφκελν απνηέιεζκα είλαη φινη νη
καζεηέο λα δξνπλ, λα αλαιακβάλνπλ ξφιν, λα εξεπλνχλ, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα
παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζην κάζεκα.Με ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία
επλνείηαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, νη καζεηέο θαηαθηνχλ ηε γλψζε κε ηελ νκαδηθφηεηα θαη
ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο ελψ αλαπηχζζνπλ ηε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ηνπο ζθέςε
(νινκσλίδνπ, 2006).
Αθφκα, κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ επηδηψρζεθε λα αλαπηπρζεί κηα ζεκαληηθή δεμηφηεηα ησλ
καζεηψλ, απαξαίηεηε ζηε ζχγρξνλε επνρή, ν ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε, κε ηξφπν κάιηζηα πνπ ε
ρξήζε ηνπο λα δηαρέεηαη φρη κφλν ζηα πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα αιιά θαη ζε άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο (Κνπηζνγηάλλεο, 2011), κπνξεί λα απνηειέζεη έλαπζκα
γηα κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο.
Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε εΜέζνδνο ησλ Έμη θεπηφκελσλ Καπέισλ, κνληέιν πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηεξεχλεζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη ζθεπηηθψλ ησλ καζεηψλ.
«Καζέλα απφ ηα θαπέια δηαζέηεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα, ην νπνίν θαη πεξηγξάθεη ηελ νπηηθή
πνπ πηνζεηεί εθείλνο πνπ ην θνξάεη» (De Bono, 2006). Ο De Bono δεκηνχξγεζε ηε κέζνδν
απηή αξρηθά γηα λα ππνβνεζήζεη ηελ νκαδηθή δξάζε, Σν κέινο ηεο νκάδαο πξέπεη λα
αλαγλσξίζεη ην ρξψκα ηνπ θαπέινπ πνπ θνξάεη, ηελ ζηηγκή αθξηβψο πνπ εθθξάδεη έλα
επηρείξεκα ή κηα άπνςε. Με ηε Μέζνδν, ινηπφλ, ησλ θεπηφκελσλ Καπέισλ, ηα άηνκα δελ
είλαη πιένλ πεξηνξηζκέλα ζε κηα θαη κνλαδηθή νπηηθή. Σν θάζε Καπέιν θέςεο κπνξεί λα
πεξηγξαθεί σο εμήο: Σν Λεπθφ θαπέιν εθπξνζσπεί ηα δεδνκέλα/πιεξνθνξίεο ηηο ζρεηηθέο κε
ηελ θαηάζηαζε ή ην πξφβιεκα. Δίλαη ε αληηθεηκεληθφηεηα, ρσξίο εμεγήζεηο. Σν Κφθθηλν
θαπέιν εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ην πξφβιεκα ή θαηάζηαζεο. Δίλαη ε
ππνθεηκεληθφηεηα, ρσξίο δηθαηνινγήζεηο. Σν Πξάζηλν θαπέιν παξάγεη λέεο ηδέεο, πξνηάζεηο
ή ιχζεηο. πκβνιίδεη ηελ αλνηρηή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. Σν Κίηξηλν θαπέιν αλαθέξεηαη
ζηηο ζεηηθέο πηπρέο κηαο πξνηεηλφκελεο ιχζεο, ηα πιενλεθηήκαηα ή ηα κειινληηθά νθέιε. Σν
Μαχξν θαπέιν ζπιιέγεη φιεο ηηο αξλεηηθέο πηπρέο κηαο ιχζεο ή απφθαζεο. Πεξηγξάθεη
θηλδχλνπο, δπζθνξίεο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Σν Γαιάδην θαπέιν ζπληνλίδεη, πξνηείλεη θαη
θαζνδεγεί. Δπηζηαηεί γηα ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εζηίαζε πξνο ηε ζσζηή
θαηεχζπλζε (Απνζηνιίδεο, 2012).
Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ
Σίηινο: Κ.Π.Καβάθεο «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο»: έλα ςεθηαθφ δηδαθηηθφ ζελάξην
ινγνηερλίαο γηα καζεηέο ιπθείνπ».
Γηδαθηηθή ελφηεηα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο - Ζ Νέα Αζελατθή ρνιή (18801922).
Σάμε: Α‘ Λπθείνπ.
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Aξηζκφο καζεηψλ: 20
Υξνληθή δηάξθεηα: Γχν δηδαθηηθέο ψξεο
Υψξνο εθαξκνγήο: Eξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο
Πξναπαηηνχκελα Μέζα-ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ: 10 Ζ/Τ θαη ζχλδεζε κε δηαδίθηπν,
βηληενπξνβνιέαο, ερεία, δηαδξαζηηθά ζρνιηθά βηβιία καζεηή, δηαδίθηπν/πξφγξακκα
θπιινκεηξεηή (MozillaFirefox, Ηnternetexplorer, Chrome), ινγηζκηθφ Πξνβνιήο
Παξνπζηάζεσλ, Windowsmediaplayer/ Αξρεία video (mp4,wmv), εξγαιεία web2.
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Μειέηε ησλ θεηκέλσλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ζηνηρεηψδεο
εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ην
πξφγξακκα παξνπζίαζεο θαη ηελ εξγαζία ζε νκάδεο.
χλδεζε ζελαξίνπ κε Α.Π.. - ηφρνη
Σν ζελάξην αθνινπζεί ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο ψζηε «ν
καζεηήο λα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε ζεκαληηθά θαη πνηνηηθά αμηφινγα ινγνηερληθά έξγα, λα
ηνλ αζθήζεη θαη λα ηνλ εζίζεη ζηελ αλάγλσζή ηνπο. Να θαηαζηήζεη δειαδή ηνλ καζεηή
αλαγλψζηε θαη θαηά ην δπλαηφλ θαιφ αλαγλψζηε θαιιηεξγψληαο ηνπ κηα ζηαζεξή θαη
παξακφληκε ζρέζε κε ηε ινγνηερλία θαη ηελ αλάγλσζε. Ζ ινγνηερλία σο κάζεκα ζπληζηά
εηδηθήο πνηφηεηαο κνξθσηηθφ αγαζφ πνπ απνζθνπεί φρη ηφζν ζηελ παξνρή γλψζεσλ φζν ζηε
δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη ζπζηήκαηνο αμηψλ κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο επαηζζεζίαο, ηνλ
εκπινπηηζκφ ηεο εκπεηξίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο πνπ παξέρεη ζην καζεηή ην
ινγνηερληθφ θείκελν».
ζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο νη κελ, γεληθνί ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο είλαη:
α) Να θαηαλνήζεη θαιχηεξα θαη λα απνιαχζεη βαζχηεξα ν καζεηήο ην θείκελν κέζα απφ
ηελ παξαηήξεζε, ηελ επεμεξγαζία, ηε δηεξεχλεζε, ηελ αληαιιαγή αλαγλσζηηθήο επαηζζεζίαο
θαη πείξαο.
β) Να αζθεζεί ν καζεηήο ζηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ, ψζηε λα θαηαζηεί θαηά ην δπλαηφλ
επαξθήο θαη κε θξηηηθή ζπλείδεζε αλαγλψζηεο κε ηελ έθεζε λα εθθξάδεη θαη ν ίδηνο ηηο
δεκηνπξγηθέο ή θξηηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπ.
γ) Να επαηζζεηνπνηεζεί ν καζεηήο ζε θαίξηα ζέκαηα-πξνβιήκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο
θνηλσληθήο δσήο ηνπ.
δ) Να γλσξίζεη κνξθέο θαη αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ ζπλδένληαη ηφζν κε ηε δσή, ηελ
παξάδνζε θαη ηε θπζηνγλσκία ηνπ έζλνπο φζν θαη κε ην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ
ζηελ επξσπατθή ή ηελ νηθνπκεληθή ηνπ δηάζηαζε.
ε) Να απνθηήζεη ν καζεηήο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ νξηζκέλεο γλψζεηο αλαθνξηθά κε
ηα ινγνηερληθά γέλε θαη είδε, ηελ εμέιημή ηνπο, ηελ εηδηθή ρξήζε ηνπ ιφγνπ θαη ηελ ηερληθή,
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θαηά πεξίπησζε θαη ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ, ην ζπγγξαθέα, ηελ επνρή, ηα
ξεχκαηα.
ζη) Να αληηιεθζεί ν καζεηήο ην θαηλφκελν ηεο ινγνηερληθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε
ηεο γιψζζαο.
δ) Να είλαη ζε ζέζε ν καζεηήο λα εθθξάδεη, πξνθνξηθά ή γξαπηά ηελ αλαγλσζηηθή ηνπ
πξφζιεςε, λα ζρνιηάδεη θαη λα αμηνινγεί ηεθκεξηψλνληαο ζην θείκελν ηελ άπνςή ηνπ.
Οη δε, εηδηθνί ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο είλαη:
Γλσζηηθνί ζηφρνη
Οη καζεηέο επηδηψθεηαη:
Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ Καβάθε θαη ην έξγν ηνπ.
Να γλσξίζνπλ ηελ παγθφζκηα απήρεζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
Να γλσξίζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαβαθηθνχ έξγνπ.
Να επηζεκάλνπλ ζηνηρεία ηεο πνηεηηθήο ηερλνηξνπίαο θαη γιψζζαο ηνπ Καβάθε (ρξήζε ηεο
λέαο ειιεληθήο, ιφγησλ ιέμεσλ θαη ιέμεσλ ηνπ ηδηψκαηνο ησλ Διιήλσλ ηεο Αιεμάλδξεηαο).
Να πξνζεγγίζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν κε ηελ αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ εμσθεηκεληθψλ
ζηνηρείσλ, π.ρ. απαγγειία πνηεκάησλ ηνπ.
Να εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ην ζέκα - ηδέα ηνπ πνηήκαηνο.
Να αλαθαιχςνπλ ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπ πνηήκαηνο θαη λα νδεγεζνχλ ζε αμηνινγηθέο
θξίζεηο θαη ζε αλαγσγέο ζην ζήκεξα.
Να γλσξίζνπλ ηηο επηξξνέο πνπ δέρηεθε ν ζπγγξαθέαο θαη ηελ επηξξνή ηνπ έξγνπ ηνπ.
Να γλσξίζνπλ ηελ εξγνγξαθία ηνπ θαη ηηο θξηηηθέο πνπ γξάθηεθαλ γηα ην έξγν ηνπ.
Παηδαγσγηθνί ζηφρνη
Οη καζεηέο επηδηψθεηαη:
Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ πνηεηή θαη
ηνπ έξγνπ ηνπ.
Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ δηεξεπλεηηθή – βησκαηηθή κάζεζε.
Να εμνηθεησζνχλ κε ηε δηεξεχλεζε θαη επηινγή πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ην πιηθφ πνπ
πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν.
Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιεξνθνξηψλ φζνλ
αθνξά ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο.
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Να ελεξγνπνηήζνπλ ηελ θξίζε ηνπο θαη ηε θαληαζία ηνπο.
Να αλαπηχμνπλ ηερληθέο πξφζιεςεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ λενειιεληθνχ πνηεηηθνχ ιφγνπ.
Να θαιιηεξγήζνπλ ηηο εθθξαζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ αιιά θαη ζην
γξαπηφ ιφγν θαη λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κεηαμχ ηνπο.
Να ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ αλαπηχζζνληαο
πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή επζχλε σο κέιε κηαο νκάδαο.
Να θαηαζηνχλ απνδέθηεο ηεο αηζζεηηθήο απφιαπζεο ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ.
Σερλνινγηθνί – ςεθηαθνί ζηφρνη
Οη καζεηέο επηδηψθεηαη:
Να αζθεζνχλ ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ θαη ησλ ζσκάησλ θεηκέλσλ.
Να αμηνπνηήζνπλ ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη λα γλσξίζνπλ ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπ.
Να κάζνπλ λα δεκηνπξγνχλ έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν.
Να νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε αλαιακβάλνληαο θεληξηθφ θαη ελεξγεηηθφ ξφιν ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Να νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε δηεξεπλψληαο κέζσ θξηηηθήο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη
ζε ινγηζκηθά (ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο).
Να αζθεζνχλ ζηελ πνιχπιεπξε θαη πνιππξηζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο κέζα απφ
ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ζχγθξηζε πεγψλ ζην δηαδίθηπν.
χληνκε πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ ηνπ ζελαξίνπ (ζην εξγαζηήξη Ζ/Τ, δχν ζπλερφκελεο
δηδαθηηθέο ψξεο ρσξίο ην δηάιεηκκα)
Πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ρσξίδνληαη ηπραία ζε πέληε νκάδεο (δχν
ππνινγηζηέο αλά νκάδα) ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ, θαζψο θαη θαηαλνκή ησλ ξφισλ (ρεηξηζηή
ηνπ Ζ/Τ, γξακκαηέα, θ.ι.π.).
Καηά ηελ πξψηε θάζε (1ε δηδαθηηθή ψξα) γίλνληαη νη εμήο δξαζηεξηφηεηεο:
1ν βήκα: Αθφξκεζε (5‘). Αθξφαζε απαγγειίαο ηνπ πνηήκαηνο απφ ηνλ Γ.Π. αββίδε θαη
ηνλ Μίκε νπιηψηε ζηε δηεχζπλζε: http://www.kavafis.gr/poems/list.asp?cat=1
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2ν βήκα: χληνκε αλάιπζε, θαηαηγηζκφο ηδεψλ- έθθξαζε ηδεψλ θαη απφςεσλ γηα ηηο
απαγγειίεο κε ηε κέζνδν De Bono (10‘). Δπίζεο, κε βάζε ηελ αθξφαζε ηνπ πνηήκαηνο, ηη
είδνπο δηαθνξέο εληνπίδεηε ζηηο απαγγειίεο ηνπ Γ.Π. αββίδε θαη ηνπ Μίκε νπιηψηε;
3ν βήκα: Δξγαζίεο νκάδσλ (30‘). Οη καζεηέο αλνίγνπλ ηα θχιια εξγαζίαο, ηα νπνία ν/ε
δηδάζθσλ/δηδάζθνπζα έρεη ήδε εγθαηαζηήζεη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή θαη εξγάδνληαη πάλσ ζηα ειεθηξνληθά θχιια εξγαζίαο. Αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο
ζην Γηαδίθηπν θαη επεμεξγάδνληαη ηα ζέκαηα πνπ ηίζεληαη ζ΄ απηά.
Καηά ηε δεχηεξε θάζε (2ε δηδαθηηθή ψξα) γίλνληαη νη εμήο δξαζηεξηφηεηεο:
4ν βήκα: Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ νινκέιεηα (30‘)
5ν βήκα: Δξσηήζεηο θαη δηάινγνο κεηαμχ ησλ καζεηψλ (15‘)
Παξνπζίαζε θχιισλ εξγαζίαο - Αλαδήηεζε – θαηαγξαθή - ζχλζεζε:
Μεηά ηελ αθφξκεζε θαη ηε ζχληνκε αλάιπζή ηεο, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα κεηαβνχλ
ζην δηαδίθηπν θαη λα εξεπλήζνπλ πιηθφ ζηηο ηζηνζειίδεο. ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ θάζε
ππνινγηζηή – ζηαζκνχ ππάξρεη έλα αλνηρηφ αξρείν κε ην θχιιν εξγαζίαο πνπ αληηζηνηρεί
ζηελ θάζε νκάδα θαη ππννκάδα.
Οη καζεηέο αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ησλ θχιισλ εξγαζίαο θάλνπλ θιηθ ζηηο ειεθηξνληθέο
δηεπζχλζεηο πνπ ηνπο δεηείηαη αλάινγα κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ, παξαηεξνχλ θαη
αλαδεηνχλ ζηνηρεία γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ.
Σα θχιια εξγαζίαο πνπ δηαλέκνληαη ζηηο νκάδεο θαη ππννκάδεο πεξηέρνπλ ζέκαηα γηα
έξεπλα θαη επεμεξγαζία, εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο πξέπεη λα δψζνπλ απαληήζεηο.
Οη πέληε νκάδεο – ε θαζεκία απνηειείηαη απφ δχν ππννκάδεο - είλαη νη εμήο:
1ε νκάδα «Βηνγξάθνη»: νη καζεηέο αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Κ.Π. Καβάθε, ηε
γέλλεζή ηνπ, ηελ θαηαγσγή ηνπ, ηνπο θπξηφηεξνπο ζηαζκνχο ηεο δσήο ηνπ (ρξνλνιφγην), ηνλ
ζάλαηφ ηνπ. Δπίζεο, δηεξεπλνχλ ην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ θαη πνηνη έγξαςαλ γηα ηνλ ίδην.
2ε νκάδα «Ηζηνξηθνί»:νη καζεηέο κειεηνχλ ην γεγνλφο φηη ν Καβάθεο έδεημε ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηζηνξία ε νπνία ππήξμε θαη πεγή έκπλεπζεο πνιιψλ πνηεκάησλ ηνπ θαη
επηζεκαίλνπλ ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηεο επνρήο πνπ γελληέηαη θαη κεγαιψλεη ν
Καβάθεο θαη πνηεο ηζηνξηθέο αλαθνξέο, άκεζεο ή έκκεζεο γίλνληαη ζην πνίεκα.
3ε νκάδα «Λνγνηέρλεο - Καιιηηέρλεο»:νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα θαληαζηνχλ εηθφλεο
δηαβάδνληαο ην πνίεκα. Σν δεηνχκελν είλαη λα βξνπλ εηθφλεο απφ ην δηαδίθηπν ή λα ηηο
δσγξαθίζνπλ θαη λα ηηο αληηζηνηρίζνπλ κε ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο.Δπηπιένλ, ηνπο δεηείηαη λα
δψζνπλ κία δηαθνξεηηθή ζπλέρεηα ζην πνίεκα θη έλα δηαθνξεηηθφ ηέινο αιιάδνληαο ηνπο
ζηίρνπο ή γξάθνληαο θαηλνχξηνπο.

Page 264 of 416

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

4ε νκάδα «Γισζζνιφγνη»:νη καζεηέο αλαδεηνχλ ζηνηρεία γηα ηελ ηδηφηππε γιψζζα θαη ηε
ζεαηξηθφηεηα ησλ πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε ζην έξγν ηνπ θαη ζην πνίεκα.
5ε νκάδα «Αλαγλψζηεο - Κξηηηθνί»:νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηνπο
ζπκβνιηζκνχο θαη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πνίεζεο ηνπ Καβάθεζην έξγν ηνπ
θαη ζην πνίεκα.

πκπεξάζκαηα – Απνηίκεζε - πκβνιή
Αλαθεθαιαηψλνληαο, ε δηδαθηηθή πξφηαζε θηινδνμεί λα παξνπζηάζεη έλα θαηλνηφκν κνληέιν
δηδαζθαιίαο ελφο πνηήκαηνο ελφο θνξπθαίνπ πνηεηή ηνπ εηθνζηνχ αηψλα κε ηε ζπλδξνκή ησλ
ΣΠΔ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. Γίλεηαη έηζη κία πξνζπάζεηα κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ λα απνθαιπθζεί ε δηαρξνληθή αμία ηνπ κε απηελέξγεηα θαη πξνζσπηθή
δεκηνπξγία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν θείκελν απνηειεί ην έλαπζκα γηα ηελ έξεπλα ησλ
καζεηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλεη απιή αλαδήηεζε θαη παζεηηθή δηεξεχλεζε πεγψλ αιιά
εμειίζζεζαη ζε κηα δεκηνπξγηθή αλαπαξαγσγή, κε ελεξγνπνίεζε ηεο θξίζεο θαη ηεο
θαληαζίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα.
Ο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ πνηήκαηνο έρεη σο θεληξηθφ ζηφρν λα εκπιέμεη ηνπο καζεηέο ζηε
δηδαθηηθή δηαδηθαζία, λα ληψζνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηα εθθξάζνπλ. Πξσηαξρηθφ κέιεκα
είλαη έλα επράξηζην κάζεκα ρξεζηκνπνηψληαο θαη βησκαηηθέο ηερληθέο. Ζ φιε πξνζπάζεηα
ζηεξίδεηαη ζε ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ αθνινπζνχλ ηνπο ζηφρνπο ησλ αλαιπηηθψλ
πξνγξακκάησλ αιιά πεγαίλεη θαη πην πέξα κε ζηφρν κηα πνιπθσληθή δηδαζθαιία.
Σν δηδαθηηθφ ζελάξην εθαξκφζηεθε ζην εξγαζηήξη Ζ/Τ ελφο ζρνιείνπ ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο κε ηε ζπκκεηνρή καζεηψλ ηεο Α‘ Λπθείνπ.
Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ζεκαληηθή γηαηί έδσζε ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ πνιχπιεπξα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο θαη θξηηηθά ηνλ
ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ θαη ηνπο ελέπιεμε ελεξγά θαη δεκηνπξγηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο.
Αθφκα θαη νη καζεηέο κε κέηξηα επίδνζε ή νη ζπλήζσο «αδηάθνξνη» ζηελ ηάμε
ελεξγνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο θαη δηαπίζησζαλ φηη ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο
είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ. Γεληθά, νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ εμαξρήο ηθαλνπνηήζεθαλ ζε γεληθέο
γξακκέο θαη απηφ θάλεθε απφ ηα θχιια αμηνιφγεζεο ηνπ ζελαξίνπ πνπ ζπκπιήξσζαλ νη
καζεηέο ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη αθνξνχζαλ ηφζν ην γλσζηηθφ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ φζν
θαη ηελ άπνςή ηνπο γηα ην πσο ηνπο θάλεθε ην ζελάξην δηδαζθαιίαο, ηη ηνπο άξεζε, ηη ηνπο
δπζθφιεςε θαη ηη ζα άιιαδαλ. ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο άξεζε ην φηη βξήθαλ αξθεηά
άγλσζηα ζηνηρεία γηα ηνλ Καβάθε θαη ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ παγθφζκηα αμία ηνπ έξγνπ ηνπ.
ηάζεθαλ δε, ζηνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπ πνηήκαηνο πνπ είλαη δηαρξνληθνί θαη ζε θάζε επνρή
επίθαηξνη. Σέινο, ζα ήζειαλ ηα θχιια εξγαζίαο λα δεηνχλ ιηγφηεξα ζηνηρεία ή λα δνζεί
πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ψζηε λα ππάξρεη ε ζρεηηθή άλεζε λα βξεζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ.
πκπεξαζκαηηθά, πεξηζζφηεξν επηηεχρζεθαλ νη γλσζηηθνί ζηφρνη, ιηγφηεξν νη ςεθηαθνί
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ζηφρνη ιφγσ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηελ επρέξεηα ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο
ηερλνινγίαο θαη νη παηδαγσγηθνί ζηφρνη αθνχ
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Παξάξηεκα
ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΟΜΑΓΑ 1 (Βηνγξάθνη)
Αθνχ κειεηήζεηε ηε βηνγξαθία ηνπ Καβάθε http://www.kavafis.gr/kavafology/bio.asp, λα
ζπληάμεηε έλα ζχληνκν θείκελν κε ηελ πξνζσπνγξαθία ηνπ επηζεκαίλνληαο ηελ αμία ηνπ σο
πνηεηή. Να ζρνιηάζεηε ηδηαίηεξα ηελ ηαπηφηεηά ηνπ φπνπ σο επάγγεικα αλαγξάθεηαη
«πνηεηήο».
ΟΜΑΓΑ 2 (Ηζηνξηθνί)
Ο Καβάθεο έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηζηνξία ε νπνία ππήξμε θαη πεγή έκπλεπζεο
πνιιψλ πνηεκάησλ ηνπ. Πνηεο ηζηνξηθέο αλαθνξέο, άκεζεο ή έκκεζεο γίλνληαη ζην
«Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο»; Γηαβάζηε ζρεηηθά ζηε δηεχζπλζε:
http://latistor.blogspot.com/2010/03/blog-post_12.html3
ΟΜΑΓΑ 3 (Λνγνηέρλεο – Καιιηηέρλεο)
Ση είδνπο εηθφλεο θαληάδεζηε δηαβάδνληαο ην πνίεκα; Σν δεηνχκελν είλαη λα βξείηε εηθφλεο
απφ ην δηαδίθηπν ή λα ηηο δσγξαθίζεηε θαη λα ηηο αληηζηνηρίζνπλ κε ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο.
Δπηπιένλ, πξνζπαζήζηε λα δψζεηε κία δηαθνξεηηθή ζπλέρεηα ζην πνίεκα θη έλα δηαθνξεηηθφ
ηέινο αιιάδνληαο ηνπο ζηίρνπο ή γξάθνληαο θαηλνχξηνπο. Υξεζηκνπνηείζηε ηηο εηθφλεο ζ΄ έλα
αξρείν ppt - κε κνπζηθή επέλδπζε αλ είλαη δπλαηφλ - ζην νπνίν ζα παξνπζηάζεηε ηε λέα
εθδνρή ηνπ πνηήκαηνο.
ΟΜΑΓΑ 4 (Γισζζνιφγνη)
Βξείηε ζηνηρεία γηα ηελ ηδηφηππε γιψζζα θαη ηε ζεαηξηθφηεηα ησλ πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε.
(http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/list.asp).
http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/content.asp?id=16,
http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/content.aspid=19,
http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/content.asp?id=11http://latistor.blogspot.com/2010/
03/blog-post_18.html
θαη λα επηβεβαηψζεηε φηη ππάξρνπλ ζην «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο».
ΟΜΑΓΑ 5 (Αλαγλψζηεο – Κξηηηθνί)
Αλαθαιχςηε ηνπο ζπκβνιηζκνχο κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πνίεζεο ηνπ
Καβάθε.
Γείηε
ηηο
δηεπζχλζεηο
http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/list.asp
http://latistor.blogspot.com/2010/03/blog-post_19.html
θαη
http://giouga.blogspot.com/2013/03/blog-post_7.html
θαη επηβεβαηψζηε φηη ππάξρνπλ ζην «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο».
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Δξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο ζην εξγαζηήξη ησλ Ζ/Τ

1.Καηά ηε γλψκε ζαο ην ζεκεξηλφ εξγαζηήξην ήηαλ:


πολφ ενδιαφζρον



αρκετά ενδιαφζρον



λίγο ενδιαφζρον



κακόλου ενδιαφζρον

2. Θεσξείηε φηη απηφο ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ζαο βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε
θαιχηεξα ην κάζεκα απφ φ,ηη ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο;


Πάρα πολφ



Αρκετά



Λίγο



Κακόλου

3. Ση ζαο άξεζε πην πνιχ ζηε ζεκεξηλή δηαδηθαζία;
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

4. Ση ζαο δπζθφιεςε/δελ άξεζε;
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

5. Ση ζα αιιάδαηε ζην δηδαθηηθφ ζελάξην θαη ζηελ φιε δηαδηθαζία;
…………………………………………………………………………………………..
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Γηαθνξνπνηεκέλν δηδαθηηθφ ζελάξην ζηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο
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Abstract: The coexistence of students from different lingual and cultural backgrounds has
increasingly become the dominant reality in the modern classroom both in relation to national
schools and in Greek-speaking foreign education programs. Especially, when it comes to
teaching Greek as a second/foreign language in abroad, the instructional material and the aims
of the curriculum proposed for this purpose, need to be strengthened and adapted by the
teacher according to the students towards whom it is aimed and in particular to the
circumstances under which they are required to teach. Based on this fact, the present paper
attempts to present a teaching plan based on the poem ―I podilatissa (The bicycle rider)‖ by
Odysseus Elytis. The design of the plan was based on Task Based Learning Teaching while
also utilizing strategies from Differentiated Instruction. The lesson plan was applied on 3th
grade pupils taught Greek as L2/FL in a minority Elementary School in Istanbul. The aim of
the article is to highlight the importance of Differentiated Teaching in conjunction with the
utilization of modern methods and techniques in classes where students with different
language skill level coexist.
Keywords: Differentiated Instruction, Task Based Learning, Teaching Greek as a Second/
Foreign Language
Πεξίιεςε: Ζ ζπλχπαξμε καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη
πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα απνηειεί, πιένλ, ηελ ηζρχνπζα πξαγκαηηθφηεηα ζηε ζχγρξνλε
ζρνιηθή ηάμε, είηε γίλεηαη ιφγνο γηα ηα ζρνιεία ηεο εκεδαπήο, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ
ειιελφθσλε εθπαίδεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ. Δηδηθφηεξα, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο
Διιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο ζην εμσηεξηθφ, ην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη νη ζηφρνη ησλ
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Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ23 πνπ πξνηείλνληαη γηα ηνλ ελ ιφγσ ζθνπφ, ρξήδνπλ ελίζρπζεο
θαη δηαθνξνπνίεζεο απφ κέξνπο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ αλάινγα ην καζεηηθφ θνηλφ ζην
νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα δηδάμεη. Τπφ ην
πξίζκα απηφ, ζην παξφλ άξζξν επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε κίαο δηδαθηηθήο πξφηαζεοκε ζέκα
ην πνίεκα «Ζ πνδειάηηζζα» ηνπ Οδπζζέα Διχηε. Ο ζρεδηαζκφο ηεοελ ιφγσ πξφηαζεο
βαζίζηεθε ζηε Γξαζηεξηνθεληξηθή Δθκάζεζε, πξνζέγγηζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο
σο δεχηεξεο/μέλεο24 ελψ παξάιιεια αμηνπνηεί ζηξαηεγηθέο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία
ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο. Ζ πξφηαζε εθαξκφζηεθε ζην πιαίζην δεηγκαηηθήο
δηδαζθαιίαο ζε καζεηέο Σξίηεο Γεκνηηθνχ πνπ δηδάζθνληαη ηελ Διιεληθή σο Γ2/ΞΓ ζε
δίγισζζν κεηνλνηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. ηφρνο ηνπ άξζξνπ είλαη ε
αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη κέζσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γ2/ΞΓ θαη ε
εθαξκνγή ηεο ζε ηάμεηο φπνπ ζπλππάξρνπλ καζεηέο κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν γισζζνκάζεηαο.
Λέμεηο θιεηδηά: Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία, Γξαζηεξηνθεληξηθή Δθκάζεζε, Διιεληθήο
σο δεχηεξε/μέλε

Δηζαγσγή
Ο φξνο «Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία25» αλαθέξεηαη ζε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην
ζρεδηαζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο.
Γηα ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, δίλεηαη έκθαζε ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο: ζην
καζεηή θαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (Παληειηάδνπ, 2008, ζ. 7). Δηδηθφηεξα, φηαλ πξφθεηηαη
γηα ηελ πεξίπησζε δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο σο Γ2/ΞΓε δηαρείξηζε ηεο γισζζηθήο θαη
πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαοπνπ ζπρλά ραξαθηεξίδεη ηνπο καζεηέο θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε
γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ ΑΠ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
ηδηαίηεξεο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ26(παληηδάθεο θαη Βαζαξκίδνπ, 2014).
ηα δίγισζζα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θνηηνχλ παηδηά Ρσκαίηθσλ
νηθνγελεηψλ, παηδηά κεηθηψλ γάκσλ (έλαο εθ ησλ δχν γνληψλ είλαη Ρσκηφο ή Έιιελαο), παηδηά
Διιαδηηψλ, παηδηά Αληηνρεηαλψλ Οξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ27 (Ρνκπνπνχινπ, 2018). Πξφθεηηαη,
ζπλεπψο, γηα καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά
πεξηβάιινληα. χκθσλα κε ηνλ Γακαλάθε (2004), φηαλ ε Διιεληθή δηδάζθεηαη ζε καζεηέο
ειιεληθήο θαηαγσγήο κε έζησ πεξηνξηζκέλε γλψζε ζε απηή, πξέπεη λα δηδάζθεηαη σο
δεχηεξε γιψζζα, ελψ ζηνπο καζεηέο κε ειιεληθήο θαηαγσγήο πνπ δελ έρνπλ θακία γλψζε
23

ην εμήο ΑΠ
ην εμήο Γ2/ΞΓ
25
ην εμήο ΓΓ
26
Γηα ηελ απνθπγή ησλ δηπιψλ ηχπσλ νη καζεηέο/νη καζήηξηεο, πηνζεηείηαη ζην θείκελν ν ηχπνο «νη καζεηέο»
θαη αλαθέξεηαη θαη ζηα δχν γέλε.
27
Με ηνλ φξν «Αληηνρεηαλνί Οξζφδνμνη Υξηζηηαλνί» γίλεηαη αλαθνξά ζε Αξαβφθσλνπο Υξηζηηαλνχο
Οξζφδνμνπο απφ ηνλ λνκφ Υαηάη (Hatay) ηεο Σνπξθίαο, νη νπνίνη ιφγσ πνιηηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζπγθπξηψλ
έρνπλ απνγξαθεί σο «Ρσκηνί Οξζφδνμνη» θαη ηα παηδηά ηνπο θνηηνχλ ζηα νκνγελεηαθά ζρνιεία ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο. Γηα ηνπο ελ ιφγσ καζεηέο ε Διιεληθή είλαη μέλε γιψζζα (Ρνκπνπνχινπ, 2018).
24
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ηεο γιψζζαο σο μέλε. ηελ πεξίπησζε ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
δεδνκέλεο ηεο ζπλχπαξμεο καζεηψλ πνπ γλσξίδνπλ ζε θάπνην βαζκφ ηελ Διιεληθή θαη
καζεηψλ πνπ θαινχληαη λα ηελ θαηαθηήζνπλ σο κία λέα γιψζζα, ε αλάγθε γηα ηελ
πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο ΓΓ θξίλεηαη απαξαίηεηε, εηδηθά, αλ ιεθζεί, επηπξφζζεηα, ππφςε
φηη ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ησλ καζεηψλ κπνξεί λα πνηθίιεη θαη δηαθνξνπνηείηαη αλά
πεξίπησζε καζεηή.
ηελ παξνχζα εξγαζία28 πεξηγξάθεηαη ε αλάπηπμε ελφο δηαθνξνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ
καζήκαηνο γηα ην πνίεκα «Ζ πνδειάηηζζα» ηνπ Οδπζζέα Διχηε. χκθσλα κε ηνπο Αγάζνο
θ.ά. (2012) ηα ινγνηερληθά θείκελα πνπ παξαηίζεληαη ζηα εγρεηξίδηα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο
Διιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο […] δελ έρνπλ ηελ αμίσζε κηαο πιήξνπο πξνζέγγηζεο […],
σζηφζν, «…ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηεο ινγνηερλίαο πξνζδίδεη λέα δηάζηαζε ζηε
δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο […]» (Ζιηνπνχινπ & Πινπζίνπ ,
2019, ζ. 7). Κάηη αλάινγν ηζρχεη θαη ηελ πεξίπησζε ηνπ πνηήκαηνο «Ζ πνδειάηηζζα» πνπ
παξαηίζεηαη δηδαθηηθφ εγρεηξίδην Μαξγαξίηα 3. Οη δηδάζθνπζεο θαη ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ
επηζπκψληαο λα δηαθνξνπνηεζνχλ θαη λα εληάμνπλ ηελ πνίεζε ζηε δηδαζθαιία ηνπο,
επεδίσμαλ λα δψζνπλ έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ ζρεδηάδνληαο δξαζηεξηφηεηεο κε αθεηεξία
ην ίδην ην πνίεκα. Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε εθαξκφζηεθε ζε καζεηέο ηεο Σξίηεο Γεκνηηθνχ πνπ
δηδάζθνληαη ηελ Διιεληθή σο Γ2/ΞΓ γιψζζα ζε δίγισζζν κεηνλνηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο29.
Σν πνίεκα «Ζ πνδειάηηζζα» παξαηίζεηαη ζην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην «Μαξγαξίηα 330». Γηα ηηο
αλάγθεο ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο εθαξκφζηεθαλ πξαθηηθέο ηεο ΓΓ
(πξσηφθνιια παξαηήξεζεο, εξσηεκαηνιφγηα αλίρλεπζεο ηνπ καζεζηαθνχ πξνθίι θαη ησλ
ηδηαίηεξσλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ)κε ζθνπφ λα δηακνξθσζεί φζν ηνλ δπλαηφλ πην
νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηηο ηδηαίηεξεο γισζζηθέο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην
καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα, κειεηήζεθαλ δηεμνδηθά νη ζηφρνη ηνπ Π:
«Θεσξεηηθφ Πιαίζην θαη Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ηελ Διιελφγισζζε Δθπαίδεπζε ζηε
Γηαζπνξά» θαη «Μαξγαξίηα 3, 4 Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθφ» πξνθεηκέλνπ λα
δηαθνξνπνηεζνχλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζην πξνθίι θαη ηηο ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο
αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Δλ ζπλερεία, παξαηίζεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν βαζίζηεθε
ν ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο θαη αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο: ε ζηνρνζεζία, ε
πνξεία δηδαζθαιίαο θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ.

28

Σκήκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο πξφηαζεο εθπνλήζεθε ζην εμ απνζηάζεσο πξφγξακκα
επηκφξθσζεο: «Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία: αξρέο θαη εθαξκνγέο», Γνκή Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Α.Π.Θ. Σν
πξφγξακκα δηάξθεηαο 60 σξψλ (2 κήλεο) μεθίλεζε ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Ννέκβξε ηνπ 2017 θαη
νινθιεξψζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2018. Δπηζηεκνληθή ππεχζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε Γξ. Παληειηάδνπ
νπδάλα.
29
εκεηψλεηαη φηη νη ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ δελ αλήθνπλ ζην κφληκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ,
αιιά θηινμελήζεθαλ ζε απηφ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ ην ζρέδην καζήκαηνο κε αθνξκή ηελ Παγθφζκηα
Ζκέξα Πνίεζεο ζηηο 21/3/2018.
30
Σν ελ ιφγσ εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο 9-10 ρξνλψλ θαη αληηζηνηρεί ζην δεχηεξν επίπεδν
ειιελνκάζεηαο θαη έρεη επηιεγεί σο βαζηθφ εγρεηξίδην απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ.
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1. Θεσξεηηθφ ππφβαζξν
1.1. Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία
Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο
δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, πνπ επηδηψθνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηε δηδαζθαιία ζηηο
ηθαλφηεηεο, ζηελ επίδνζε, ζηα ελδηαθέξνληα θαη ζηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο ησλ καζεηψλ, ψζηε
λα δεκηνπξγήζνπλ γηα θάζε καζεηή ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο,
αιιά ηαπηφρξνλα λα δηαζθαιίζνπλ θαη έλα θνηλά απνδεθηφ επίπεδν βαζηθψλ γλψζεσλ,
δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ (Καλάθεο, 2017, ζ. 2). Ζ θηινζνθία ηεο ΓΓ ζηεξίδεηαη ζηε ζέζε
φηη ε δηδαζθαιία πξέπεη λα αξρίδεη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθνληαη νη καζεηέο, παξά λα
ζηεξίδεηαη ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν αγλνεί ηελ εηνηκφηεηα, ην
ελδηαθέξνλ θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι ηνπ καζεηή (Tomlinson, 2003).πλεπψο, ε ΓΓ είλαη
έλα είδνο δηδαθηηθήο ζεσξίαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο
πξέπεη λα πνηθίινπλ θαη λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θάζε
καζεηή (Hall, 2002). Ζ αλνκνηνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, άιισζηε, ηφζν απφ
θνηλσληθήο φζν θαη απφ πνιηηηζκηθήο άπνςεο, έρεη εμαιείςεη ηελ επηθξαηνχζα κέρξη
πξφζθαηα έλλνηα ηνπ «κέζνπ καζεηή» (Παληειηάδνπ, 2008, ζ. 7).
χκθσλα κε ηελ Tomlishon (1999) ε ΓΓ θαζνδεγείηαη απφ γεληθέο αξρέο φπσο: α.
δξαζηεξηφηεηεο κε λφεκα β. επέιηθηε νκαδνπνίεζε γ. ζπλερή αμηνιφγεζε, ελψ ζηεξίδεηαη
ζηε ιεπηνκεξή θαη δηαξθή αμηνιφγεζε. Γηα ηε δηαθνξνπνίεζε απαηηείηαη κεγάινο αξηζκφο
πιεξνθνξηψλ απφ πνιιέο πεγέο, ψζηε λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην επίπεδν, ηα
ελδηαθέξνληα θαη ηνπο ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο κάζεζεο ησλ καζεηψλ (Παληειηάδνπ, 2008, ζ. 9).
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ην πεξηερφκελν (ηη δηδάζθνληαη), ηε δηαδηθαζία
(πψο ην δηδάζθνληαη) θαη ην ηειηθφ πξντφλ (πψο εθαξκφδνπλ-αμηνπνηνχλ ηε λέα γλψζε)
αλάινγα κε ηελ εηνηκφηεηα, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ ηνπ
ρσξίο λα αιιάδεη ηνλ καζεζηαθφ ζηφρν. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ κία ζεηξά ζηξαηεγηθψλ
φπσο: αμηνπνίεζε ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο, δξαζηεξηφηεηεο Jigsaw, ερνγξαθεκέλνκαγλεηνζθνπεκέλν πιηθφ, επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο/ηηο καζήηξηεο πνπ
νινθιεξψλνπλ γξήγνξα ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη, γξαθηθνχο νξγαλσηέο, θείκελα
δηαθνξεηηθήο αλαγλσζηηθήο δπζθνιίαο, πιηθφ κε επηζεκάλζεηο θχξησλ ζηνηρείσλ, ρξήζε
δηαβαζκηζκέλσλ εξγαζηψλ, δξαζηεξηφηεηεο πνιιαπιψλ πξνζεγγίζεσλ, θέληξα κάζεζεο,
ζπλεξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, νκαδηθή έξεπλα, νκαδνπνίεζε αλάινγα κε ηε καζεζηαθή
εηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ, απηφλνκε/αλεμάξηεηε κειέηε, θέληξα ελδηαθεξφλησλ, νκάδεο
ελδηαθεξφλησλ, πνηθηιία ζε εξγαζίεο, ζπκπχθλσζε ηεο χιεο θ.α. (Παληειηάδνπ, 2008;
Tomlison, 1999). Αξθεηά απφ ηα παξαπάλσ αμηνπνηνχληαη θαη ζηελ πξφηαζε πνπ
παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε.
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1.2. Γξαζηεξηνθεληξηθή Δθκάζεζε31
χκθσλα κε ηνπο Richards θαη Rodgers (2001, ζ. 223) ν φξνο Task Based Learnıng Teaching
(TBLT) αλαθέξεηαη ζε κία πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ σο βαζηθφ
ππξήλα γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο,
ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε, πιαηζηψλεηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν
ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Μαηζαηνπδάθε, ρ.ρ; Willis,
1996). χκθσλα κε ηε Willis (1996) νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη θιεηζηνχ
ηχπνπ, δειαδή, ε επίιπζή ηνπο λα απαηηεί κφλν κία απάληεζε, κεηθηνχ ηχπνπ νη νπνίεο
επηδέρνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία ιχζεηο-απαληήζεηο, αιιά ν ηξφπνο δηεθπεξαίσζήο ηνπο
είλαη θνηλφο, θαζψο, θαη πην ειεχζεξεο, αλνηρηνχ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο. Οη παξαπάλσ φξνη
έρνπλ απνδνζεί ζηελ ειιεληθή σο ειεγρφκελεο, θαζνδεγνχκελεο θαη επηθνηλσληαθέο
(Μαηζαηνπδάθε, ρ.ρ.) αληίζηνηρα. ε θάζε πεξίπησζε ζην πιαίζην ηεο ΓΔ νη καζεηέο κέζσ
ηεο εκπινθήο ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαινχληαη λα αλαθαιχςνπλ κφλνη ηνπο ηε λέα
γλψζε, θαζψο πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα- ζηφρν γηα ηελ επίιπζε ελφο
δεηήκαηνο ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί (Μαηζαηνπδάθε, ρ.ρ.; Willis, 1996).
Ζ ΓΔ δηαξζξψλεηαη ζε ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, απηφ ηεο
Πξνδξαζηεξηφηεηαο, αξρηθά, αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο ην ζέκα κε ην νπνίν πξφθεηηαη λα
αζρνιεζνχλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, νξγαλψλεηαη κία δξαζηεξηφηεηα, ψζηε λα πξνεηνηκάζεη ην
έδαθνο γηα ηνλ θχθιν δξαζηεξηνηήησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δξαζηεξηνηήησλ νη
καζεηέο αζρνινχληαη κε ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ θαζήθνληνο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ θαζήθνληνο έπεηαη ην ζηάδην ηεο αλαθνξάο θαηά ην νπνίν νη νκάδεο
αλαθνηλψλνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ζηελ ηάμε ην απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζρεηηθά κε
ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπο αλαηέζεθε. Με ην πέξαο ηεο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο
ζπδήηεζεο θαη ζχγθξηζεο ησλ απαληήζεσλ-απνηειεζκάησλ νη καζεηέο εμαζθνχληαη κε
δξαζηεξηφηεηεο ειεγρφκελεο (θιεηζηνχ ηχπνπ), θαζνδεγνχκελεο (κεηθηνχ ηχπνπ) θαη
επηθνηλσληαθέο (αλνηρηνχ ηχπνπ) (Γξίβα θαη έκνγινπ, 2016; Μαηζαηνπδάθε θ.ά., ρ.ρ.;
Willis, 1996). Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε
αθνινπζεί ηε δνκή ηεο Γξαζηεξηνθεληξηθήο Δθκάζεζεο.
1.3. πγθεξαζκφο ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ
Ο ζπγθεξαζκφο ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ επηιέρζεθε θαζψο ε ΓΔ σο κέζνδνο εθκάζεζεο ηεο
Γ2/ΞΓπαξνπζηάδεη θνηλά ζεκεία κε ηε θηινζνθία ηεο ΓΓ. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη έλαο
αληηπαξαβνιηθφο πίλαθαο (πίλαθαο 1) κε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΓΔ θαη ηεο ΓΓ.

31

ην εμήο ΓΔ
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Πίλαθαο 1: Αληηπαξαβνιηθφο πίλαθαο κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΓΔ θαη ΓΓ
Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία

Γξαζηεξηνθεληξηθή πξνζέγγηζε

Tomlinson, 2005

Willis, 1996

Μαζεηνθεληξηθή, ν καζεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγά
ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη νηθνδνκεί ν ίδηνο
ηε γλψζε.

Μαζεηνθεληξηθή, δίλεη πξσηνβνπιίεο ζηνπο καζεηέο,
ππνζηεξίδεη θαη πξνσζεί ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο
ζηε κάζεζε.

Ζ αμηνιφγεζε είλαη ζπλερήο, δηαγλσζηηθή θαη
δηακνξθσηηθή ψζηε ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα
επαλαπξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο.

H αμηνιφγεζε κέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηεο
αλαθιαζηηθήο ζθέςεο. Ο εθπαηδεπηηθφο αλαζεσξεί ηηο
αξρέο, πεπνηζήζεηο θαη ηδέεο ηνπ, ψζηε λα εηζαγάγεη
λέα ζηνηρεία ή λα θάλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηδάζθεη.

Δλαιιαθηηθέο κνξθέο εξγαζίαο. ρη
ηππνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.

Γξαζηεξηφηεηεο κε έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία.πνπ
έρνπλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο
πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζεκαηηθέο ηνπ ζρνιηθνχ
εγρεηξηδίνπ.

Δπειημία ρξφλνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ.

Γελ εληνπίδεηαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά
ζρεηηθά κε ηε ΓΔ, πνπ λα ζέηεη δήηεκα ρξνληθνχ
πεξηνξηζκνχ.

Υξήζε πνιιαπιψλ δηδαθηηθψλ κέζσλ.

Υξήζε κέζσλ πνπ εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή
δσή.

Γηαβαζκηζκέλεο εξγαζίεο ζχκθσλα κε

Γξαζηεξηφηεηεο απμαλφκελεο δπζθνιίαο ν
ζρεδηαζκφο ησλ νπνίσλ ππφθεηηαη ζε παξάγνληεο
φπσο: ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ καζεηή, ηα
γισζζηθά κέζα, ε πεξηπινθφηεηα

ην επίπεδν εηνηκφηεηαο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην
καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ.
Δπέιηθηε Οκαδνπνίεζε.

πλεξγαζία ζε νκάδεο, αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ
γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ.

Γρίβα & Σζμογλου (2016)· Ματκαιουδάκθ χ.χ.· Σπανιδάκθσ & Βαρςαμίδου (2014)·Tomlison (2005)·Willis(1996)

2. Δθαξκνγή
2.1. ρέδην καζήκαηνο
ην παξφλ ζρέδην καζήκαηνο δηδάζθεηαη κφλν έλα κέξνο ηεο 6εο Δλφηεηαο ηνπ εγρεηξηδίνπ
Μαξγαξίηα 3, θαη ζπγθεθξηκέλα, ην πνίεκα «Ζ πνδειάηηζζα». Οξηζκέλα απφ ηα κέζα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο, παξαηίζεληαη κέζα ζην θείκελν κε ηε
κνξθή ππεξζπλδέζκσλ γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πνπ παξνπζηάδεηαη
ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο. Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ
καζήκαηνο, βαζίζηεθε ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηνπ
ηειηθνχ πξντφληνο κε βάζε ηνλ παξαθάησ ζπλδπαζκφ: α. Γηαθνξνπνίεζε πεξηερνκέλνπ σο
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πξνο ηελ εηνηκφηεηα. β. Γηαθνξνπνίεζε επεμεξγαζίαο σο πξνο ηα ελδηαθέξνληα. γ.
Γηαθνξνπνίεζε ηειηθνχ πξντφληνο σο πξνο ην καζεζηαθφ πξνθίι.
2.2. θηαγξάθεζε ηνπ πξνθίι ηεο ηάμεο
Πξφθεηηαη γηα κία ηάμε αλειίθσλ αξραξίσλ καζεηψλ, ειηθίαο 9-10 εηψλ κε γισζζηθφ θαη
πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν πνπ πνηθίιεη. Οη ελ ιφγσ καζεηέο δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Σνπξθία θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη θνηηνχλ ζηελ Σξίηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ. Ζ ηάμε
αξηζκεί 20 καζεηέο ζπλνιηθά, 12 αγφξηα θαη 8 θνξίηζηα, απφ ηα νπνία πέληε είλαη κεηθηψλ
γάκσλ, νρηψ παηδηά νκνγελψλ θαη εθηά Αληηνρείο καζεηέο. πσο πξναλαθέξζεθε γηα
κεξηθνχο απφ ηνπο καζεηέο ε Διιεληθή δηδάζθεηαη σο δεχηεξε θαη γηα άιινπο σο μέλε
ζπλεπψο, θξίλεηαη απαξαίηεηεε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Π πνπ αθνινπζείηαη απφ
ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο.
2.3. Δηνηκφηεηα καζεηψλ
Πξηλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο θάξηεο
εμφδνπ32(εηδηθά θχιια εξγαζίαο ζρεδηαζκέλα κε δηαβάζκηζε σο πξνο ην επίπεδν δπζθνιίαο
πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα ειέγμνπλ θαη λα δηαπηζηψζνπλ ην επίπεδν γλψζεο θαη εηνηκφηεηαο ησλ
καζεηψλ γχξσ απφ έλα νξηζκέλν ζέκα) πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ νη γλψζεηο ησλ
καζεηψλ ζηνλ αφξηζην ζηνλ αφξηζην ζπρλφρξεζησλ ξεκάησλ 1εο θαη 2εο ζπδπγίαο.
Δπηπιένλ, δφζεθε ιίζηα εηνηκφηεηαο (εηθφλα 1) πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί, αλ ηα παηδηά
γλσξίδνπλ ην θαηλνχξην ιεμηιφγην ηνπ πνηήκαηνο. Απφ ηηο ιίζηεο εηνηκφηεηαο πξνέθπςε φηη
νη ιέμεηο: «παλέξη», «δηάθαλε», «κλήκαηα» θαη «αρλάξηα»είλαη άγλσζηεο ζηελ πιεηνςεθία
ησλ παηδηψλ, ζπλεπψο, πξνλνήζεθε ν ζρεδηαζκφο γξαθηθνχ νξγαλσηή (εηθφλα 2) θαη
δξαζηεξηφηεηαο ζρεηηθήο κε ην άγλσζην ιεμηιφγην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 2εο δηδαθηηθήο
ψξαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.

32

Κάξηεο εμφδνπ: πςειφ επίπεδν:
https://drive.google.com/file/d/1wYfUYv8M_0Iogl_ELA1CVX9Rg6QOISUH/view?usp=sharing
Μέζν επίπεδν: https://drive.google.com/file/d/1O9iwlHgM96iB8sve9Sp4hKXdGArTIg4U/view?usp=sharing
Υακειφ επίπεδν:
https://drive.google.com/file/d/1ig_OmH68vwnHYEUk5sIdoTix2Q1bR5AN/view?usp=sharing
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Δηθφλα 1: Λίζηα εηνηκφηεηαο

Δηθφλα 2: Παξάδεηγκα γξαθηθνχ νξγαλσηή

2.4. Μαζεζηαθφ πξνθίι καζεηψλ
Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο ζρεδηάζηεθαλ θαη δφζεθαλ γηα ζπκπιήξσζε
ζηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο πξσηφθνιια παξαηήξεζεο-αμηνιφγεζεο33 καζεζηαθνχ πξνθίι.
Δπηπιένλ, δεηήζεθε απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα
απαληήζνπλ ζε έλα ειεθηξνληθφ ηεζη34 αμηνιφγεζεο καζεζηαθνχ πξνθίι35ηνπο. Απφ ηα
ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ, πξνέθπςε φηη ππήξρε πνηθηιία ζηα καζεζηαθά πξνθίι ησλ
καζεηψλ, κε θπξίαξρα ηνλ γισζζηθφ ηχπν, ηνλ νπηηθναθνπζηηθφ θαη ηνλ δηαπξνζσπηθφ ηχπν.
Δπηδηψρζεθε ν ζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά
πξνθίι.
2.5. Αλίρλεπζε ελδηαθεξφλησλ
Δπηπξφζζεηα, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο δφζεθε ζηνπο καζεηέο θχιιν αμηνιφγεζεο
ελδηαθεξφλησλ(εηθφλα 3) πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη λα
αμηνπνηεζνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Απφ ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ πξνέθπςε φηη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ππεξηεξνχλ ην πνδήιαην, ηα
ηαμίδηα, ηα δψα, νη ππνινγηζηέο, ε δσγξαθηθή θαη ε καγεηξηθή.

33

Δλδεηθηηθά
παξαηίζεηαη
ην
Πξσηφθνιιν
Παξαηήξεζεο
Γισζζηθήο
Ννεκνζχλεο:
https://drive.google.com/file/d/1GJgCExxv7YHhWadMRdkjHE02-qllph-4/view?usp=sharing
34
Σν ηεζη επηιέρζεθε λα δνζεί ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα, ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε φινη νη γνλείο θαη λα κπνξεί λα
νινθιεξσζεί κε ηε βνήζεηα θαη ελίζρπζε ηνπο.
35
Γηαηίζεηαη ζην: https://www.mentalup.net/blog/coklu-zeka-testi(αλαθηήζεθε ζηηο 5 Μαξηίνπ 2018).
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Δηθφλα 3:Φχιιν αμηνιφγεζεο ελδηαθεξφλησλ

2.6. ηφρνη
Ο Γακαλάθεο (2004) επηζεκαίλεη φηη ηα φξηα κεηαμχ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο σο
δεχηεξεο θαη σο μέλεο γιψζζαο είλαη ξεπζηά θαη θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη δπζθνιία ζηνλ
ζρεδηαζκφ δηαθνξνπνηεκέλσλ Π γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γ2/ΞΓ. πλεπψο,
επαθίεηαη ζηελ επρέξεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε θνηλνχ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή νη ζηφρνη ηνπ
Π αλαπξνζαξκφζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο, ην καζεζηαθφ πξνθίι θαη ηα
ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζηφρνπο έρνπλ δηαηεξεζεί σο έρνπλ,
σζηφζν, επηδηψρζεθε ε «ελίζρπζή» ηνπο κε ηελ πξνζζήθε πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ.
Δπηπξνζζέησο, νη ζηφρνη έρνπλ δηεπξπλζεί θαη εκπινπηηζηεί. Δηδηθφηεξα, ζηνπο ζηφρνπο
πξνζηέζεθαλ: ε γλσξηκία κε ηνλ πνηεηή (βηνγξαθηθά ζηνηρεία), δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
κε αθνξκή ην πνίεκα, θαζψο, θαη ε δηαηχπσζε απφςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ζε ζρέζε κε
απηφ.
ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη αληηπαξαβνιηθφο πίλαθαο (πίλαθαο 2) κε ηε ζηνρνζεζία ηνπ Π
θαη ηε δηαθνξνπνηεκέλε ζηνρνζεζία. Οη ζηφρνη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ
ηαμηλνκία ηεο Heacox (2002), ε νπνία επηζεκαίλεη ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζηελ
ηάμε σο πξνο ηηο γλψζεηο, ηελ θαηαλφεζε θαη ηηο δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα
κάζνπλ νη καζεηέο.
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Πίλαθαο 2: Αληηπαξαβνιηθφο πίλαθαο κε ηελ ζηνρνζεζία ηνπ Π θαη ηε δηαθνξνπνηεκέλε ζηνρνζεζία.
ηνρνζεζία Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ

Γηαθνξνπνηεκέλε ζηνρνζεζία

ηεο 6εο ελφηεηαο ηνπ εγρεηξηδίνπΜαξγαξίηα 3

ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο κε ζέκα ην πνίεκα
πνδειάηηζζα

o

o

o
o
o

o

Να αθεγείηαη ζε απιφ πξνζσπηθφ χθνο
κηα θαληαζηηθή ή πξαγκαηηθή ηζηνξία
ζρεηηθά κε ην πνδήιαην πνπ έιαβε ρψξα
ζην παξειζφλ.
Να θαηαλνεί ηνλ πνηεηηθφ
εηθνλνγξαθεκέλν ιφγν κε ηε βνήζεηα
ηεο εηθνλνγξάθεζεο
Να γξάθεη εκεξνιφγην γηα λα αθεγεζεί ζε
απιφ χθνο πξάμεηο ηνπ παξειζφληνο.
Ο αφξηζηνο ησλ ζπλεξεκέλσλ ξεκάησλ
α θαη β ηάμεο
Να δεηά θαη λα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ
ρξφλν θαη ζπγθεθξηκέλα γηα θάηη πνπ έγηλε
ζην παξειζφλ.
Να ξσηά θαη λα απαληά γηα ηελ ψξα36

Δπηθνηλσληαθνί/Λεηηνπξγηθνί
o

o

o
o

Να αθεγνχληαη ζε απιφ πξνζσπηθφ χθνο
κηα θαληαζηηθή ή πξαγκαηηθή ηζηνξία
ζρεηηθά κε ην πνδήιαην πνπ έιαβε ρψξα
ζην παξειζφλ. (ΓΔΞΗΟΣΖΣΑ)
Να θαηαλννχλ ηνλ πνηεηηθφ, κεινπνηεκέλν
ιφγν ελφο ηξαγνπδηνχ κε ηε βνήζεηα ηεο
εηθνλνγξάθεζεο. (ΚΑΣΑΝΟΖΖ)
Να δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο έξγα
(εηθφλεο, δηαιφγνπο, θφκημ, ζπγγξαθή
εκεξνινγίνπ, ηξαγνχδη, ρξνλνιφγην)
αλάινγα κε ην καζεζηαθφ ηνπο πξνθίι,
εκπλεφκελνη/εο απφ ην πνίεκα «Ζ
πνδειάηηζζα». (ΓΔΞΗΟΣΖΣΑ)

Γνκηθνί:
Να θάλνπλ επαλάιεςε ζηνλ ζρεκαηηζκφ
ηνπ ανξίζηνπ ζπρλφρξεζησλ ξεκάησλ 1εο
θαη 2εο ζπδπγίαοκέζα απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο. (ΓΝΧΖ)
Λεμηινγηθνί:
o

Να θαηαζθεπάζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο
γξαθηθνχο νξγαλσηέο κε ην λέν ιεμηιφγην.
(ΓΔΞΗΟΣΖΣΑ)
πλαηζζεκαηηθνί-θνηλσληθνπνιηηηζκηθνί :
o

o
o

Να γλσξίζνπλ ηνλ Οδπζζέα Διχηε σο
δεκηνπξγφ πνηεηηθνχ ιφγνπ. (ΓΝΧΖ)
Να εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο
ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα φζα
δηαδξακαηίδνληαη ζην πνίεκα.
(ΓΔΞΗΟΣΖΣΑ)

2.7. 1ε&2ε Γηδαθηηθή ψξα:
Δηζαγσγή - Πξνζέξκαλζε/Πξνδξαζηεξηφηεηα
Με ηελ είζνδν ζηελ ηάμε αθηεξψζεθαλ κεξηθά ιεπηά γηα ηνλ ραηξεηηζκφ θαη εξσηήζεηο
ξνπηίλαο ζηνπο καζεηέο «ηη θάλεηε;», παξνπζίεο θηι. Αλαθνηλψζεθε ζηνπο καζεηέο φηη
πξφθεηηαη λα δηαβάζνπλ έλα πνίεκα κε ηίηιν «Ζ πνδειάηηζζα». Αξρηθά, νη καζεηέο
36

Ο ζηφρνο αλαθέξεηαη ζε νιφθιεξε ηελ Δλφηεηα 6 ηνπ βηβιίνπ ζηελ νπνία δηδάζθεηαη θαη ε ψξα, σζηφζν, δελ
απνηέιεζε ζηφρνο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο.
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θιήζεθαλ λα κηιήζνπλ γηα ηελ αγαπεκέλε ηνπο ζπλήζεηα, ην πνδήιαην. Αθεγήζεθαλ
πεξηζηαηηθά, πεξηέγξαςαλ ην πνδήιαηφ ηνπο θηι. Ζ ζπδήηεζε επέζηξεςε ζηνλ ηίηιν ηνπ
πνηήκαηνο θαη δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα καληέςνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ. Οη
δηδάζθνπζεο έζεζαλ ζηνπο καζεηέο ην εξψηεκα: «Ζ πνδειάηηζζα είλαη έλα θνξίηζη πνπ
θάλεη πνδήιαην. Μηα κέξα βγήθε έμσ θαη…Ση λνκίδεηε φηη έγηλε;». Αθνινχζεζε ζπδήηεζε
ζηελ νπνία νη καζεηέο δηαηχπσζαλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην εξψηεκα πνπ ηνπο
ηέζεθε. ηε ζπλέρεηα, νη δηδάζθνπζεο ελεκέξσζαλ ηνπο καζεηέο φηη πξφθεηηαη λα αθνχζνπλπαξαθνινπζήζνπλ ηελ ηζηνξία ηεο πνδειάηηζζαο.
Ζ πξψηε επαθή ησλ καζεηψλ κε ην πνίεκα έγηλε κέζσ δξαζηεξηνηήησλ κε παηγληψδε
ραξαθηήξα, ελψ, εζηίαζε, θπξίσο, ζηελ αίζζεζε ηνπ ξπζκνχ, ηεο κνπζηθφηεηαο θαη ηεο
απφιαπζεο ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ (Σνθκαθίδνπ θαη Κνζκίδνπ, 2003).Δπηιέρζεθε κηα πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ηεο χιεο κε ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ηνπ βίληεν:37«Ζ
πνδειάηηζζα-ην πνίεκα κεινπνηεκέλν»38 κε ζπλνδεία ππφηηηισλ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο
δηδάζθνπζεο θαη ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή
επηιέρζεθε δηφηη κέζσ ηνπ βίληεν ηα παηδηά αθνχλε ηε γιψζζα, ηελ επαλαιακβάλνπλ,
κηκνχληαη ηνλ ηνληζκφ, ηελ πξνθνξά θαη ηηο εθθξάζεηο κε κεγάιε επθνιία θαη επραξίζηεζε.
Οη εηθφλεο, εθηφο απφ αληηθείκελν παξαηήξεζεο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ αθνξκή γηα
δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν αλάιπζεο αιιά θαη θαηαλφεζεο
(θπξφεξα, 2003). Δπίζεο, ε αμηνπνίεζε ησλ εηθφλσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ παξαθίλεζε
ηεο έθθξαζεο ησλ παηδηψλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ ηελ ειιεληθή σο κεηξηθή ηνπο
γιψζζα (Σνθκαθίδνπ θαη Κνζκίδνπ, 2013).
Δπαθή ησλ καζεηψλ κε ηα δεδνκέλα – Κχθινο Γξαζηεξηφηεηαο- Δζηίαζε ζηε γιψζζα
Δπηδηψρζεθε ε δηαθνξνπνίεζε πεξηερνκέλνπ σο πξνο ηελ εηνηκφηεηα. Αμηνπνηήζεθαλ νη
παξαθάησ ζηξαηεγηθέο: α.Κείκελα δηαθνξεηηθήο αλαγλσζηηθήο δπζθνιίαο, β. Τιηθφ κε
επηζεκάλζεηο θχξησλ ζηνηρείσλ γ.Βηληενζθνπεκέλν/καγλεηνθσλεκέλν πιηθφ. Οη καζεηέο
κεηαθέξζεθαλ ζηνπο ζηαζκνχο κάζεζεο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθά γηα ηε
δξαζηεξηφηεηα39. Πξηλ ηε δεχηεξε πξνβνιή ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ηνπο
γλσζηνπνηήζεθε φηη παξαθνινπζψληαο ην βίληεν θαινχληαη λα εζηηάζνπλ ηε πξνζνρή ηνπο
ζηε ζεηξά ησλ γεγνλφησλ φπσο εκθαλίδνληαη ζε απηφ. Ζ ηάμε ρσξίζηεθε απφ ηελ
εθπαηδεπηηθφ ηάμεο ζε ηέζζεξηο επηκέξνπο νκάδεο κε βάζε ηελ εηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ, ελ
πξνθεηκέλσ, ηηο ηδηαίηεξεο γισζζηθέο ηνπο αλάγθεο θαη σο ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ζε
«ρακειφ», «κέζν» θαη «πςειφ» επίπεδν. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηηο
ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ ε απνζαθήληζε ησλ φξσλ ρακειφ, κέζν θαη πςειφ νη νπνίνη
πεξηγξάθνπλ ηελ απφδνζε ηνπ εθάζηνηε καζεηή ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη δε
ραξαθηεξίδνπλ ην ζχλνιν ηεο πνξείαο θαη ηεο πξνφδνπ ηνπ καζεηή, σζηφζν, πηνζεηνχληαη
37

Ζ εηθνλνγξάθεζε έγηλε απφ ηελ Μαξία Πινπζίνπ.
Γηαηίζεηαη ζην: https://drive.google.com/file/d/167d2UdyUyuW0QV1slkysq_fJYuF7Ujqv/view?usp=sharing
39
Οη ζηαζκνί κάζεζεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ θέληξα κάζεζεο σο πξνο ηε κνληκφηεηα. Οη ζηαζκνί
δεκηνπξγνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ελφο καζήκαηνο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα, ηελ εηνηκφηεηα, ην καζεζηαθφ
πξνθίι ησλ καζεηψλ (King-Shaver, 2008).
38
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γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνχο δφζεθε δηαβαζκηζκέλε. Δηδηθφηεξα, ηνπο δφζεθαλ θάξηεο κε
εηθνλνγξαθεκέλνπο ηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο κε θνηλφ ζηφρν φισλ ησλ νκάδσλ λα βάινπλ
ηνπο ζηίρνπο κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζην πνίεκα θαη λα ην επαλαζπλζέζνπλ (εηθφλα 4).

Δηθφλα 4: Οη καζεηέο/ηξηεο ζπλεξγάδνληαη γηα λα βάινπλ ζηε ζεηξά ηηο θάξηεο κε ηνπο
εηθνλνγξαθεκέλνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο

Δηδηθφηεξα γηα ηξία επηκέξνπο επίπεδα εηνηκφηεηαο: ην ρακειφ επίπεδν δφζεθαλ ζηνπο
καζεηέο θάξηεο κε εηθφλα θαη ζηίρν φπνπ ηα ξήκαηα ήηαλ ππνγξακκηζκέλα θαη ην δεηνχκελν
ήηαλ λα βάινπλ ηηο θάξηεο κε ηνπο εηθνλνγξαθεκέλνπο ζηίρνπο ζηε ζεηξά. ην κέζν επίπεδν,
ηνπο δφζεθαλ θάξηεο κε ηηο εηθφλεο φπνπ νη ζηίρνη ήηαλ αλνινθιήξσηνη. Οη καζεηέο
θιήζεθαλ λα βξνχλε ηηο θξάζεηο ή ηηο ιέμεηο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνπο ζηίρνπο. Σέινο ζην
πςειφ επίπεδν ηνπο δφζεθαλ νη εηθφλεο θαη ρσξηζηά νη ζηίρνη. Καζήθνλ ησλ καζεηψλ ήηαλ
λα ελψζνπλ ηα θνκκάηηα ησλ ζηίρσλ, λα ηνπο αληηζηνηρίζνπλ κε ηηο εηθφλεο θαη λα ηνπο
βάινπλ ζε ζεηξά. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ παξνπζηάζηεθαλ
ζηελ ηάμε θαη ε δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψζεθε κε κία ηξίηε πξνβνιή ηνπ βίληεν. Οη
δηδάζθνπζεο παξείραλ ζηα παηδηά αλαηξνθνδφηεζε, φπνπ θξίζεθε απαξαίηεην.
Αθνινχζεζε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα φζα δηαδξακαηίζηεθαλ ζην πνίεκα θαη κε ηηο
εληππψζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθάιεζε ζηνπο καζεηέο. Δλ ζπλερεία, νη καζεηέο
κεηέβεζαλ ζηνπο ζηαζκνχο κάζεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο
ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο. Πξψηνο ζηαζκφο, ν ζηαζκφο ηεο ζπδήηεζεο γηα
ην πνίεκα, ζην νπνίν κηθξέο νκάδεο καζεηψλ ζπδήηεζαλ γηα ην πνίεκα θαη παίδνληαο κε ηηο
εηθνλνγξαθεκέλεο θάξηεο πξνζπάζεζαλ λα αιιάμνπλ ηελ ηζηνξία. Δπφκελνο ζηαζκφο,
ζηαζκφο ηεο εηθφλαο, φπνπ νη καζεηέο επέιεγαλ λα δσγξαθίζνπλ κία εηθφλα-ζθελή ηνπ
πνηήκαηνο. Σέινο, ν ζηαζκφο ησλ ιέμεσλ, φπνπ νη καζεηέο ζπλεξγαδφκελνη θαη έρνληαο σο
παξάδεηγκα έλαλ γξαθηθφ νξγαλσηή δεκηνχξγεζαλ ηνπο δηθνχο ηνπο γξαθηθνχο νξγαλσηέο
κε ην άγλσζην ιεμηιφγην. Οη καζεηέο κπνξνχζαλ λα κεηαβαίλνπλ απφ ηνλ έλαλ ζηαζκφ ζε
άιινλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο.
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Δηθφλα5: Ζ πνδειάηηζζα κέζα απφ ηα κάηηα ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ καζεηξηψλ

3ε Γηδαθηηθή ψξα: Δμάζθεζε – Διεγρφκελε θαη Καζνδεγνχκελε ΓξαζηεξηφηεηαΓηαθνξνπνίεζε κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ
Ζ δηαθνξνπνίεζε επεμεξγαζίαο βαζίζηεθε ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Οη ζηξαηεγηθέο
πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζε απηή ηε θάζε ηνπ καζήκαηνο ήηαλ: α. δεκηνπξγία θέληξσλ
ελδηαθέξνληνο θαη νκάδσλ ζπδήηεζεο β. ζρεδηαζκφο έξγνπ κε βάζε ηελ αμηνπνίεζε πνιιψλ
ελδηαθεξφλησλ γ. δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκέλεο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ.
Πεξλψληαο ζηελ επφκελε θάζε ηνπ καζήκαηνο θαη, αθνχ, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο νκάδεο κε
θξηηήξην ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζε δεχγε
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθεζνχλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ανξίζηνπ δηεθπεξαηψλνληαο κία θιεηζηνχ
ηχπνπ, ειεγρφκελε δξαζηεξηφηεηα. Ζ ζεκαηνινγία αληιήζεθε απφ ηα θπξίαξρα ελδηαθέξνληα
ησλ καζεηψλ (καγεηξηθή, δσγξαθηθή, ηαμίδηα), γηα ηα νπνία γξάθηεθαλ αληίζηνηρα ηξεηο40
παξαιιαγέο ηνπ πνηήκαηνο «Ζ πνδειάηηζζα»: «Ζ καγείξηζζα» (εηθφλα 6,7), «Ο δσγξάθνο»,
«Ο ηαμηδηψηεο».

Δηθφλα 6:Ζ Μαγείξηζζα ηνπ πνηήκαηνο δσγξαθηζκέλε απφ καζεηέο ηεο ηάμεο
Δηθφλα 7: Παξάδεηγκα ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηαο «Ζ καγείξηζζα»

40

Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά κέξνο ηνπ πιηθνχ.
Page 281 of 416

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Ζ θαζνδεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα, κεηθηνχ ηχπνπ, απνηέιεζε ζπλέρεηα ηεο ειεγρφκελεο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνεγήζεθε θαη δηαθνξνπνηήζεθε, επίζεο, σο πξνο ηελ εηνηκφηεηα θαη
ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ κηα
ζχληνκε θαληαζηηθή ηζηνξία κε ηίηιν: «Ση έγηλε φηαλ ε πνδειάηηζζα ζπλάληεζε ηε
καγείξηζζα/ ηνλ ηαμηδηψηε/ ηνλ δσγξάθν» ζε έμη πξνηάζεηο. ην ρακειφ επίπεδν δφζεθε
ζηνπο καζεηέο θχιιν εξγαζίαο κε έμη εκηηειείο πξνηάζεηο πνπ πεξηιάκβαλαλ ζπρλφρξεζηα
ξήκαηα 1εο θαη 2εο ζπδπγίαο ζηνλ αφξηζην θαη ηνπο δεηήζεθε λα ηηο ζπλερίζνπλ. ην κέζν
επίπεδν δφζεθε ζηνπο καζεηέο θχιιν εξγαζίαο κε δέθα ζπρλφρξεζηα ξήκαηα ζηνλ αφξηζην
θαη ηνπο δεηήζεθε λα επηιέμνπλ ηα ξήκαηα πνπ ζέινπλ θαη λα ζρεκαηίζνπλ πξνηάζεηο.
Σέινο, ζην πςειφ επίπεδν δφζεθε ζηνπο καζεηέο ην θχιιν εξγαζίαο ρσξίο επηπιένλ βνήζεηα
θαη ηνπο δεηήζεθε λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα. ηφρνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο, σο πξνο ηελ
εηνηκφηεηα θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, δξαζηεξηφηεηαο, ήηαλ νη καζεηέο λα
αθεγεζνχλ κία ηζηνξία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην παξειζφλ θάλνληαο ρξήζε ξεκάησλ ζηνλ
αφξηζην.
4ε Γηδαθηηθή ψξα: Δπηθνηλσληαθή δξαζηεξηφηεηα-Γηαθνξνπνίεζε ηειηθνχ πξντφληνο
κε βάζε ην καζεζηαθφ πξνθίι.
ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ επηδηψρζεθε ε δηαθνξνπνίεζε ηειηθνχ
πξντφληνο κε βάζε ην καζεζηαθφ πξνθίι. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο επηθνηλσληαθήο
δξαζηεξηφηεηαο, αμηνπνηήζεθε ε ζηξαηεγηθή ηεο ηξίιηδαο (εηθφλα 8) φπνπ ζρεδηάζηεθαλ
δξαζηεξηφηεηεο γηα δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πξνθίι καζεηψλ. Οη καζεηέο είραλ ηε
δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ. Ζ
ηξίιηδα απαξηίδεηαη απφ νρηψ δξαζηεξηφηεηεο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. ηελ πξψηε ζεηξά
παξαηίζεληαη νη δξαζηεξηφηεηεο κε ρακειφ βαζκφ δπζθνιίαο, ζηε δεχηεξε ν βαζκφο
δπζθνιίαο απμάλεηαη, ελψ, ζηελ ηξίηε ζεηξά ηα δεηνχκελα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, απαηηνχλ
επεμεξγαζία ζε βάζνο. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά κεξηθά απφ ηα θχιια εξγαζίαο
ηεο ηξίιηδαο ζπκπιεξσκέλα απφ ηνπο καζεηέο (εηθφλα 9 «Γξάςε έλαλ δηάινγν κεηαμχ ηεο
πνδειάηηζζαο θαη ηνπ παηδηνχ», εηθφλα 10«Εσγξάθηζε έλα θφκηθ γηα ηελ ηζηνξία ηεο
πνδειάηηζζαο» θαη εηθφλα 11 «Γξάςε κε έλαλ ζπκκαζεηή ζνπ ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο. Ση
έθαλε ην παηδί κεηά;».
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Δηθφλα 8: Σξίιηδα

Εικόνα 9: Γράφω ζναν διάλογο ανάμεςα ςτθν ποδθλάτιςςα και το παιδί
Εικόνα 10: Ζωγραφίηω ζνα κόμικ για τθν ιςτορία τθσ ποδθλάτιςςασ
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Δηθφλα 11: Γξάθσ κε έλαλ ζπκκαζεηή ζνπ ηελ ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο. Ση έθαλε ην παηδί κεηά;

ην ηέινο ηεο 4εο ψξαο, πξνβάιιεηαη PowerPoint41 κε ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ πνηεηή,
Οδπζζέα Διχηε. Σα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη κε ηδηαίηεξα απιντθφ ιφγν ψζηε λα γίλνληαη
θαηαλνεηά απφ ηνπο καζεηέο θαη ζπλνδεχνληαη απφ έλα γξαθηθφ νξγαλσηή (ζηξαηεγηθή
δηαθνξνπνίεζεο πεξηερνκέλνπ) (εηθφλα 12)ζηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη ηα πην ζεκαληηθά
γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ πνηεηή.

Δηθφλα 12: Γξαθηθφο νξγαλσηήο γηα ηε δσή ηνπ πνηεηή

3. Αμηνιφγεζε
Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο, ε αμηνιφγεζε ήηαλ ζπληξέρνπζα, ζπλερήο
θαη δηακνξθσηηθή ρσξίο λα ππάξρεη βαζκνινγία. Δίρε δηαθνξνπνηεηηθφ ραξαθηήξα, κε ηελ
έλλνηα φηη ζε θάζε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο αμηνινγνχληαλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζπζηαηηθφ
(πεξηερφκελν, δηαδηθαζία ή πξντφλ) (Heacox, 2009), ελψ ππήξρε αλαηξνθνδφηεζε θαη
θαζνδήγεζε φπνπ θαη φπνηε θξηλφηαλ αλαγθαίν απφ ηηο δηδάζθνπζεο. Δπηπξφζζεηα,
ρξεζηκνπνηήζεθε απφ κέξνπο ησλ δηδαζθνπζψλ Πξσηφθνιιν Παξαηήξεζεο- Αμηνιφγεζεο
41

Γηαηίζεηαη ζην :https://drive.google.com/file/d/1zHBthKHbF9uI2b1eBvEkZs5_l3XFKbDR/view?usp=sharing
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γηα ηνλ θάζε καζεηή μερσξηζηά. ην πξσηφθνιιν εμεηάζηεθε ζε ηη βαζκφ έρνπλ επηηεπρζεί νη
βαζηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο, ελψ, ε πεξηγξαθή ηεο αμηνιφγεζεο έγηλε κε ηνπο
ραξαθηεξηζκνχο (πνιχ θαιά, αξθεηά θαιά, φρη θαη ηφζν θαιά, ζρεδφλ θαιά, θαζφινπ) θαη
επηπξφζζεηα κε ζρφιηα γηα ηνλ θάζε καζεηή μερσξηζηά.

4. πκπεξάζκαηα
Σν παξφλ ζρέδην καζήκαηνο βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο
εθαξκφζηεθε κε επηηπρία, θαζψο αληαπνθξίζεθε ζηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ, ελψ ην ζχλνιν
ησλ καζεηψλ αληέδξαζε ζεηηθά ζηνλ θαηλνχξην ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. ε θάζε
ζηάδην ηεο δηδαζθαιίαο ππήξρε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο ζπδεηήζεηο
πνπ πξνέθππηαλ ζρεηηθά κε απηέο. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ηφζν ζηηο νκαδηθέο,
φζν θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε δεχγε, ππήξμε αξκνληθή, κε ηνπο καζεηέο λα δειψλνπλ ηελ
πξνηίκεζή ηνπο ζηηο πην δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε δεκηνπξγία θφκηθ.
Ζ πνηθηιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε δηαθνξνπνίεζή ηνπο αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη
ηηο γισζζηθέο αλάγθεο, ην καζεζηαθφ ηνπο πξνθίι θαη ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ πνηήκαηνο
(κνπζηθή, εηθφλεο, βίληεν), δεκηνχξγεζαλ έλα θιίκα επραξίζηεζεο πνπ επλφεζε ηε
δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο θαη ηνπο ελζάξξπλε λα πεξηγξάςνπλ πξνζσπηθέο ηνπο
εκπεηξίεο κε ην πνδήιαην. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπδήηεζε επεθηάζεθε ζηε ζσζηή ρξήζε
ηνπ πνδειάηνπ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο.
Ο γξαθηθφο νξγαλσηήο κε ηε δσή ηνπ πνηεηή εληππσζίαζε ηνπο καζεηέο θαη ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ πξνβνιή ηνπ PPT ηνπο βνήζεζε λα ζπγθξαηήζνπλ ηηο βαζηθφηεξεο πιεξνθνξίεο.
Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, αλ θαη απνηειεί κηα θνπηαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ, θαζψο απαηηείηαη απμεκέλνο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο, εμαζθαιίδεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο. Οη δηδάζθνληεο παξαθνινπζνχλ θαιχηεξα ηελ πξφνδν
ησλ καζεηψλ ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο, έρνληαο ηε
δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο
πνπ πξνθχπηνπλ.
Δηδηθφηεξα, γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο ε παξνχζα δηδαθηηθή
πξφηαζε απνηειεί έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο
Γηδαζθαιίαο θαη επηρεηξεί λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία αλάινγσλ δηδαζθαιηψλ.
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«Παίδνληαο» κε ηε κνπζηθή ζην εηδηθφ ζρνιείν. Μία κνπζηθνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε
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Abstract: In special education it is common for children with severe disabilities to have
limited or no access to necessary experiences of playful exchanges with their peers and/or
adults. Musical improvisation can provide a means of expression which allows children,
regardless of the severity of their disability, to be involved in a creative process and
experience feelings of choice, initiative and control. This paper presents the experience of the
author‘s work as a music teacher in a special needs school for students with cerebral palsy and
multiple disabilities. The author‘s additional specialization in music therapy has enriched her
work with students within the special needs school setting.
Keywords:special education, music education, music therapy, play, cerebral palsy
Πεξίιεςε: ην πιαίζην ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη ζχλεζεο ηα παηδηά κε βαξηέο αλαπεξίεο λα
έρνπλ κηθξή έσο κεδακηλή πξφζβαζε ζε απνιχησο αλαγθαίεο εκπεηξίεο γηα παηγληψδεηο
αιιειεπηδξάζεηο κε νκειίθνπο ή/θαη ελήιηθεο. Ο κνπζηθφο απηνζρεδηαζκφο απνηειεί
εμαηξεηηθή επθαηξία γηα ηελ αλάδπζε κία παηγληψδνπο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηελ νπνία ην
παηδί, αλεμάξηεηα απφ ηε βαξχηεηα ηεο αλαπεξίαο ηνπ, εκπιέθεηαη ζε κία δεκηνπξγηθή
δηεξγαζία θαη βηψλεη ηελ εκπεηξία ηεο επηινγήο, ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο
αιιειεπίδξαζεο. ην θείκελν απηφ παξνπζηάδεηαη ε εκπεηξία ηεο γξάθνπζαο ζε εηδηθφ
ζρνιείν γηα καζεηέο κε εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο. Παξφιν πνπ ην
αληηθείκελν εξγαζίαο ηεο γξάθνπζαο ήηαλ ε κνπζηθή εθπαίδεπζε, ε εμεηδίθεπζή ηεο ζηε
κνπζηθνζεξαπεία εκπινχηηζε ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζήο ηεο κε καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ
ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο.
Λέμεηο θιεηδηά: εηδηθή αγσγή, κνπζηθή εθπαίδεπζε, κνπζηθνζεξαπεία, παηρλίδη, εγθεθαιηθή
παξάιπζε
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Δηζαγσγή
Ο Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (1989), ζην
άξζξν 31 αλαθέξεη ξεηά φηη φια ηα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα ζηελ αλάπαπζε θαη ην παηρλίδη
αιιά θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή δσή. Ζ ζηάζε ησλ δηεζλψλ
νξγαληζκψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ παηρληδηνχ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ θαλεξψλεη φηη απηφ
απνηειεί ζηνηρεηψδεο δηθαίσκα, απνιχησο απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο. Παξάιιεια, δηαθαίλεηαη ε ζχλδεζε ηνπ παηρληδηνχ κε ηηο ηέρλεο αθνχ ζηε
δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνλίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ελειίθσλ λα εμαζθαιίδνπλ
«ηελ πξνζθνξά θαηάιιεισλ θαη ίζσλ επθαηξηψλ γηα πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο θαη
ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν» γηα θάζε
παηδί (Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 1989, άξζξν 31, παξ. β). Ζ ζχλδεζε απηή δελ είλαη
δηφινπ ηπραία, θαζψο αλαπφζπαζην θνκκάηη θάζε θαιιηηερληθήο δξάζεο απνηειεί κεηαμχ
άιισλ ε εγγελψο παηγληψδεο θχζε ηεο ηέρλεο (Winnicott, 1971).
Σα παηδηά κε θηλεηηθέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, είλαη πηζαλφ λα απνζηεξνχληαη ηε
δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνχ, είηε ιφγσ ησλ δηαηαξαρψλ ηνπο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο
ή/θαη γηαηί ην πεξηβάιινλ απνηπγράλεη λα πξνζθέξεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζε απηφ (Besio, Bulgarelli, &Stancheva-Popkostadinova, 2017). Ζ εγθεθαιηθή παξάιπζε ή
«λφζνο ηνπ Little», απνηειεί κία κφληκε κε-κεηαβαιιφκελε νκάδα δηαηαξαρψλ ηεο θίλεζεο
θαη ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο πνπ νθείιεηαη ζε βιάβε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο
θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα σξίκαλζήο ηνπ. Σαπηφρξνλα, είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη άιιεο
γλσζηαθέο θαη αληηιεπηηθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο επηθνηλσλίαο,
δεπηεξεχνληα κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα θαη επηιεςία (Rosenbaumetal., 2007).
Κάζε παηδί, αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε θαη ηνλ βαζκφ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ, κπνξεί θαη έρεη
αλάγθε λα παίμεη. ην πιαίζην ηεο εηδηθήο αγσγήο, ην παηρλίδη ηίζεηαη ζε δεχηεξε κνίξα
θαζψο πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη
απνθαηάζηαζεο. Aθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εληάζζεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ηείλεη λα αμηνπνηείηαη σο θίλεηξν ή σο ελίζρπζε γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ζρεηηθψλ κε
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηελ απνθαηάζηαζε. Καη‘ αλαινγία κε ηα παξαπάλσ,
θαίλεηαη φηη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο έληαμεο ηεο κνπζηθήο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο
εηδηθήο αγσγήο αθνινπζείηαη κία αληίζηνηρε πξννπηηθή: ε κνπζηθή είηε απνηειεί
εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν φπνπ ε θχξηα ζηφρεπζε αθνξά ηελ επίηεπμε κνπζηθνπαηδαγσγηθψλ
ζηφρσλ -φπσο ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε ζχλζεζε, ηελ αθξφαζε ή ηελ εθηέιεζε κνπζηθήοείηε αμηνπνηείηαη σο έλα ζειθηηθφ κέζν γηα ηελ πξναγσγή δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθνχ ή/θαη
αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα (Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη
Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε Παηδηψλ
µε Βαξηά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, 2004, ζ. 102-103). Γηα παξάδεηγκα, ην ηξαγνχδη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηείηαη σο επηβξάβεπζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ καζεηή ή σο έλαο επράξηζηνο ηξφπνο
γηα ηελ εθκάζεζε κίαο έλλνηαο κέζα απφ ην πεξηερφκελν ησλ ζηίρσλ ηνπ.
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Καη νη δχν ιεηηνπξγίεο (επίηεπμε κνπζηθν-θεληξηθψλ/εμσ-κνπζηθψλ ζηφρσλ) είλαη αλαγθαίεο
θαη ζίγνπξα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο. κσο ζε
πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε ζνβαξέο δηαηαξαρέο θαη ειιείκκαηα, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ
πεξίπησζε ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, ππάξρεη αλάγθε
έληαμεο ζηελ εηδηθή αγσγή παξεκβάζεσλ νη νπνίεο ζα απνζθνπνχλ φρη κφλν ζηελ θαηάθηεζε
κνπζηθνθεληξηθψλ θαη γλσζηηθψλ-καζεζηαθψλ ζηφρσλ αιιά επίζεο ζηελ πξναγσγή ηεο
επεκεξίαο ησλ καζεηψλ θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζε εκπεηξίεο απαξαίηεηεο
γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Ο κνπζηθφο απηνζρεδηαζκφο σο κία «ζχλζεζε» πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζην «εδψ θαη ηψξα», πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο εθθξαζηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Αλάινγα κε ην πιαίζην κέζα ζην
νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη (κνπζηθνπαηδαγσγηθφ ή θιηληθφ) απνθηά δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο
γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηφλ.
ηελ πεξίπησζε ηεο παηδαγσγηθήο, ν κνπζηθφο απηνζρεδηαζκφο ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα
ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα εκβαζχλεη ζηε κνπζηθή θφξκα θαη ηα πνηθίια είδε κνπζηθήο
αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα αθνχεη ελεξγά θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηε
κνπζηθή ησλ άιισλ. Γηα ηε κνπζηθνζεξαπεία, ν απηνζρεδηαζκφο απνηειεί έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία γηα ηελ πξναγσγή θιηληθψλ ζηφρσλ γηα ηνπο ζεξαπεπφκελνπο,
θαζψο επηθεληξψλεηαη ζηε κνπζηθή αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηεο
ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Αληίζεηα κε ηε ζηφρεπζε πνπ αθνινπζείηαη ζε κνπζηθνθεληξηθά ή
παηδαγσγηθά πιαίζηα, ζηε κνπζηθνζεξαπεία πξνέρεη ε έθθξαζε, ε επηθνηλσλία θαη ε ζχλδεζε
κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ ε αηζζεηηθή θαη θαιιηηερληθή αμία ηνπ απνηειέζκαηνο κίαο
απηνζρεδηαζηηθήο ζχλζεζεο δελ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα.
Ζ παηγληψδεο θχζε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαηξέρεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ, είηε πξαγκαηνπνηείηαη ζε θιηληθά είηε ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα θαη
πιαίζηα. Γηα ηε κνπζηθνζεξαπεία (θιηληθφ πιαίζην) απνηειεί έλα πνιχηηκν κέζν αθνχ κε ηελ
αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ ζηηο νπνίεο νη κνπζηθνζεξαπεπηέο έρνπλ εμεηδηθεπζεί,
κπνξεί λα ζπκβάιιεη ψζηε άηνκα (παηδηά ή ελήιηθεο) κε ζνβαξφηαηεο δπζθνιίεο ζε πνιινχο
ηνκείο ηεο αλάπηπμήο ηνπο λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε κία ζπλζήθε φπνπ πιεξνχληαη
ζρεδφλ φιεο νη παξάκεηξνη ηνπ παηρληδηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε κνπζηθή απηή
αιιειεπίδξαζε ιακβάλεη ην πεξηερφκελν κίαο δηακνηξαδφκελεο εκπεηξίαο πνπ εμειίζζεηαη
ζηνλ ρξφλν θαη έρεη ηε ιεηηνπξγία κίαο δξάζεο κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ πιήξε απνπζία
άιισλ ζηφρσλ πέξαλ ηεο απφιαπζεο ηνπ «λα παίδεηο».
Ζ παξνπζίαζε απηή επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηελ παξαπάλσ ιεηηνπξγία ηνπ απηνζρεδηαζκνχ
ζην πιαίζην ηεο κνπζηθνζεξαπείαο. Παξφιν πνπ ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηεο γξάθνπζαο ζην
εηδηθφ ζρνιείν ήηαλ ε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο θαη φρη ε κνπζηθνζεξαπεία, σζηφζν, πνιχ
ζπρλά νη ζχλζεηεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ππνδείθλπαλ ηελ αμηνπνίεζε ηερληθψλ
«δαλεηζκέλσλ» απφ ην πεδίν ηεο κνπζηθνζεξαπείαο. Ζ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηεο
γξάθνπζαο σο κνπζηθνζεξαπεχηξηαο, πέξαλ ηεο κνπζηθνπαηδαγσγνχ ζην ζπγθεθξηκέλν
πιαίζην ηεο επέηξεςε λα εξκελεχεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξεκβαίλεη κνπζηθά κε ηξφπν
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ηέηνηνλ ψζηε λα δηεπθνιχλεη θαη λα πξνάγεη ηε ζπλζήθε ηεο παηγληψδνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ
απηνζρεδηαζκνχ.
Πξέπεη λα ηνληζηεί ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ε κνπζηθνζεξαπεία είλαη κία απηφλνκε εηδηθφηεηα,
γηα ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε ζεζκνζεηεκέλε έληαμή ηεο ζηελ εηδηθή αγσγή,
πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ απνηειεζκαηηθά θαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν νη
εμαηνκηθεπκέλνη ζεξαπεπηηθνί ζηφρνη πνπ αθνξνχλ θάζε καζεηή, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ, ζην πιαίζην κίαο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ζην παξφλ θείκελν παξφιν πνπ
δελ πθίζηαληαη νη ζεζκηθέο, θιηληθέο θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο
κνπζηθνζεξαπείαο, ε εκπεηξία θαη ε θαηάξηηζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ κνπζηθήο επέηξεςαλ ηελ
ππνδνρή θαη επεμεξγαζία ηεο κνπζηθήο δηάδξαζεο κε ηνπο καζεηέο κέζα απφ κία πξνζέγγηζε
κνπζηθνζεξαπεπηηθνχ ραξαθηήξα: ζην επίθεληξν απηήο ηεο δηάδξαζεο βξέζεθε ε αλάδπζε
ηνπ παηρληδηνχ σο κέζνπ πξνζέγγηζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ παηδηψλ κε ζνβαξέο αλαπεξίεο.
ηελ επφκελε ελφηεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί ε θνηλή αθεηεξία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
παηρληδηνχ κε ηελ κνπζηθφηεηα, αληιψληαο ηεθκεξίσζε απφ ηηο ζεσξίεο ησλ Stern (1974.
1985), Trevarthen (1979) θαη Malloch (2000) απφ ηνλ ρψξν ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο
ζρεηηθά κε ηελ παηγληψδε, επηθνηλσληαθή θχζε ηεο κνπζηθήο αιιά θαη ηνλ κνπζηθφ
απηνζρεδηαζκφ σο πεδίν παηρληδηνχ (Pavlicevic, 1997, 2002).

Οη απαξρέο ηνπ παηρληδηνχ θαη ε «επηθνηλσληαθή κνπζηθφηεηα»
H πξψηε κνξθή «ειεχζεξνπ παηρληδηνχ» εκθαλίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ κεηέξαοβξέθνπο, ήδε ιίγεο ψξεο κεηά ηε γέλλεζε (Stern, 1974a). Αληίζεηα κε φ,ηη πηζηεχνληαλ
παιαηφηεξα, ηα βξέθε δηαζέηνπλ κία έκθπηε πξνδηάζεζε γηα ζθφπηκεο θηλήζεηο, νη νπνίεο
είλαη ηδηαίηεξα επηδέμηεο, πνηθίιινπλ ζε έληαζε, παίξλνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη
θαζνδεγνχληαη απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πξνζψπνπ θξνληίδαο. Ο Trevarthen (1979)
νλνκάδεη απηή ηελ ηθαλφηεηα «πξσηνγελή δη-ππνθεηκεληθφηεηα» εζηηάδνληαο ζηα «έκθπηα
θίλεηξα ζπλεξγαζίαο ηνπ παηδηνχ ηα νπνία θάλνπλ δπλαηφ ηνλ θαηνπηξηζκφ θαη ηε ζπλήρεζε
ηνπ λνπ ηνπ ελφο ζπληξφθνπ ζην λνπ ηνπ άιινπ» (Κνπγηνπκηδάθεοet. al, 2007, ζ. 493).
Οη κηθξν-αλαιχζεηο ησλ πξψηκσλ απζφξκεησλ αληηδξάζεσλ βξεθψλ ζε ελήιηθεο νη νπνίνη
αληαπνθξίλνληαη θαηάιιεια ζηελ έκθπηε ηάζε ηνπ βξέθνπο γηα επηθνηλσλία, έρνπλ δείμεη φηη
νη εθθξαζηηθέο θαη νη θηλεηηθέο κηκήζεηο ηνπ βξέθνπο απέλαληη ζε έλα άιιν πξφζσπν δελ
είλαη κία απιή αληαπφθξηζε ζε έλα εξέζηζκα νχηε γίλνληαη κε κφλν ζηφρν λα «ειέγμεη» ην
βξέθνο θαηά πφζνλ ην ζψκα ηνπ Δαπηνχ ηνπ κνηάδεη κε απηφ ηνπ Άιινπ»
(Frank&Trevarthen, 2012, ζ. 267). ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ απηή ηελ ακνηβαία,
απζφξκεηε αιιειεπίδξαζε, δηεξεπλψληαη απφ ην βξέθνο, ν ζθνπφο, ε ζπγθηλεζηαθή
πνηφηεηα θαη ε δπλακηθή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ άιινπ. Οη απζφξκεηεο απηέο, παηγληψδεηο
αιιειεπηδξάζεηο ζπληζηνχλ δηαιφγνπο νη νπνίνη εμειίζζνληαη ζηνλ ρξφλν, δνκνχληαη ζε
επεηζφδηα θαη ζπληζηνχλ κία ζπλαιιαγή «ζπγθηλήζεσλ» φπνπ εθεί αλαπηχζζεηαη κηα
ηεξάζηηα γθάκα «ζπλαηζζεκάησλ δσηηθφηεηαο» (vitalityaffects) (Stern 1985) ηα νπνία έρνπλ
δηαθνξεηηθέο πνηφηεηεο απφ ηα θαηεγνξηνπνηεκέλα ζπλαηζζήκαηα (ραξά, ιχπε, απνγνήηεπζε,
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ζπκφο, θ.ιπ.) φπσο ζπκβαίλεη θαη αξγφηεξα ζην παηρλίδη. Απηέο νη «πξσην-ζπλνκηιίεο»
πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ Stern (1985) σο έλαο ρνξφο θαη απηνζρεδηαζκφο κνπζηθνχ δεπγαξηνχ
θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ξπζκφ, ηαρχηεηα, έληαζε θαη θφξκα. Μέζα ζην πιαίζην ησλ
αληαιιαγψλ απηψλ (πνπ είλαη επαλαιακβαλφκελεο θαη πεξλνχλ κέζα απφ απηέο φιεο νη
θαηαζηάζεηο ελδηαθέξνληνο, έθπιεμεο θαη ηθαλνπνίεζεο) ε κεηέξα θαη ην βξέθνο δηεξεπλνχλ
ηε ζρέζε ηνπο θαη ην βξέθνο απνθηά κία απμαλφκελε αίζζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ θαζψο θαη ηελ
ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί αξγφηεξα θαη λα ζπλαηζζάλεηαη ηα δηθά ηνπ αηζζήκαηα θαη ηνπ άιινπ.
Οη έξεπλεο ησλ Malloch&Trevarthen (2009) έδεημαλ ηελ εγγελή κνπζηθφηεηα πνπ δηαηξέρεη
ηηο πξσηνζπλνκηιίεο εηδηθά κεηά ηνλ δεχηεξν κήλα δσήο ηνπ βξέθνπο. Οη απαξρέο ηεο
κνπζηθφηεηαο έρνπλ κειεηεζεί ελδειερψο θαη θαίλεηαη φηη ηα βξέθε αληαπνθξίλνληαη
πεξηζζφηεξν ζηελ νκηιία ηεο κεηέξαο θαη ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο πξνο εθείλε φηαλ ηελ
αθνχλ. Ζ θσλή ηεο κεηέξαο πξάγκαηη δηαθνξνπνηείηαη φηαλ απεπζχλεηαη ζην βξέθνο:
Υαξαθηεξίδεηαη απφ κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο ζηελ ηνληθφηεηα, νη θξάζεηο είλαη πην απιέο
θαη απαξηίδνληαη απφ ζπρλέο επαλαιήςεηο θαη παχζεηο. Ο ξφινο ηεο κνπζηθφηεηαο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ απηψλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε
αίζζεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ βξέθνπο θαζψο «ζην πιαίζην ηεο ζπγρξνληθφηεηαο θαη ηεο
ξπζκηθφηεηαο απηψλ ησλ αληαιιαγψλ ελαιιάζζνληαη ε θαλνληθφηεηα θαη ε πξνβιεςηκφηεηα
κε ηελ έθπιεμε θαη ηελ πξσηνηππία» (Malloch&Trevarthen, 2009, ζ. 6). Ζ δηαηζζεηηθή
κεηξηθή νκηιία παξαηεξείηαη ζε κεηέξεο πνπ κηινχλ ηνληθέο αιιά θαη κε ηνληθέο γιψζζεο,
γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηελ νηθνπκεληθφηεηά ηεο (Κνπγηνπκηδάθεοet. al, 2007). ηελ πεξίνδν
απηή, ζην δεχγνο κεηέξαο-βξέθνπο, ε επηθνηλσλία εζηηάδεη ζην κνίξαζκα αλάκεζα ζηα
πξφζσπα -αληί ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα αληηθείκελα- θαη ε παηγληψδεο πνηφηεηα ηεο
ζπλζήθεο αλαδχεηαη κέζα απφ ηε κίκεζε -θπξίσο ηεο κεηέξαο ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ ε
νπνία ρξσκαηίδεηαη αζπλείδεηα απφ άιινηε ππεξβνιηθή, άιινηε εηξσληθή-πεξηπαηρηηθή
δηάζεζε (ν.π.).
Μεηά ηνπο ηέζζεξηο κήλεο, ην βξέθνο αλαπηχζζεη θαιχηεξν θηλεηηθφ έιεγρν θαη ζηξέθεη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ θαη πξνο ηα αληηθείκελα, φκσο απνιακβάλεη λα παίδεη κε ηε κεηέξα,
αγγίδνληαο ην πξφζσπφ ηεο φηαλ ηνπ κηιά. Τπάξρεη κία εθθξαζηηθφηεηα ζην παηρλίδη απηφ κε
ηε κεηέξα πνπ δελ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ εμεξεχλεζε θαη ην παηρλίδη κε άιια αληηθείκελα. Ζ
κεηέξα απηή ηελ πεξίνδν γίλεηαη πην δσεξή, αθφκε πεξηζζφηεξν παηγληψδεο θαη κε
ηξαγνχδηα, ξπζκηθέο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ επηδηψθεη λα
θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ ην νπνίν πιένλ πεξήθαλν επηδεηθλχεη ζηνπο
νηθείνπο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο «εγθαηεζηεκέλεο» ηειεηνπξγίεο παηρληδηνχ
αληιψληαο ζαπκαζκφ θαη αλαγλψξηζε. Σα βξεθηθά ηξαγνχδηα ηεο κεηέξαο ηψξα είλαη
ηεηξάζηηρα ζε ξπζκφ κέηξηαο ηαρχηεηαο κε επηηαρχλζεηο θαη επηβξαδχλζεηο»
(Κνπγηνπκηδάθεοet. al, 2007). Απφ ηνλ έλαην κήλα πιένλ, ην παηδί πιένλ πεξλά ζηελ πεξίνδν
ηεο δεπηεξνγελνχο δηππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηα παηρλίδηα ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν εδξαησκέλα.
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Ζ παηγληψδεο θχζε ηνπ κνπζηθνχ απηνζρεδηαζκνχ ζηε κνπζηθνζεξαπεία
Ζ κνπζηθνζεξαπεία απνηειεί κία επηζηήκε θαη ηέρλε φπνπ αμηνπνηεί ηελ έκθπηε κνπζηθφηεηα
θάζε αλζξψπνπ γηα ηελ επίηεπμε ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ. Κχξην κέζν θαηά ηελ θιηληθή
πξαθηηθή απνηειεί ε ρξήζε ηνπ θιηληθνχ κνπζηθνχ απηνζρεδηαζκνχ, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε
ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο ελεξγεηηθήο κνπζηθνζεξαπείαο απφ ηε δεθαεηία ηνπ
1950 θαη κεηά ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ζηελ Δπξψπε, ηηο Ζ.Π.Α θαη άιιεο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ
θφζκνπ (Darnley-Smith&Patey, 2003).
Ο φξνο «θιηληθφο απηνζρεδηαζκφο» ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο κνπζηθνζεξαπεπηέο
πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζην απηνζρεδηαζηηθφ παίμηκν κνπζηθήο θαηά ην
νπνίν δελ εκπιέθνληαη άιιεο παξάκεηξνη παξά κφλν ην ίδην ην κνπζηθφ γεγνλφο θαη ζηνλ
απηνζρεδηαζκφ πνπ εκπεξηέρεηαη θαη πεξηθιείεηαη απφ ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε. χκθσλα κε
ηνποDarnley-Smith&Patey(2003), o ζθνπφο ηνπ απηνζρεδηαζκνχ ζηε κνπζηθνζεξαπεία είλαη
«ε αλάπηπμε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ» (ζ. 43).
Απηφ ζεκαίλεη φηη ζεξαπεπηήο θαη ζεξαπεπφκελνοκέζα ζην αζθαιέο πεξηβάιινλ ηεο
ζπλεδξίαο εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγία απηνζρεδηαδφκελεο κνπζηθήο επηιέγνληαο κέζα απφ
έλα κεγάιν εχξνο κνπζηθψλ νξγάλσλ φπσο θξνπζηά, λπθηά ή έγρνξδα αιιάθαη ηε θσλή. Ο
ζεξαπεπφκελνο θαιείηαη λα επηιέμεη απζφξκεηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ήρνπο
θαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο κνπζηθήο ελψ ν ζεξαπεπηήο αθνχεη θαη αληαπνθξίλεηαη επίζεο
κνπζηθά, έηζη ψζηε λα ρηηζηεί θαη λα αλαπηπρζεί ζηαδηαθά ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, κε ζηφρν
πάληα ηελ πξναγσγή ησλ ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ.
Αληίζεηα κε ηνλ θιηληθφ απηνζρεδηαζκφ, ζηνλ κνπζηθφ απηνζρεδηαζκφ ε αλάπηπμε κνπζηθψλ,
απζφξκεησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ απηνζρεδηαζηψλ έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία
ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ θαιιηηερληθνχ απνηειέζκαηνο. Παξφιν πνπ αλακθηζβήηεηα, θαηά ηε
δηάξθεηα ελφο κνπζηθνχ απηνζρεδηαζκνχ, αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κνπζηθψλ,
σζηφζν φιεο νη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη έρνπλ γλψκνλα ηε κνπζηθή θαη φρη άιια
δεηήκαηα. Οη Brown &Pavlicevic (Pavlicevic, 1997) ζε κία ελδηαθέξνπζα έξεπλα εμέηαζαλ
ηελ πξαθηηθή ηνπο ζηνλ απηνζρεδηαζκφ ζπγθξίλνληαο ηνλ ηξφπν πνπ έπαηδαλ φηαλ
απηνζρεδίαδαλ σο κνπζηθνί κε ηνλ ηξφπν απηνζρεδηαζκνχ ηνπο φηαλ έπαηδαλ κε γλψκνλα ηε
ζρέζε ζεξαπεπηή–ζεξαπεπφκελνπ. Ζ αλάιπζε ησλ ερνγξαθήζεσλ ζηηο δχν πεξηπηψζεηο
απνθάιπςε πσο φηαλ έπαηδαλ σο ζεξαπεχηξηεο, δελ ήηαλ ε κνπζηθή πνπ θαζνδεγνχζε ηνλ
απηνζρεδηαζκφ αιιά φπσο αλαθέξνπλ «ν ηξφπνο πνπ βηψλακε ηνλ άιινλ σο πξφζσπν, ηνλ
πειάηε, κέζα ζηε κνπζηθή. Χο κνπζηθνί, είδακε φηη κπνξνχζακε λα ―παίμνπκε‖,
θπξηνιεθηηθά, επηηξέπνληαο ζηελ απζφξκεηα απηνζρεδηαδφκελε κνπζηθή λα εμειηρζεί θαη λα
θαηεπζχλεη ηνλ απηνζρεδηαζκφ» (Pavlicevic, 1997, ζ. 66-67).
πσο πνιχ εχζηνρα αλαθέξεη ε Darnley-Smith (2014), ην ζρφιην ελφο εμσηεξηθνχ
παξαηεξεηή φπσο «ε κνπζηθή αθνχζηεθε πνιχ σξαία ζηελ νκάδα κνπζηθνζεξαπείαο
ζήκεξα!» ν νπνίνο κπνξεί λα πέξαζε έμσ απφ ηελ αίζνπζα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλεδξία,
πηζαλφλ απέρεη δξακαηηθά απφ ηελ αίζζεζε ηνπ κνπζηθνζεξαπεπηή γηα ηε κνπζηθή εθείλεο
ηεο εκέξαο, θαζψο ε αηζζεηηθή–θαιιηηερληθή αμία ηνπ απηνζρεδηαζκνχ δελ ζπκπίπηεη
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αλαγθαία κε ηελ εηθφλα θαη ηε ζπλνιηθή αίζζεζε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ηνλ απηνζρεδηαζκφ.
ηνηρεία φπσο, ε εγγχηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ε αιιειεπίδξαζε, ε έθθξαζε ή ε
επηθνηλσλία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ αμηνινγνχληαη αλάινγα κε ηηο
ζεξαπεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ ε νκάδα
ιεηηνπξγεί σο ζχλνιν (Ahonen-Eerikainen, 2007. Davies&Richards, 2002, 2010).
πσο έρεη αλαθεξζεί ήδε, ε δηάδξαζε κεηαμχ κεηέξαο βξέθνπο δηαπλέεηαη απφ κνπζηθέο
πνηφηεηεο φπσο έληαζε, θφξκα, ηαρχηεηα, θ.ιπ. (Stern, 1985). Ζ Pavlicevic (1997, 2002)
επεθηείλνληαο ηε ζεσξία ηνπ Stern (1974b) ζρεηηθά κε ηνλ κνπζηθφ ραξαθηήξα ηεο
αιιειεπίδξαζεο κεηέξαο βξέθνπο πξνηείλεη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «δπλακηθέο κνξθέο»
(dynamicforms) πξνθεηκέλνπ λα επηζεκάλεη ηηο αλαινγίεο ησλ πξψηκσλ απηψλ ζπλνκηιηψλ κε
ηνλ απηνζρεδηαζκφ ζην πιαίζην ηεο κνπζηθνζεξαπείαο. Ζ Pavlicevic ππνγξακκίδεη φηη ε
δηάδξαζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ κεηέξαο -βξέθνπο δελ απνηειεί κφλν κία κνπζηθή
αιιειεπίδξαζε αιιά κία δπλακηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία απνδίδνληαη πνηθίιεο
ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζέζεηο κέζσ δηαθνξεηηθψλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ (θίλεζε, έθθξαζε
πξνζψπνπ, θσλήζεηο). ε έλα ππνζεηηθφ παξάδεηγκα πνπ παξνπζηάδεη (Pavlicevic, 1997)
πεξηγξάθεηαη κε γιαθπξφ ηξφπν ε ζχλδεζε αλάκεζα ζηε κνπζηθφηεηα θαη ηελ
ελζπλαηζζεηηθή θαηαλφεζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ησλ πξψησλ απηψλ ζπλνκηιηψλ:
Σν βξέθνο θηλεί ην ρέξη ηνπ κε έλαλ ηξφπν αθαλφληζην, γξήγνξν θαη ζηακαηά απφηνκα πξηλ
αιιάμεη θαηεχζπλζε. Οη ηδηφηεηεο ηεο θίλεζεο ηνπ βξέθνπο απνθαιχπηνπλ θάηη ζρεηηθά κε
ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε. Ζ κεηέξα θαηαλνψληαο ηε δπλακηθή κνξθή ηεο θίλεζεο,
δειαδή ηνλ αθαλφληζην ξπζκφ θαη ηα απξνζδφθεηα κήθε ησλ θξάζεσλ απνδίδεη απηέο ηηο
ηδηφηεηεο κε ηε θσλή ηεο ζπλνδεχνληαο ηελ θίλεζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ. Οπζηαζηηθά κέζσ ηεο
ζχιιεςεο ησλ κνξθψλ έθθξαζεο ηνπ βξέθνπο, ε κεηέξα έρεη ηελ αίζζεζε ηεο εζσηεξηθήο
ηνπ θαηάζηαζεο. Σφηε ην βξέθνο κε ηε ζεηξά ηνπ αληηιακβάλεηαη φηη ε θσλεηηθή έθθξαζε
ηεο κεηέξαο είλαη ζρεηηθή κε ηελ θίλεζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ, αηζζάλεηαη φηη έρεη θαηαλνήζεη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη πξαγκαηνπνηεί κία λέα, παξαιιαγκέλε θίλεζε
πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη θαηά πφζνλ ε κεηέξα ζπλερίδεη λα θαηαλνεί ηηο κνξθέο ηεο θίλεζεο
θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηφο ηνπ.
Καηά αλαινγία κε ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ν θιηληθφο κνπζηθφο απηνζρεδηαζκφο, ζην
πιαίζην ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, εμππεξεηεί κία ζπλαθή ιεηηνπξγία. Οη κνπζηθνζεξαπεπηέο
έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ψζηε λα είλαη ζε ζέζε αθελφο λα «δηαβάδνπλ» ηηο
δπλακηθέο θφξκεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ ζεξαπεπφκελσλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ κνπζηθά
δηεπθνιχλνληαο ηε δεκηνπξγία απηνζρεδηαζκψλ νη νπνίνη εκπιέθνπλ θαη ηηο δχν πιεπξέο ζε
κία δη-ππνθεηκεληθή, κνπζηθή αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο
(Pavlicevic, 1997, 2002). Οη κνπζηθνζεξαπεπηέο κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ ηηο δπλακηθέο
κνξθέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο -αλεμάξηεηα απφ ην είδνο θαη ηνλ
βαζκφ ηεο φπνηαο αλαπεξίαο- λα δηεξεπλήζνπλ κνπζηθά πψο κνξθνπνηνχληαη, εθθξάδνληαη
θαη επηθνηλσλνχληαη ζην πιαίζην ηεο κνπζηθήο ζρέζεο.
Σα παηδηά κε βαξηά εγθεθαιηθή παξάιπζε ή/θαη ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε έρνπλ εθ ησλ
πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλν εχξνο θαη πνηθηιία εμσηεξίθεπζεο ησλ κνξθψλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο
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ιφγσ ηεο επίπησζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αλαπεξίαο ζηνλ ςπρνθηλεηηθφ θαη γλσζηηθφ
ηνκέα. Παξφια απηά, ε πξφζεζε επηθνηλσλίαο ηείλεη λα παξακέλεη αλέπαθε φπσο επίζεο θαη
ε αλάγθε γηα παηγληψδεηο αληαιιαγέο κε ην πεξηβάιινλ. ηε κνπζηθνζεξαπεία, θάζε έληαζεο
ήρνο, απζφξκεηε θίλεζε, αθφκε θαη ε αλαπλνή είλαη δπλαηφ λα απνηειέζνπλ πιηθφ γηα ηελ
ζπλ-θαηαζθεπή κεηαμχ κνπζηθνζεξαπεπηψλ-ζεξαπεπφκελσλ κίαο λνεκαηνδνηεκέλεο
εκπεηξίαο φπνπ ελππάξρνπλε αληαιιαγή θαη ε ακνηβαηφηεηα. Κάζε έθθαλζε ηεο θίλεζεο πνπ
πεξηιακβάλεη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηηο θσλήζεηο ηνπ
παηδηνχ ελ δπλάκεη ππξνδνηεί ηελ «απάληεζε» κέζα ζηε κνπζηθή ζρέζε φπνπ θπξηαξρεί κηα
ελεξγή δηεξγαζία ζπλ-ξχζκηζεο ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. πσο θαη
ζηε δηάδξαζε κεηέξαο βξέθνπο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θιηληθνχ κνπζηθνχ
απηνζρεδηαζκνχ, ε κίκεζε θαίλεηαη λα έρεη θεληξηθφ ξφιν, φρη φκσο σο ελζηηθηψδεο
αληίδξαζε ζε έλα εξέζηζκα, αιιά σο κία ζπλερήο «δηαπξαγκάηεπζε» ηεο εκπεηξίαο ηεο
επηθνηλσλίαο, έηζη φπσο φηαλ παίδεη έλα κηθξφ παηδί (NadelandPezé 1993). χκθσλα κε ηνπο
Panksepp&Burgdorf (2003) ην παηρλίδη ηαπηίδεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο νπνίαο ελεξγνπνηείηαη ε παξφξκεζε γηα θίλεζε θαη ζπγθίλεζε. Ζ επραξίζηεζε θαη ε
ραξά πνπ κνηξάδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ην παηρλίδη εληνπίδεηαη ζηηο πξψηκεο
ελζηηθηψδεηο αλάγθεο ηνπ βξέθνπο γηα δηακνηξαδφκελν λφεκα θαη ηελ άληιεζε ηθαλνπνίεζεο
απφ ηελ ζρέζε κε ην πξφζσπν θξνληίδαο (βι. ζην Frank&Trevarthen, 2012). Με βάζε ηα
παξαπάλσ, ζηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη δχν πεξηγξαθέο απηνζρεδηαζκψλ κε
παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε θαηά ηελ θνίηεζή ηνπο ζε εηδηθφ ζρνιείν ζην νπνίν ε
γξάθνπζα εξγαδφηαλ σο εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο.

Παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ
Πεξηγξαθή αηνκηθήο πεξίπησζεο
Ζ Κ. είλαη κία καζήηξηα ειηθίαο δέθα εηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. Έρεη ζνβαξή λνεηηθή
πζηέξεζε θαη θηλεηηθέο δπζθνιίεο. Φνηηά ζε εηδηθφ ζρνιείν. Γελ έρεη νκηιία, θαηαλνεί ηνλ
ιφγν ησλ άιισλ εθφζνλ δελ είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηνο θαη αληαπνθξίλεηαη ζε εξσηήζεηο κε ηηο
ιέμεηο «λαη» θαη «φρη». Γελ κπνξεί λα θηλεζεί απηφλνκα· κεηαθηλείηαη κε αλαπεξηθφ
ακαμίδην, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κφλε ηεο. Έρεη θαιή ζηήξημε ηνπ άλσ
ηκήκαηνο ηνπ ζψκαηφο ηεο, φκσο ε ιεπηή θηλεηηθφηεηά ηεο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη
δπζθνιεχεηαη ηδηαίηεξα ζηνλ ζπληνληζκφ καηηνχ-ρεξηνχ. Δίλαη ηδηαίηεξα επηθνηλσληαθή,
επηδηψθεη ηελ επαθή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιια άηνκα, φκσο νη ζνβαξνί πεξηνξηζκνί
ηεο ζηελ αληίιεςε, ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ νκηιία θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ δπλαηφηεηά ηεο
λα παίμεη κε άιια παηδηά ή αθφκε θαη κε ελήιηθεο.
Ζ Κ. είλαη ηδηαίηεξα θηλεηνπνηεκέλε ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ηεο
ηάμεο ηεο. Σεο αξέζεη ην ληέθη, κε ην νπνίν ζπλήζσο επηιέγεη λα ζπλνδεχεη ηα ηξαγνχδηα πνπ
παίδνπκε αθνινπζψληαο πάληα ηνλ ξπζκφ ηεο κνπζηθήο, ρσξίο πνηέ λα εηζάγεη θάπνηα δηθή
ηεο κνπζηθή ηδέα. Σξαγνπδά ζσζηά ηνληθά, πνιχ ζπρλά κάιηζηα ζρεκαηίδνληαο θαη ηηο ιέμεηο
ζηνλ βαζκφ πνπ κπνξεί. Ο ελζνπζηαζκφο ηεο ηελ ψξα ηεο κνπζηθήο θαη ε ραξά κε ηελ νπνία
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ζπκκεηέρεη, αηζζάλνκαη φηη είλαη κία αθεηεξία γηα λα πξνζεγγίζεη κία εκπεηξία πνπ πιεζηάδεη
πεξηζζφηεξν ζην παηρλίδη. ήκεξα, απνπζηάδνπλ νη ζπκκαζεηέο ηεο θαη ε ζπγθπξία απηή κνπ
δίλεη ην πεξηζψξην λα εξγαζηψ εμαηνκηθεπκέλα κε ηελ Κ. -έζησ κφλν γηα ζήκεξα.
Ζ Κ. κνπ δείρλεη ην πηάλν θαη θάζνκαη δίπια ηεο. Αληίζεηα απφ φ,ηη ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζην
κάζεκά καο, επηιέγσ λα κελ παίμσ εγψ παξά λα αθήζσ ηελ πξσηνβνπιία ζε εθείλε λα κνπ
δείμεη ηη επηζπκεί λα ζπκβεί ζηελ ψξα καο θαη λα απηνζρεδηάζνπκε καδί. Ζ Κ. ηνπνζεηεί ην
δεμί ηεο ρέξη ζην πηάλν θαη παίδεη κία λφηα ζηελ ςειή πεξηνρή. Ζ έληαζε είλαη ηδηαίηεξα
ρακειή θαη κεζνιαβεί αξθεηφο ρξφλνο κέρξη λα παίμεη μαλά ηελ ίδηα λφηα. Απαληψληαο ζηελ
Κ. θαη δηαηεξψληαο κνπζηθά ηε δηάζεζε πνπ έρεη εηζάγεη αιιά θαη ζχκθσλα κε ηελ πνηφηεηα
ηεο θίλεζήο ηεο, παίδσ ηψξα ζηε ρακειή πεξηνρή κφλν κία ζπγρνξδία, ζε πνιχ ρακειή
έληαζε, αθήλνληάο ηελ φκσο λα ερήζεη. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα ερεηηθφ ππφβαζξν φπνπ
ιεηηνπξγεί σο έλαο ππνδνρέαο γηα ηελ επφκελε λφηα ηεο Κ. Ζ Κ. μαλαπαίδεη ηελ ίδηα λφηα,
δχν θνξέο, ηψξα φκσο ην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ επαλαιήςεσλ είλαη κηθξφηεξν θαη ζρεκαηίδεη
έλα πξψην ξπζκηθφ ζρήκα. Ξαλαπαίδσ κηα δεχηεξε ζπγρνξδία σο απάληεζε ζην ζχληνκν
κνηίβν πνπ ε Κ. εηζήγαγε θαη έηζη δεκηνπξγείηαη κία κεισδηθή θαη ξπζκηθή ζπλέρεηα ε νπνία
δελ μέξνπκε πνχ ζα νδεγήζεη. Ζ Κ. ηψξα επαλαιακβάλεη ην ξπζκηθφ ζρήκα πνπ δεκηνχξγεζε
ε ίδηα ιίγν πξηλ, φκσο ηψξα, ε έληαζε ηνπ ήρνπ είλαη πνιχ πην δπλαηή θαη θαίλεηαη φηη ε Κ.
έρεη θηλεηνπνηεζεί θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ζπληνλίδεη πνιχ θαιχηεξα ηελ θίλεζή ηεο κε ην
ζψκα ηεο. Παίδσ σο απάληεζε ζην ξπζκηθφ ζρήκα ηεο έλα πνιχ ζχληνκν κνηίβν ην νπνίν
αθήλεη ρψξν ψζηε ε Κ. αλ επηζπκεί λα εηζάγεη κία λέα κνπζηθή ηδέα πέξα απφ ηε ξπζκηθή
επαλάιεςε ηεο ίδηαο λφηαο, πξάγκα ην νπνίν ζπκβαίλεη θαζψο δηαηεξεί ηνλ ξπζκφ πνπ
έρνπκε μεθηλήζεη αιιά πξνζζέηεη λέεο λφηεο ζε αλνδηθή θιίκαθα. ε πνιχ ιίγν ρξφλν απηφ
πνπ αθνχγεηαη είλαη έλαο δσεξφο ρνξφο, ηνπ νπνίνπ ε Κ. θαζνδεγεί ηελ εμέιημε.
Πεξηγξαθή νκάδαο
Μία νκάδα ηξηψλ αγνξηψλ ειηθίαο νθηψ εηψλ έρνπλ κάζεκα κνπζηθήο ηελ πξψηε δηδαθηηθή
ψξα. Καη ηα ηξία παηδηά έρνπλ κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη θηλνχληαη κε αλαπεξηθφ
ακαμίδην. Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ άλσ άθξσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, κε κηθξέο δπζθνιίεο ζηελ
ιεπηή θηλεηηθφηεηα. ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. Σνπο αξέζεη λα
ηξαγνπδνχλ ζπρλά ζπλνδεχνληαο ηε θσλή ηνπο κε θξνπζηά φξγαλα. Καζψο πιεζηάδεη ε κέξα
ηεο γηνξηήο, αθνχ μεθηλήζνπκε φινη καδί κε έλα ηξαγνχδη θαισζνξίζκαηνο ηεο νκάδαο,
αξρίδσ λα δηδάζθσ ην ηξαγνχδη πνπ έρνπκε ήδε αξρίζεη λα δνπιεχνπκε απφ ην πξνεγνχκελν
κάζεκα. Παξφιν πνπ ηα παηδηά ηελ πξνεγνχκελε θνξά είραλ δείμεη ελζνπζηαζκφ θαη
ζπκκεηείραλ ελεξγά ζην ξεπεξηφξην ηεο γηνξηήο, ζήκεξα νη πξνζπάζεηέο κνπ λα ηνπο
θηλεηνπνηήζσ απνβαίλνπλ άθαξπεο. Φαίλεηαη λα κελ έρνπλ δηάζεζε ή ελέξγεηα λα
ζπλερίζνπλ θαη δείρλνπλ λα έρνπλ απνζπξζεί ν θαζέλαο ζηνλ εαπηφ ηνπ. Αηζζάλνκαη φηη
ππάξρεη κία ζπλζήθε φπνπ ε δηάζεζε ησλ παηδηψλ θαη ην γεληθφηεξν ζπλαίζζεκα ηεο νκάδαο
είλαη ρσξίο δηαθπκάλζεηο. Απνθαζίδσ φηη ζα ήηαλ θαιχηεξν λα δηαθφςσ ηε δηδαζθαιία ηνπ
ηξαγνπδηνχ θαη λα πξνηείλσ λα δηαιέμεη ν θαζέλαο ηνπο έλα φξγαλν γηα λα παίμνπκε
ειεχζεξα. Ο Ν. δηαιέγεη ηε θπζαξκφληθα, ν Ζ. ην ληέθη θαη oX. ην ηχκπαλν ρεηξφο ελψ εγψ
ηνπο ζπλνδεχσ ζην πηάλν. Ξεθηλάσ κε κία πνιχ απιή ξπζκηθή δνκή ζην πηάλν. Ο Ν. ζπεχδεη
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ακέζσο λα παίμεη κε ηε θπζαξκφληθα, ελψ πνιχ γξήγνξα «κπαίλνπλ» ζηνλ απηνζρεδηαζκφ ν
Ζ. θαη ν Υ. αθνινπζψληαο αξρηθά ηνλ ξπζκφ πνπ έρσ εηζάγεη. Αθνχ εδξαησζεί κία ξπζκηθή
ζπλέρεηα θαη ζηαζεξφηεηα κεηαμχ καο, απνθαζίδσ λα κηκεζψ παξαιιάζζνληαο ειαθξά
κεισδηθά ή/θαη ξπζκηθά κνηίβα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα άιια ηξία φξγαλα, γεγνλφο πνπ
θηλεηνπνηεί κία αιιεινπρία αληηδξάζεσλ. Καζψο μεθηλψ λα αθνινπζήζσ κνπζηθά πξψηα ηελ
θπζαξκφληθα, ν Ζ. θαη ν Ν. «αξαηψλνπλ» ηε ξπζκηθή ζπλνδεία αθήλνληαο ρψξν ζην Ν. λα
αθνπζηεί. Μεηά απφ ιίγν, ν Ζ. αιιά θαη ν Ν. δνθηκάδνπλ λα παίμνπλ θη εθείλνη έλα απιφ
κνηίβν πνπ έρεη αθνπζηεί ήδε απφ ηνλ Υ. θαη ν Υ. αληαπνθξίλεηαη ρακνγειψληαο θαη
παίδνληαο ηψξα πην δπλαηά. Ζ έληαζε ηεο κνπζηθήο ζηελ νκάδα ζηγά ζηγά δπλακψλεη θαη ηα
ηξία παηδηά παίδνπλ έλα ηδηφηππν θξπθηφ: ελαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο ηηο κηκήζεηο ζχληνκσλ
κνηίβσλ θαη ε δηθή κνπ ζπκβνιή κεηψλεηαη θαζψο ζπλνδεχσ ξπζκηθά ηελ αξρηθή κνπ
ξπζκηθή αθνινπζία πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί έλα θιίκα ζπλέρεηαο. Σα παηδηά ηψξα γεινχλ
θαη αληαιιάζζνπλ «πεηξάγκαηα» κεηαμχ ηνπο, κέρξη λα νδεγεζεί ν απηνζρεδηαζκφο ζε έλα
κνηξαζκέλν ηέινο, φπνπ ζπλαηλεί ζησπειά φιε ε νκάδα. Σν θιίκα ζηελ αίζνπζα έρεη αιιάμεη
εληειψο θαζψο έρεη «δσληαλέςεη» ε δηάζεζε φισλ καο θαη επηζηξέθνπκε ζηε δηδαζθαιία ηνπ
ηξαγνπδηνχ.
ρφιηα
ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα παξνπζηάδνληαη δχν κνπζηθνί απηνζρεδηαζκνί ζηνπο νπνίνπο
ζπκκεηέρνπλ παηδηά κε πνιχ ζνβαξέο αλαπεξίεο, ζηελ πξψηε πεξίπησζε ζην πιαίζην κίαο
δπηθήο ζρέζεο θαη ζην δεχηεξν κίαο νκάδαο. Παξφιν πνπ ε παξνπζία ηεο εθπαηδεπηηθνχ είλαη
δηαξθήο θαη -ηνπιάρηζηνλ ζε πξψην ζηάδην- αξθεηά δηεπθνιπληηθή, σζηφζν κπνξνχκε λα
παξαηεξήζνπκε κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνπζηθνχ απηνζρεδηαζκνχ σο ζπζηαηηθά
κίαο παηγληψδνπο δηεξγαζίαο, αλάινγεο κε ηηο πξψηκεο αληαιιαγέο κεηαμχ κεηέξαο-παηδηνχ
φπνπ ππεξηεξνχλ ε απηελέξγεηα θαη ε πξσηνβνπιία ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ γηα ηελ πνξεία ηεο
δηάδξαζεο. Σν γεγνλφο φηη κπφξεζα λα αθνπγθξαζηψ ηελ αξρηθή δηάζεζε ησλ παηδηψλ
κπαίλνληαο ζηελ αίζνπζα, θαηά ηξφπν αλάινγν ε κεηέξα «δηαβάδεη» ηε δηάζεζε ηνπ παηδηνχ
φπσο θη αλ εθθξάδεηαη, δείρλνληαο εκπηζηνζχλε ζην δηθφ κνπ ζπλαίζζεκα γηα ην παηδί ή ηελ
νκάδα ιεηηνχξγεζε σο βάζε θαη αθεηεξία γηα λα αλαπηπρζεί ζηε ζπλέρεηα κηα παηγληψδεο
δεκηνπξγηθή δηεξγαζία κέζα απφ ηε κνπζηθή.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθηλά ν απηνζρεδηαζκφο, αλαπηχζζνληαη άιινηε παξάιιεια θαη άιινηε
δηαδνρηθά κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπ ζπλερνχλ κε ηηο βαζηθφηεξεο παηγληψδεηο
δηεξγαζίεο: ζην πξνζθήλην βξίζθεηαη ε κίκεζε ε νπνία -πξνεξρφκελε αξρηθά απφ ηελ
εθπαηδεπηηθφ- κέζσ ηεο επαλάιεςεο κε κηθξέο παξαιιαγέο ηεο κνπζηθήο ηνπ παηδηνχ/ψλ
θηλεηνπνηεί ηα παηδηά ψζηε λα εκπιαθνχλ δπλακηθά ζηε δηαδηθαζία, πξνζθέξνληαο επηπιένλ
πιηθφ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ν ραξαθηήξαο ηεο κίκεζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο
εθπαηδεπηηθνχ δελ αθνξά κφλν ην κνπζηθφ πιηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο καζεηέο αιιά θαη
ηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο ηεο θίλεζεο, ηεο θσλήο, ηνπ βιέκκαηνο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο
δξάζεο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ αληαλαθιά ην θάζε παηδί: πξφθεηηαη δειαδή γηα κία
δηαηξνπηθή ιεηηνπξγία (Stern, 1985).
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Οη καζεηέο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο θαίλεηαη λα απνιακβάλνπλ ην γεγνλφο φηη έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ ηε ζπλζήθε: Ο πξν-ιεθηηθφο ραξαθηήξαο ηεο αιιειεπίδξαζεο,
επέηξεςε ηελ αλάδπζε ηνπ παηρληδηνχ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ ιφγνπ αιιά
νχηε θαη ηεο θίλεζεο ηνπ ζψκαηνο. Παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ θίλεζε θαη ζε άιινπο
ηνκείο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, νη καζεηέο αηζζάλζεθαλ ηθαλνπνίεζε, έληαζε, έθπιεμε,
αληάιιαμαλ πεηξάγκαηα κεηαμχ ηνπο κέζα απφ ην ρηνχκνξ θαη ηελ εθθξαζηηθφηεηα,
αηζζάλζεθαλ φηη ηνπο θαηαιαβαίλνπλ θαη φηη θαη νη ίδηνη ζπλέβαιαλ ψζηε λα αλζίζεη θαη λα
δηαηεξεζεί δσληαλφ ην παηρλίδη ηεο κνπζηθήο αιιειεπίδξαζεο.

πκπεξάζκαηα
Σα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο έρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο
θξνληίδαο θαη ππνζηήξημεο. πλήζσο, ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή
θαζψο ρξεηάδεηαη λα αθνινπζνχλ ζεξαπείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα
φζν θαη κεηά ην πέξαο ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ. Κάπνηεο απφ ηηο αλαγθαίεο απηέο παξεκβάζεηο
πεξηιακβάλνπλ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, νη νπνίεο αθνινπζνχληαη απφ κεγάια ρξνληθά
δηαζηήκαηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θηλεηηθφηεηαο. Ζ δηακφξθσζε ζπλζεθψλ θαηάιιεισλ
γηα παηρλίδη δελ είλαη απηνλφεηε θαζψο ν ειεχζεξνο ρξφλνο ζπρλά ζπαλίδεη αιιά θαη επεηδή,
ε εηδηθή θχζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε δπζρεξαίλεη ηελ
θαηάζηαζε. Ζ κνπζηθνζεξαπεία απνηειεί κία παξέκβαζε πνπ πξσηίζησο ζέβεηαη ηνλ
πξνζσπηθφ ρψξν θαη ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη πξνζθέξεη κία δηεπθνιπληηθή ζπλζήθε
γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ.
Ηδαληθά, ε κνπζηθνζεξαπεία ζα έπξεπε λα παξέρεηαη σο ζεζκνζεηεκέλε παξέκβαζε ζην
πιαίζην ηεο εηδηθήο αγσγήο ζε θάζε παηδί. Γπζηπρψο θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη κέρξη ζήκεξα.
ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κία πξνζπάζεηα λα δηαθαλεί πψο ην θχξην εξγαιείν ηεο
κνπζηθνζεξαπείαο -ν κνπζηθφο απηνζρεδηαζκφο- αθφκε θαη φηαλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζην
πιαίζην κίαο ζπζηεκαηηθήο κνπζηθνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο κπνξεί ιεηηνπξγήζεη σο
δίνδνο ψζηε λα μεδηπισζνχλ θάπνηεο απφ ηηο δηαζηάζεηο κίαο αιιειεπίδξαζεο πνπ
ζπγθεληξψλνπλ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηρληδηνχ: ηε δηαθίλεζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θηλήηξνπ γηα δξάζε, ηνλ έιεγρν απφ ηνπο δχν ή
πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ απζφξκεησλ αιιειεπηδξάζεσλ κέζα ζηνλ ρξφλν, ηνλ
εζηηαζκφ ζηε δηαδηθαζία θαη φρη απαξαίηεηα ζην απνηέιεζκα ηνπ παηρληδηνχ, ηελ απνπζία
θαλφλσλ πνπ έρνπλ «δνζεί» απφ θάπνηνλ άιινλ εθηφο πνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηέινο
ηελ ελεξγνπνίεζε κίαο δσληαλήο, γεκάηεο δηαθπκάλζεηο ζρέζεο αλάκεζά ηνπο.
Σν ππφβαζξν ησλ κνπζηθνζεξαπεπηψλ φζνλ αθνξά ηελ επειημία θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα
ζηελ αλίρλεπζε θαη ελίζρπζε ησλ κνξθψλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ παηδηνχ, δηεπθνιχλεη ηελ
αλάδπζε παηγλησδψλ, εκπξφζεησλ κνπζηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Ζ έκθαζε ζηελ ελεξγφ
ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζηε κνπζηθή δξάζε, κε φπνηνλ ηξφπν θαη κέζν εθείλν κπνξεί αιιά
θαη ε επηθέληξσζε ζηελ πνηφηεηα ηεο κνπζηθήο επηθνηλσλίαο πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο γηα
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ηελ αλάδεημε θαη ππνζηήξημε ησλ αλαγθψλ αιιά θαη ηνπ δπλακηθνχ ησλ παηδηψλ κε ζνβαξέο
αλαπεξίεο.
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Ζ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην Ννκφ Πέιιαο θαη
ν ξφινο ηεο Ζγεζίαο
The motivation of the Secondary Education teachers in the Prefecture of Pella and the
role of Leadership
νθία Βαθάιε, Δθπαηδεπηηθφο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Μ.Α. Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο,
svakali@gmail.com
SophiaVakali, Teacher of Secondary Education, M.A. Organization and Administration in Education,
svakali@gmail.com

Abstract: Aim of this empirical research is to explore the views ofthe Secondary Education
teachers in the Prefecture of Pella regarding the factors that contribute to their motivation as
well as to illustrate the role and contribution of the Director in this. The research method
chosen was the quantitative with research tool the questionnaire. The findings of the survey
have shown that teachers have a high level of individual motivation and consider highly
motivating factors the cooperative climate with their colleagues and interpersonal
relationships in general, fair behavior by the Director, linking performance to rewards, the
clear definition of their duties, good working conditions and the updating of their knowledge
in their teaching subject. This research comes to conclusions about the practices and the
factors that motivate teachers and can be used to motivate them positively. Σhe findings can
be useful,bothfor directors of school units and those who have the responsibility for
programming and decision making of government educating policies and is expectedto
stimulate into further investigation of this topic.
Keywords: motivation, educator, manager/leader, motives
Πεξίιεςε: θνπφο ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην Ννκφ Πέιιαο, αλαθνξηθά κε ηνπο
παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ηνπο θαζψο, επίζεο, θαη ε απνηχπσζε ηνπ
ξφινπ θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ δηεπζπληή ζε απηή. Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ
ε πνζνηηθή κε εξγαιείν έξεπλαο ην εξσηεκαηνιφγην. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο
νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αξθεηά πςειφ ην επίπεδν ηεο αηνκηθήο ηνπο παξαθίλεζεο θαη
ζεσξνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχο παξαθηλεηηθνχ οπαξάγνληεο ην ζπλεξγαηηθφ θιίκα κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο γεληθφηεξα, ηε δίθαηε ζπκπεξηθνξά απφ ην
Γηεπζπληή, ηε ζχλδεζε ηεο απφδνζεο κε ηηο αληακνηβέο, ην ζαθή θαζνξηζκφ ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο, ηηο θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπο
ζην δηδαθηηθφ ηνπο αληηθείκελν. Ζ παξνχζα έξεπλα νινθιεξψλεηαη κε ηε δηαηχπσζε
ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κεηηο πξαθηηθέο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ παξαθηλνχλ ηνπο
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εθπαηδεπηηθνχο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ηνπο θηλεηνπνηήζνπλ ζεηηθά. Σα
επξήκαηα κπνξεί λα απνδεηρηνχλ ρξήζηκα, αθελφο γηα ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
θαη αθεηέξνπ γηα ηνπο έρνληεο ηελ επζχλε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο
θξαηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη λα απνηειέζνπλ εξέζηζκα γηα πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο.
Λέμεηο θιεηδηά: παξαθίλεζε, εθπαηδεπηηθφο, δηεπζπληήο/εγέηεο, θίλεηξα

Δηζαγσγή
ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο νη απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
ησλ καζεηψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ είλαη απμεκέλεο. Οη
εξγαδφκελνη ζε έλα ζεηηθφ πεξηβάιινλ είλαη πην παξαγσγηθνί θαη απνδνηηθνί, πξνάγνληαο
παξάιιεια ην αηνκηθφ θαη ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ ηνπ νξγαληζκνχ.
ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ πξνυπνζέηεη ηελ
εμαζθάιηζε ηεο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην δηεπζπληή θαη ζην ππφινηπν δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ. Δληνχηνηο, νη απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ζηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε, θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ηεο δηεξεχλεζεο ησλ βαζηθψλ
πξαθηηθψλ παξαθίλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο, αθνχ σζεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο
ζηφρνπο θαη απαηηεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηεπζπληή, γλψζε
θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ θαη πξνπάλησλ δηάζεζε θαη επηζπκία γηα ελίζρπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο.
Σν παξφλ άξζξν δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα, ζην πξψην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε
ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κέζσ ηεο ελλνηνινγηθήο απνζαθήληζεο ηεο παξαθίλεζεο
θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηε ζπλέρεηα
ζην δεχηεξν θεθάιαηνπεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ελψ ζην ηξίην
θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απηήο. Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην
θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.

Κεθάιαην 1ν – Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε
1.1.Ζ έλλνηα ηεο παξαθίλεζεο/ππνθίλεζεο/παξψζεζεο
χκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2002), ε παξαθίλεζε κπνξεί λα νξηζζεί σο ε εζσηεξηθή
δηαδηθαζία ψζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηνπο ζηφρνπο ησλ νπνίσλ ε
πινπνίεζε έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ.
Οη Everard θαη Morris (1999: 45) δηαηππψλνπλ δχν νξηζκνχο γηα ηελ παξαθίλεζε: α. «ε
επίηεπμε απνηειέζκαηνο κέζσ αλζξψπσλ» θαη β. «λα παίξλεηο ην θαιχηεξν απφ ηνπο
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αλζξψπνπο». Τπνζηεξίδνπλ, σζηφζν, ην δεχηεξν νξηζκφ αθνχ ην θαιχηεξν πνπ κπνξεί λα
δψζεη θάπνηνο δελ ηαπηίδεηαη απαξαίηεηα κε ην απνηέιεζκα πνπ δεηήζεθε αξρηθά απφ απηφλ,
αλ θαη πξέπεη βεβαίσο λα ελαξκνλίδεηαη κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο θαη ην ήζνο ηνπ ζρνιείνπ.
Ζ παξψζεζε θαηά ηνλ Εάραξε (2003), είλαη κηα ακνηβαία επίδξαζε παξαγφλησλ ηεο
θαηάζηαζεο πνπ βηψλεη έλα άηνκν θαη ησλ θηλήηξσλ.Καηά ηνπο Hayes θαη Stratton (2017:
212) ηα θίλεηξα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο «έλαο γεληθφο φξνο πνπ δίλεηαη ζε κηα ππνθείκελε
θαηάζηαζε πνπ ελεξγνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνθαιεί λα ζπκβεί». Ο VandenBos
(2015: 670) αλαθέξεη σο θίλεηξν ηελ «ψζεζε πνπ δίλεη ζθνπφ ή θαηεχζπλζε ζηε ζπκπεξηθνξά
θαη ιεηηνπξγεί ζηνπο αλζξψπνπο ζε έλα ζπλεηδεηφ ή αζπλείδεην επίπεδν».
1.2. Ζ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Αλαληίξξεηα, πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ην δηεπζπληή είλαη ε παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ δηεπζχλεη. Καηά ζπλέπεηα, ν δηεπζπληήο πνπ
επηδηψθεη ηελ παξαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο
ζπλζήθεο, θάησ απφ ηηο νπνίεο νη πθηζηάκελνη ηνπ ζα αηζζάλνληαη ζπλερψο εκπλεπζκέλνη, λα
εξγάδνληαη ζθιεξά.
Καηά ηνπο Alam θαη Farid (2011), ε παξαθίλεζε επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο
κεηαμχ ησλ νπνίσλ: α. Πξνζσπηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο, β. Ζ θνηλσληθννηθνλνκηθή
θαηάζηαζε, γ. Σα θίλεηξα θαη νη αληακνηβέο, δ. Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
(απηνπεπνίζεζε), θαη ε. Σν πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ.
Απνηειεί γεγνλφο, φηη νη εθπαηδεπηηθνί δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αθνχ νη καζεηέο ηνπο εμηδαληθεχνπλ θαη πξνζπαζνχλ λα ηνπο
κηκεζνχλ (Alam&Farid, 2011), θαζψο ην ζρνιείν εθηφο απφ ην λα παξέρεη γλψζεηο,
δεμηφηεηεο, γεληθή παηδεία θαη εμεηδίθεπζε παξάιιεια δηακνξθψλεη αληηιήςεηο θαη πηζηεχσ,
δηαπιάζεη ζπλεηδήζεηο θαη εκπλέεη αμίεο (Παπαλανχκ-Σδίθα, 1995).
1.2.1. Γηνηθεηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Ο δηεπζπληήο έρεη δηπιή ηδηφηεηα είλαη δειαδή ν εγέηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπγρξφλσο ν
δηνξηζκέλνο ππάιιεινο ησλ δηνηθεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ. Δμαηηίαο ηνπ δηηηνχ απηνχ
ξφινπ, αθελφο ν δηεπζπληήο σο εγέηεο πξνζπαζεί λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο
νκάδαο πνπ εγείηαη, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, αθεηέξνπ σο δηνξηζκέλνο
ππάιιεινο πξνζπαζεί λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ηεξαξρηθά αλσηέξσλ ηνπ
ζηελ εθπαηδεπηηθή ππξακίδα (Κσηζίθεο, 1998. αΐηεο, 2008γ).
Καηά ηελ ηξαβάθνπ (2003), δηεπζπληήο δε ζεσξείηαη πιένλ ν δηεθπεξαησηήο δηνηθεηηθψλ
θαη ππεξεζηαθψλ ππνζέζεσλ πνπ δηαζέηεη κφλν αθαδεκατθά πξνζφληα αιιά έλα άηνκν κε
πνιιαπινχο θαη πνηθίινπο ξφινπο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδεη ηηο θαζεκεξηλέο
πξνθιήζεηο ζηνζπλερψο κεηαβαιιφκελν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. ην ίδην πλεχκα νη Καηζαξνχ,
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Πηηζηάβα θαη Κάθθνπ (2016), ππνζηεξίδνπλ φηη ν δηεπζπληήο σο ζηέιερνο
πξέπεηλαμεθχγεηαπφηελπαιηάαληίιεςεηνπγξαθεηνθξάηεδηαρεηξηζηή,πξέπεηπιένλλαέρεηηελαπαξαίηεηεεμεηδίθεπζεζηνλακεηαηξέπεηηηογλψζεηοζεδεμηφη
εηεογηαλαεπηηπγράλεηκέζσ
ηεοδεκηνπξγίαο
ζεηηθνχ
θιίκαηνο
ηελαλχςσζεηνπνξγαληζκνχ,ηελεθπιήξσζεησλζηφρσλθαηηεβειηίσζεησλεπηδφζεσλησλκαζεη
ψλ. Δηδηθφηεξα, ν δηεπζπληήο-εγέηεο θαιιηεξγεί έλα ζεηηθφ πεξηβάιινλ, θαζνδεγεί ην
ζπιινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ, αμηνινγεί ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη θξνληίδεη γηα ηελ
εμαζθάιηζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ζην ζρνιείν θαη γηα ηε ζπλερή επηκφξθσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ. Δπηπιένλ, πξνσζεί ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία θαη δεκηνπξγεί έλα
ζεηηθφ θιίκα κάζεζεο (Παζηαξδήο, 2004).
Δπηπξφζζεηα, ε Κηξθηγηάλλε (2011), αλαθέξεη φηη ν δηεπζπληήο είλαη ν
εκςπρσηήοησλκαζεηψλ,ησλγνλέσλθαηθπξίσοησλεθπαηδεπηηθψλθαηηαπηφρξνλαδηεπθνιχλεηηε
λεπηθνηλσλίακεηαμχφισλησλεκπιεθνκέλσλζηειεηηνπξγίαηεοζρνιηθήοκνλάδαο.
Δπηπιένλ,
απνηειεί ην βαζηθφ κνριφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, επνκέλσο θαη ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο
ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ θαη ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.
χκθσλα κε ηνπο Υπηήξε θαη Άλληλν (2004), ε ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή-εγέηε ζηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα λα κπνξεί λα εκπλέεη, λα έιθεη θαη
λα ελζαξξχλεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ ζε κηα πνξεία δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ
ζηφρσλ κε ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά.
Ζ θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ θαη ηνπ εμσδηδαθηηθνχ έξγνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ην
αΐηε (2008γ), πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνζφληα ησλ δηδαζθφλησλ θαη χζηεξα απφ
δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία. Σν παξαπάλσ έρεη σο απνηέιεζκα, αθελφο ηε δίθαηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ δηεπζπληή πξνο ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη αθεηέξνπ ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο
ζην ζρνιείν.
Δπνκέλσο, έλα ζρνιείν γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ, γηα λα επηηπγράλεη δειαδή ηνπο ζηφρνπο
ηνπ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ζπγθεθξηκέλα παηδαγσγηθά, νηθνλνκηθά θαη
δηνηθεηηθά θξηηήξηα. Μεηαμχ απηψλ είλαη θαη ην αλάινγν ζηπι εγεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
απαηηνχκελε νξγάλσζε πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεί ζην κέγηζην ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ζηελ
ηξέρνπζα θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή θαηάζηαζε (Υπηήξεο & Άλληλνο, 2004).
πλνςίδνληαο, ε ζρνιηθή δηεχζπλζε ζα είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ νη πξνζδνθίεο απφ ην
δηεπζπληή-εγέηε, ηνπο πθηζηακέλνπο θαη ην έξγν ζπγθιίλνπλ(αΐηεο, 2008γ).
1.2.2. Θεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
«Σν ζρνιηθφ θιίκα εθθξάδεη ηελ πνηφηεηα θαη ην ραξαθηήξα ηεο ζρνιηθήο δσήο, απνηειεί κηα
πνιπδηάζηαηε έλλνηα πνπ αληαλαθιά ηνπο θαλφλεο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο αμίεο, ηηο δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο, ηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε, ηελ αζθάιεηα θαη ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο κηαο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο»(NationalSchoolClimateCenter,2012:2).
Το κλίμα είναι θ ιδιαίτερθ ατμόςφαιρα του ςχολείου φιλικι, ανταγωνιςτικι ι εχκρικι και θ φφςθ
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των ςχζςεων μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων ςτθ ςχολικι μονάδα (μεταξφ του διευκυντι και των
εκπαιδευτικϊν, μεταξφ των εκπαιδευτικϊν, μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, μεταξφ
εκπαιδευτικϊν και γονιϊν). Επιπρόςκετα, το κλίμα είναι ςθμαντικό γιατί επθρεάηει: α. τθν
παραγωγικότθτα των εκπαιδευτικϊν, τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ και γενικά τθν απόδοςθ ςτο
ζργο τουσ, β. τον ενκουςιαςμό των εκπαιδευτικϊν για το εκπαιδευτικό και διδακτικό τουσ ζργο και
γ. τθν ψυχικι διάκεςθ των εκπαιδευτικϊν για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ (Κυκραιϊτθσ,
Δθμθτρίου& Αντωνίου, 2010). Ο Σαΐτθσ (2008β), υποςτθρίηει ότι το κλίμα δίνει ςε μία ςχολικι
μονάδα τθν ιδιαιτερότθτα του χαρακτιρα τθσ, αυτό δθλαδι που τθν διαφοροποιεί από τισ άλλεσ
ςχολικζσ μονάδεσ, ζςτω κι αν είναι κακ’ όλα τα άλλα όμοιεσ.

χκθσλα κε ηνπο Καηζαξνχ, Πηηζηάβα θαη Κάθθν (2016), ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ε δηνίθεζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ απνηεινχλ δχν θαηαιπηηθνχο παξάγνληεο ηεο ζρνιηθή
απνηειεζκαηηθφηεηαο νη νπνίνη ζπλδένληαη άκεζα κε κηα ζεηξά εζσηεξηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν θιίκα
πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηηο αιιαγέο θαη ηηο θαηλνηνκίεο θαηά ηελ άπνςε ηνπ Παζηαξδή (2004),
θαη λα παξνηξχλεη ην πξνζσπηθφ λα βξίζθεη θαηλνχξγηνπο θαη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο
επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα λα δηνηθνχληαη ηα ζρνιεία κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζην κέιινλ
ζα πξέπεη ν εγέηεο-δηεπζπληήο λα ειέγρεη, λα παξαηεξεί θαη λα βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε
παξαθνινπζψληαο ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ πηζαλφλ
λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζην ζεηηθφ θιίκα πνπ έρεη δηακνξθψζεη ζε απηήλ, θάλνληαο ηηο
απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο γηα ηε κε ινμνδξφκεζε ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ.
πλνςίδνληαο, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ
ζπγθείκελν είλαη θαζνξηζηηθφο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, επηδξψληαο ζηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζηνρεχνληαο ζηε βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ (Καηζαξνχ θ. ά., 2016).
1.2.3. Πξνζσπηθά θίλεηξα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Οη πξνζσπηθνί ζηφρνη αληηπξνζσπεχνπλ επηζπκεηέο κειινληηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ
εζσηεξηθνπνηεζεί απφ έλα άηνκν φπσο νη θηινδνμίεο, νη αλάγθεο, ηα ζέισ θ.α. Χζηφζν, δελ
αξθεί νη ζηφρνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ηαπηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, πξέπεη,
επίζεο λα πηζηεχνπλ φηη είλαη πξνζσπηθά ηθαλνί λα επηηχρνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο αιιά θαη
φηη ην ζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ ζα ηνπο πξνζθέξεη ηελ απαηηνχκελε ππνζηήξημε(Leithwood,
Jantzi&Fernandez, 1993).
Ο Μπνπξαληάο (2005), επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη
ηθαλνπνηνχληαη θαη παξαθηλνχληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, φηαλ κέζσ απηήο αλαπηχζζνπλ ηηο
γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαζψο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλαλαγθψλ νινθιήξσζεο θαη απηνεθηίκεζεοζπκβάιινληαο νπζηαζηηθά
ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε θαη πξφνδν.
Καηά ηνπο Everard&Morris (1999), φηαλ ην πξνζσπηθφ ζπκκεηέρεη ζηηο απνθάζεηο ησλ
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πξντζηακέλσλ απηφ ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ παξαθίλεζε ηνπο, θπξίσο φηαλ νη
απνθάζεηο ζα επεξεάζνπλ ην πξνζσπηθφ. Δπηπξφζζεηα, ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε
ιήςε απνθάζεσλ απνθέξεη αθνζίσζε ζηνπο ζηφρνπο, ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπο,
αλαγλψξηζε, ελίζρπζε ηεο ππεπζπλφηεηαο, δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ ηνπο, καζεζηαθέο
επθαηξίεο, εκπεηξία θαη πηζαλή κειινληηθή επαγγεικαηηθή εμέιημε. ην ίδην θιίκα ν Vroom
(1964), αλαθέξεη φηη ηα άηνκα αληινχλ ηθαλνπνίεζε φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ
πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ειέγρνπλ σο έλα νπζηαζηηθφ βαζκφ ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ.
Θα απνηεινχζε παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί φηη ππάξρεη κεγάιε αλάγθε λα απμεζεί ε
επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο γηα λα αλαγλσξηζηεί ε ζέζε θαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ. Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πξέπεη λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη
λα βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ(Alam&Farid, 2011).
πκπεξαζκαηηθά, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ εξγαζία θαη
επεξεάδεη θαη ηελ πξνζσπηθή δσή ελφο αηφκνπ. Δπνκέλσο, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα
έλαλ εξγνδφηε λα θξαηά επραξηζηεκέλν θαη ηθαλνπνηεκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ. ην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη πην έληνλε αθνχ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πνπ απνηεινχλ ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο άξα
θαη ην κέιινλ ηεο ρψξαο (Saiti, 2007).
1.2.4. Κίλεηξα απφ ηελ θξαηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαηά ηνλ αΐηε (2008β), ελλνείηαη ην ζχλνιν ησλ επηινγψλ, ησλ
ελεξγεηψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θξάηνο γηα
ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.
Δίλαη γεγνλφο φηη ε νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
ζηεξίδεηαη ζε κία θαιή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Δπηπιένλ, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή
επεξεάδεηαη θαη απφ ζξεζθεπηηθνχο, πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχο
παξάγνληεο. Οη θνηλσληθέο θαη νη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δέζκεπζε ησλ
θπβεξλήζεσλ γηα δηα βίνπ κάζεζε γηα φινπο, έρνπλ επηπηψζεηο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά
θαη ζην δηδαθηηθφ επάγγεικα γεληθφηεξα, φζνλ αθνξά ηηο κεηαβαιιφκελεο αληηιήςεηο ηεο
γλψζεο θαη ηα λέα καζεζηαθά ζηπι. Γηα λα αληηκεησπηζζνχλ νη παξαπάλσ απαηηήζεηο πξέπεη
λα γίλνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ θαηάξηηζε θαη επαλεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
δηαζθαιίδνληαο έηζη ηα θίλεηξα γηα λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο λέεο πξνθιήζεηο ζην
ξφιν θαη ζηηο επζχλεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο. Χζηφζν, παξάιιεια κε ηηο αιιαγέο ζηε θχζε
ηεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί θαη λα επαλεθηηκεζεί θαη ε
θχζε ησλ αληακνηβψλ θαη ησλ απνδνρψλ ηνπο. Πξάγκαηη, ε παξαθίλεζε ζηελ εξγαζία θαη νη
παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζπκία ησλ αηφκσλ γηα πεξαηηέξσ
θαηάξηηζε, ζηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ πξνζσπηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ απηψλ (Leithwood, Chapman, Corson, Hallinger&Hart, 1996).
Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ θαη ηεο
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ηδηαίηεξεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα έπξεπε λα πξνγξακκαηίζεη θαη λα
εθαξκφζεη πνιηηηθέο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα
ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ επηξξνή ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Με
αθεηεξία ηε ζέζε απηή ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξέπεη λα εληζρχζεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο
γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βειηηψλνληαο έηζη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη απμάλνληαο ηελ
απηνεθηίκεζε ηνπο γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ γηα πην απνηειεζκαηηθή
εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Gkolia, Koustelios&Belias, 2018).
Οη Alam θαη Farid (2011), πξνηείλνπλ λα θαζνξίδνληαη νη κηζζνί θαη νη δηάθνξεο απμήζεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε ηα πξνζφληα ηνπο, ζαλ αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο,
παξαθηλψληαο ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηηο θαιέο επηδφζεηο. Δπηπιένλ, απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη
θίλεηξν θαη γηα άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα ησλ
ζπλαδέιθσλ ηνπο.
πκπεξαζκαηηθά, ν θφζκνο ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηαρχηαηεο αιιαγέο. Απηφ ην γεγνλφο
νδεγεί ζηελ εθηίκεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ πσο απηή
κπνξεί λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή. Δπηπξφζζεηα, εληζρχεηαη ε πεπνίζεζε φηη νη ζπιινγηθέο
δεμηφηεηεο είλαη πνιχ πην ζεκαληηθέο θαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο.
Δπνκέλσο, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε μεθεχγεη απφ ην άηνκν θαη παίξλεη δηαπξνζσπηθέο
δηαζηάζεηο (Leithwoodetal., 1996).
1.3. Ο ξφινο θαη ε ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
χκθσλα κε ηνλ Κσηζίθε (1993), ν δηεπζπληήο/εγέηεο ρξεηάδεηαη νξηζκέλεο πξνζσπηθέο
ηθαλφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία σο έλα βαζκφ είλαη έκθπηα θαη σο έλα βαζκφ είλαη
επίθηεηα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ηθαλφηεηα λα παίξλεη απνθάζεηο, λα πξνγξακκαηίδεη,
λα εκπλέεη, λα ζπληνλίδεη θαη θπξίσο λα είλαη εηιηθξηλήο, ακεξφιεπηνο θαη δίθαηνο. Αλ δε
δηαζέηεη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ψζηε λα επηβάιιεηαη κε
ην θχξνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, ηφηε ζα είλαη ν δηνξηζκέλνο πξντζηάκελνο ηνπ ζρνιείνπ,
φρη φκσο θαη ν εγέηεο πνπ εκπλέεη.Καηά ηελ άπνςε ησλ Υπηήξε θαη Άλληλνπ (2004), ν
δηεπζπληήο σο πξντζηάκελνο πξέπεη λα πξνΐζηαηαη δειαδή λα είλαη επηθεθαιήο θαη λα νδεγεί
ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ κε βάζε ηηο ελέξγεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ επηδεηθλχνληαο ήζνο,
εππξέπεηα, εξγαηηθφηεηα, ζπλέπεηα, πεηζψ, εηιηθξίλεηα, αθνζίσζε θαη αθεξαηφηεηα.
Σν θχξνο θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ δηεπζπληή επεξεάδνληαη θπξίσο απφ ηελ αμία ηνπ σο
επηζηήκνλα θαη εγέηε, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ησλ άιισλ κειψλ ηνπ
ζρνιείνπ. Ζ ειεπζεξία θαη ε αλεμαξηεζία ηνπ εμαξηψληαη απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ
ζρέζεηο κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, ην ζχιινγν γνλέσλ, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο
πξντζηάκελεο αξρέο. Ζ απνδνρή ηνπ φκσο σο αηφκνπ εμαξηάηαη απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ
ραξαθηεξηζηηθά(Κσηζίθεο, 1998).
Σέινο, θαηά ηε ηξαβάθνπ (2003), νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζπκκεηέρνπλ
ζεζκηθά ζρεδφλ παληνχ, νπφηε παίδνπλ έλα ζπνπδαίν ή αζήκαλην ξφιν, αλάινγα κε ηηο
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ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ θαη ηε βνήζεηα πνπ δέρνληαη απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Κεθάιαην 2ν -Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
2.1. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο
Ζ παξνχζα εκπεηξηθή έξεπλα ζθνπεχεη λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην Ννκφ Πέιιαο, αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ηνπο, θαζψο επίζεο θαη λα απνηππψζεη ην ξφιν θαη ηε
ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή ζε απηή.
Ζ έξεπλα απηή έρεη κεγάιε ζεκαζία, δηφηη ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ παξαθίλεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζα έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπο ζην κέγηζην ησλ
ηθαλνηήησλ ηνπο θαη σο έκκεζν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη
θαη‘ επέθηαζε ηεο απφδνζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αιιά θαη ζηαδηαθά φινπ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά. Ο θχξηνο ζθνπφο είλαη λα δηακνξθσζνχλ ηδέεο θαη
πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα ηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα.
2.2. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί λα απαληήζεη ζηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
α. Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάγθε παξαθίλεζήο ηνπο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο;
β. Πνηνη παξάγνληεο, εηδηθφηεξα, ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ;
γ. Πνηα είλαη ηα εκπφδηα ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ;
δ. ε πνην βαζκφ ζπκβάιιεη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ;
ε. Πνηεο πξαθηηθέο εθαξκφδνπλ νη δηεπζπληέο ζην ζέκα ηεο παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ;
ζη. Πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο;
δ. Πνηνο ν ξφινο θαη ε ζηάζε ηνπ θξάηνπο ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο
εληφο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο;
2.3. Ζ πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο
Χο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο ζεσξήζεθε ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Πέιιαο κέρξη ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2018, φπνπ αληιήζεθε ην πιήζνο ησλ
ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη αληηζηνηρνχζε ζε
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988 εθπαηδεπηηθνχο (Γήκνο Πέιιαο 473, Γήκνο Έδεζζαο 233, Γήκνο Αικσπίαο 175, Γήκνο
θχδξαο 107).
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε κε ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία θαηά ηελ νπνία ν
πιεζπζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρσξίζηεθε ζε ζηξψκαηα (strata) σο πξνο ηε γεσγξαθηθή
θαηαλνκή ησλ ζρνιείσλ, δειαδή ζηνπο ηέζζεξηο Γήκνπο ηνπ Ννκνχ (Πέιιαο, Έδεζζαο,
Αικσπίαο, θχδξαο). ηε ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ επηκέξνπο δείγκαηα κε απιή ηπραία
δεηγκαηνιεςία (Εαθεηξφπνπινο, 2005). Δηδηθφηεξα, ην εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε
ειεθηξνληθά κέζσ email ζε φια ηα ζρνιεία ηνπ Ννκνχ, κε ηελ παξάθιεζε πξνο ηνπο
Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ λα ην πξνσζήζνπλ ζηα πξνζσπηθά email ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
ππήξρε πξφβιεςε (ππνρξεσηηθφ πεδίν) ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Γήκνπ
εξγαζίαο. Χζηφζν, επεηδή ε αληαπφθξηζε-ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ήηαλ ε
πξνζδνθψκελε κνηξάζηεθαλ θαη έληππα εξσηεκαηνιφγηα ζε ζρνιεία ζε φιν ην Ννκφ.
πλνιηθά ζπγθεληξψζεθαλ 223 εξσηεκαηνιφγηα (Γήκνο Πέιιαο 119, Γήκνο Έδεζζαο 50,
Γήκνο Αικσπίαο 34, Γήκνο θχδξαο 20).
2.4. Σν εξσηεκαηνιφγην σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνηηκήζεθε ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ.
Θεσξήζεθε ην πξνζθνξφηεξν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηαηί εμππεξεηνχζε ηηο αλάγθεο ηεο
έξεπλαο, θαζψο αμηφπηζηα θαη αλψλπκα ζα θαηαγξάθνληαλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δεκηνπξγήζεθε κε
βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε θαη ηα αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα
πξνεγνπκέλσλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ.
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ Απξηιίνπ-Μαΐνπ 2018.ιεο νη
εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ. ην εξσηεκαηνιφγην
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαηαθηηθέο θιίκαθεο θαη ζπγθεθξηκέλα θιίκαθεο ηχπνπ Likert (5βαζκεο)
(απφ Γηαθσλψ Απφιπηα έσο πκθσλψ Απφιπηα) θαζψο είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
πεξηζζφηεξν γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο (Εαθεηξφπνπινο, 2012).
Καζψο νη ελφηεηεο ζπληεινχλ ζηε δηαζθάιηζε ηάμεο θαη νξγάλσζεο ζην εξσηεκαηνιφγην
ηφζν γηα ηελ εξεπλήηξηα φζν θαη γηα ηνλ εξσηψκελν ζχκθσλα κε ηνλ Εαθεηξφπνπιν (2012),
ην εξσηεκαηνιφγην απνηεινχηαλ απφ επηά ελφηεηεο:
Α. Πξνθίι Δθπαηδεπηηθνχ.
Β. Γηνηθεηηθέο πξαθηηθέο/εγεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
Γ. Θεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Γ. Πξνζσπηθά/Δζσηεξηθά θίλεηξα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Δ. Κίλεηξα απφ ηελ θξαηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
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Σ. Παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδηα ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Ε. Πξαθηηθέο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
2.5. ηαηηζηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ- Αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο
Σν ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα επεμεξγάζηεθαλ κε
ηα ινγηζκηθά SPSS v.21 θαη Microsoft Excel 2007. Οη θχξηεο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη εθείλεο ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη ηεο επαγσγηθήο
ζηαηηζηηθήο (ε ζχγθξηζε κέζσλ φξσλ αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ (t-test) θαη ε αλάιπζε
δηαθχκαλζεο κε έλαλ παξάγνληα (One-Way ANOVA)). Σέινο, ζηηο εξσηήζεηο πνπ νη
ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο,
πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε Multiple Response.
Γηα ηoλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο
αμηνπηζηίαο Cronbach‘ salpha, ν νπνίνο δείρλεη ηελ νκνηνγέλεηα ησλ εξσηήζεσλ κηαο
θιίκαθαο. Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Cronbach‘ salpha γηα ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ βξέζεθε α=0,95 ηηκή πνπ θαλεξψλεη κεγάιε αμηνπηζηία.

Κεθάιαην 3ν - Δπξήκαηα– Απνηειέζκαηα
3.1. Απνηειέζκαηα Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο
Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηηο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο ησλ
δηεπζπληψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ Πίλαθα 1
πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ
φηη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ αλήθνπλ επηβιέπεη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη
θξνληίδεη γηα λα ππάξρεη έλα αζθαιέο θαη θαζαξφ πεξηβάιινλ (MΟ=4,28, ΣΑ=0,79) θαη
ελεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή κνλάδα (ΜΟ=4,21,
ΣΑ=0,73). Δπηπιένλ, πνιχ ζεηηθή άπνςε έρνπλ γηα ηε δίθαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή
απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (MΟ=4,20, ΣΑ=0,92), γηα ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ
ζπλάληεζεο κε ην πξνζσπηθφ (MΟ=4,19, ΣΑ=0,77) θαη γηα ηνλ έπαηλν ζηηο εμαηξεηηθέο
επηδφζεηο (MΟ=4,19, ΣΑ=0,98). Θεηηθή άπνςε έρνπλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία επράξηζηνπ
ζρνιηθνχ θιίκαηνο (MΟ=4,17, ΣΑ=0,83) θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα
ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν (MΟ=4,11, ΣΑ=0,91). πκθσλνχλ, επίζεο, φηη ν δηεπζπληήο
ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ πξνγξακκάησλ
θαη πξαθηηθψλ (MΟ=4,08, ΣΑ=0,87). Δπηπξφζζεηα, ζπκθσλνχλ φηη ζρεδηάδεη ηηο δξάζεηο
ζπιινγηθά κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ (MΟ=4,07, ΣΑ=0,95), φηη ν δηεπζπληήο ζπλεξγάδεηαη
κε ην Γήκν (MΟ=4,07, ΣΑ=0,80) θαη φηη επηιχεη ηα πξνβιήκαηα ζπλεξγαηηθά κε ην ζχιινγν
δηδαζθφλησλ (MΟ=4,01, ΣΑ=0,95). Δπηπιένλ, ν δηεπζπληήο ηνπο αληηκεησπίδεη σο άηνκα κε
μερσξηζηέο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο (MΟ=4,00, ΣΑ=1,00), θαιιηεξγεί ζρέζεηο κε
επηζηεκνληθνχο θνξείο, ζπκβνχινπο θαη άιια ζρνιεία (MΟ=3,98, ΣΑ=0,87), πξνζηαηεχεη ην
Page 310 of 416

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

δηδαθηηθφ ρξφλν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ελνριήζεηο (MΟ=3,96, ΣΑ=0,91) θαη ηνπο
ελζαξξχλεη γηα λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο (MΟ=3,93, ΣΑ=0,92). Αθφκε ζπκθσλνχλ
αξθεηά φηη ν δηεπζπληήο ηνπο απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε (MΟ=3,85, ΣΑ=1,05), φηη
θαηαλέκεη ηηο εξγαζίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο (MΟ=3,84,
ΣΑ=1,00), φηη πξνσζεί πξνγξάκκαηα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο (MΟ=3,81, ΣΑ=0,97), φηη
πξνζδηνξίδεη έλα φξακα πνπ ηνπο παξαθηλεί (MΟ=3,75, ΣΑ=0,97) θαη φηη ηνπο ππνζηεξίδεη,
ζε κέηξην βαζκφ γηα πξνβιήκαηα εθηφο ρψξνπ εξγαζίαο (MΟ=3,60, ΣΑ=1,01).
Πίλαθαο 1. Δλφηεηα Β - Γηνηθεηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
Δξψηεζε

ΜΟ

ΣΑ

Β1. Δλεκεξψλεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή κνλάδα.
Β2. πκπεξηθέξεηαη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε δίθαην ηξφπν.
Β3. Γεκηνπξγεί επθαηξίεο ζπλάληεζεο κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.
Β4. Καιιηεξγεί επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ ζρνιηθφ θιίκα ρσξίο δηαπιεθηηζκνχο θαη
εληάζεηο.
Β5. Δλζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ

4,21
4,20
4,19

0,73
0,92
0,77

4,17

0,83

4,08

0,87

πξνγξακκάησληνλ
θαηθάζε
πξαθηηθψλ.
Β6. Αληηκεησπίδεη
εθπαηδεπηηθφ σο άηνκν κε μερσξηζηέο αλάγθεο θαη
Β7.ηδηαηηεξφηεηεο.
Δπηβιέπεη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο γηα λα ππάξρεη θαζαξφ θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ θαη

4,00
4,28

1,00
0,79

ηνπ ζρνιείνπ.
Β8. επεκβαίλεη
Γηαζθαιίδεηζηελ
ηελ εμσηεξηθή
χπαξμε ηνπαηζζεηηθή
απαξαίηεηνπ
εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ

4,11

0,91

απφρξφλν
ην δηδαθηηθφ
Β9. εθπαηδεπηηθψλ
Πξνζηαηεχεη ηνζηφρσλ
δηδαθηηθφ
θαη ηνποπξνζσπηθφ.
εθπαηδεπηηθνχο απφ εμσηεξηθέο θαη αρξείαζηεο

3,96

0,91

Β10.ελνριήζεηο.
ρεδηάδεη ηηο δξάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζπλεξγαζία κε

4,07

0,95

ζχιινγνπαξάδεηγκα
δηδαζθφλησλ.
Β11.ηνΑπνηειεί
πξνο κίκεζε γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.
Β12. Καιιηεξγεί ζρέζεηο κε επηζηεκνληθνχο θνξείο, ζπκβνχινπο θαη άιια ζρνιεία.
Β13. πλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Γήκν θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Β14. Τπνζηεξίδεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα πξνβιήκαηα εθηφο ρψξνπ εξγαζίαο.
Β15. Δπηιχεη ηα πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπλεξγαηηθά κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.
Β16. Καηαλέκεη ηηο εξγαζίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βάζε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο.
Β17. Πξνσζεί πξνγξάκκαηα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο.
Β18. Πξνζδηνξίδεη έλα φξακα πνπ παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Β19. Δλζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ.
Β20. Δπαηλεί εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ εμαίξεηα ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

3,85
3,98
4,07
3,60
4,01
3,84
3,81
3,75
3,93

1,05
0,87
0,80
1,01
0,95
1,00
0,97
0,97
0,92

4,19

0,88

ηε ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηελ ηξίηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα
απφ ηνλ Πίλαθα 2 πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζπκθσλνχλ
φηη ηνπο παξαθηλεί ζε κεγάιν βαζκφ ην θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (MΟ=4,32, ΣΑ=0,74), νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
(MΟ=4,22, ΣΑ=0,76) θαη ε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο κε δηεμνδηθφ
θαη εηξεληθφ ηξφπν (MΟ=4,20, ΣΑ=0,78). Δπηπιένλ, πνιχ ζεηηθή άπνςε έρνπλ γηα ηελ
θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο απφ ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (MΟ=4,17,
ΣΑ=0,81) θαη γηα ηελ θαιή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ην παηδαγσγηθφ θαη καζεζηαθφ θιίκα
ηεο (MΟ=4,17, ΣΑ=0,72). Σέινο, ζπκθσλνχλ φηη νη θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο
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παξαθηλνχλ ηφζν ζε επίπεδν ρψξνπ φζν θαη ζε επίπεδν εμνπιηζκνχ (MΟ=4,04, ΣΑ=0,92).
Πίλαθαο 2. Δλφηεηα Γ - Θεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Δξψηεζε

ΜΟ

ΣΑ

Γ1. Καιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο.
Γ2. Κιίκα ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο.
Γ3. Καζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε απφ ην δηεπζπληή/ληξηα ζαο.
Γ4. Δπίιπζε ησλ δηαθνξψλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο κε δηεμνδηθφ θαη εηξεληθφ ηξφπν.
Γ5. Καιή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο – Ηθαλνπνηεηηθφ παηδαγσγηθφ θαη καζεζηαθφ θιίκα.
Γ6. Καιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο (ζρνιηθφο ρψξνο: αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξηα, εηδηθνί
ρψξνη, εμνπιηζκφο: επνπηηθά κέζα, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, δηαδίθηπν θ.α. )

4,22
4,32
4,17
4,20
4,17

0,76
0,74
0,81
0,78
0,72

4,04

0,92

Αλαθνξηθά κε ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηα πξνζσπηθά θίλεηξα πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ Πίλαθα 3 πξνθχπηεη φηη νη
ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζηελ έξεπλα ζπκθσλνχλ φηη ηνπο παξαθηλεί ζε κεγάιν βαζκφ ε
ζπλαηζζεκαηηθή πιήξσζε πνπ ληψζνπλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν (MΟ=4,32, ΣΑ=0,77),
ε αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα (MΟ=4,22, ΣΑ=0,76), ε
ειεπζεξία πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο
έξγν (MΟ=4,13, ΣΑ=0,82). Δπηπιένλ, ηνπο παξαθηλεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθά
ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα (MΟ=4,08, ΣΑ=0,78), ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ
(MΟ=4,06, ΣΑ=0,66), αιιά θαη ε πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο (MΟ=4,04,
ΣΑ=0,91). Δπηπξφζζεηα, ηνπο παξαθηλεί αξθεηά ε δηάζεζε επαξθψλ πφξσλ γηα ην
εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν (MΟ=3,83, ΣΑ=1,05), ε ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζνπλ απφ ην θχξνο θαη
ην ζεβαζκφ πνπ ηνπο απνδίδνληαη απφ ηελ θνηλσλία (MΟ=3,81, ΣΑ=1,04), ε πξνβνιή ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ ζηελ θνηλσλία (MΟ=3,70, ΣΑ=0,89), ε ηθαλνπνηεηηθή ακνηβή ηνπο
(MΟ=3,61, ΣΑ=1,18) θαη ηέινο, ε πξννπηηθή επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ηνπο (MΟ=3,59,
ΣΑ=1,06).
Πίλαθαο 3. Δλφηεηα Γ –Πξνζσπηθάθίλεηξα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Δξψηεζε

ΜΟ

ΣΑ

Γ1. Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Γ2. Ζ αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ζαο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Γ3. Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θ.α.
Γ4. Ζ πξνβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζαο έξγνπ ζηελ θνηλσλία (Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο
(ηζηνζειίδα ζρνιείνπ, blogs, θνηλσληθά δίθηπα-facebook, ΜΜΔ)).
Γ5. Ζ ηθαλνπνηεηηθή ακνηβή ζαο.
Γ6. Ζ δηάζεζε επαξθψλ πφξσλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζαο έξγν.
Γ7. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή πιήξσζε πνπ ληψζεηε απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζαο έξγν.
Γ8. Ζ πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ζαο.
Γ9. Ζ ειεπζεξία πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ ζην
εθπαηδεπηηθφ ζαο έξγν.
Γ10. Ζ πξννπηηθή επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ζαο.
Γ11. Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζεηε απφ ην θχξνο θαη ην ζεβαζκφ πνπ ζαο απνδίδνληαη απφ ηελ
θνηλσλία.

4,06
4,22
4,08

0,66
0,76
0,78

3,70

0,89

3,61
3,83
4,32
4,04

1,18
1,05
0,77
0,91

4,13

0,82

3,59

1,06

3,81

1,04
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ρεηηθά κε ηελ πέκπηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηα θίλεηξα απφ ηελ θξαηηθή
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ
Πίλαθα 4 πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζπκθσλνχλ φηη ηνπο
παξαθηλεί ε επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπο ζην δηδαθηηθφ ηνπο αληηθείκελν (MΟ=4,00,
ΣΑ=0,93). Δπηπιένλ, ηνπο παξαθηλεί αξθεηά ε επηκφξθσζε ηνπο ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε
ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία (MΟ=3,88, ΣΑ=0,97), ε δπλαηφηεηα
θηλεηηθφηεηαο ηνπο γηα ηελ απφθηεζε καζεζηαθήο εκπεηξίαο ζε κηα άιιε ρψξα (MΟ=3,69,
ΣΑ=0,99), θαη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη δηακνηξαζκνχ έξγσλ κε ζρνιεία
ηεο Δπξψπεο κέζσ δηαδηθηχνπ (MΟ=3,63, ΣΑ=1,01). Σέινο, ηνπο παξαθηλεί ζε κέηξην βαζκφ
ν ηθαλνπνηεηηθφο κηζζφο θαη νη δηάθνξεο απμήζεηο (MΟ=3,54, ΣΑ=1,43) θαζψο θαη ηα
δηάθνξα επηδφκαηα θαη παξνρέο (MΟ=3,48, ΣΑ=1,33).
Πίλαθαο 4. Δλφηεηα Δ - Κίλεηξα απφ ηελ θξαηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Δξψηεζε

ΜΟ

ΣΑ

Δ1. Ηθαλνπνηεηηθφο κηζζφο-απμήζεηο.
Δ2. Γηάθνξα επηδφκαηα θαη παξνρέο.
Δ3. Δπηκφξθσζε ζαο ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη
Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Δπίπεδν Α΄ θαη Β΄).
Δ4. Δπηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ζαο ζην δηδαθηηθφ ζαο αληηθείκελν.
Δ5. Γπλαηφηεηα θηλεηηθφηεηαο ζαο γηα ηελ απφθηεζε καζεζηαθήο εκπεηξίαο ζε κηα άιιε
ρψξα (Erasmus+).
Δ6. Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη δηακνηξαζκνχ έξγσλ κε ζρνιεία ηεο Δπξψπεο
κέζσ δηαδηθηχνπ (e-twinning).

3,54
3,48
3,88

1,43
1,33
0,97

4,00
3,69

0,93
0,99

3,63

1,01

ζνλ αθνξά ηελ έθηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηηο πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ ηνλ Πίλαθα 5 πξνθχπηεη φηη ζρεδφλ ην έλα ηέηαξην (ζε
πνζνζηφ 24,5%) ησλ αλδξψλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ σο ηελ πην ζεκαληηθή πξαθηηθή ζηελ
παξαθίλεζε ηνπο ην πλεξγαηηθφ θιίκα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Δπηπιένλ, σο ηε δεχηεξε
ζε ηεξαξρία ζεκαληηθή πξαθηηθή πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ παξαθίλεζε ηνπο επηιέγνπλ θαη πάιη
ην πλεξγαηηθφ θιίκα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (ζε πνζνζηφ 18,4%). Σέινο, πξνθχπηεη φηη
έλαο ζηνπο πέληε άλδξεο εθπαηδεπηηθνχο ζεσξνχλ σο ηελ ηξίηε ζε ηεξαξρία ζεκαληηθή
πξαθηηθή παξαθίλεζεο ηε χλδεζε ηεο απφδνζεο ηνπο κε ηηο αληακνηβέο (ζε πνζνζηφ
20,4%).
Πίλαθαο 5. Πξαθηηθέο παξαθίλεζεο εθπαηδεπηηθψλ - Άλδξεο Δθπαηδεπηηθνί
Πνιχ
ζεκαληηθέο
Πξαθηηθέο πνπ ζπλεηζθέξνπλ
ζηελ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ

εκαληηθέο

Ληγφηεξν
ζεκαληηθέο

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

Ξεθάζαξνη ιεηηνπξγηθνί ζηφρνη

13

13,3

7

7,1

11

11,2

πλεξγαηηθφ θιίκα κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο

24

24,5

18

18,4

8

8,2
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πκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ

6

6,1

13

13,3

8

8,2

Έπαηλνο ζηελεμαηξεηηθή επίδνζε

4

4,1

5

5,1

11

11,2

Απηνλνκία ζηνδηδαθηηθφ έξγν

10

10,2

8

8,2

7

7,1

Γίθαηε ζπκπεξηθνξά απφ ην
δηεπζπληή

14

14,3

17

17,3

16

16,3

Πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο
αλέιημεο

4

4,1

16

16,3

8

8,2

αθήο θαζνξηζκφο ησλ
θαζεθφλησλ

7

7,1

10

10,2

9

9,2

χλδεζε ηεο απφδνζεο κε
αληακνηβέο

16

16,3

4

4,1

20

20,4

χλνιν

98

100

98

100

98

100

ρεηηθά κε ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηνλ Πίλαθα 6 πξνθχπηεη φηη πάλσ απφ ην έλα
ηέηαξην ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ σο ηελ πξψηε ζε ηεξαξρία ζεκαληηθή
πξαθηηθή πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ παξαθίλεζε ηνπο ην πλεξγαηηθφ θιίκα κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο (ζε πνζνζηφ 26,4%).Δπηπξφζζεηα, ζε πνζνζηφ 22,4% ζεσξνχλ σο ηελ
δεχηεξε ζε ηεξαξρία ζεκαληηθή πξαθηηθή παξαθίλεζεο ηε Γίθαηε ζπκπεξηθνξά απφ ην
δηεπζπληή. Σέινο, ην 16,8% ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ σο ηελ ηξίηε ζε ηεξαξρία
ζεκαληηθή πξαθηηθή παξαθίλεζεο ην αθή θαζνξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ.
Πίλαθαο 6. Πξαθηηθέο παξαθίλεζεο εθπαηδεπηηθψλ - Γπλαίθεο Δθπαηδεπηηθνί
Πνιχ
ζεκαληηθέο
Πξαθηηθέο πνπ ζπλεηζθέξνπλ
ζηελ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ

εκαληηθέο

Ληγφηεξν
ζεκαληηθέο

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

Ξεθάζαξνη ιεηηνπξγηθνίζηφρνη
πλεξγαηηθφ θιίκα κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο
πκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ
Έπαηλνο ζηελ εμαηξεηηθή επίδνζε
Απηνλνκία ζηνδηδαθηηθφ έξγν
Γίθαηε ζπκπεξηθνξά απφ ην
δηεπζπληή
Πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο
αλέιημεο

17
33

13,6
26,4

19
26

15,2
20,8

9
16

7,2
12,8

9
6
11
16

7,2
4,8
8,8
12,8

13
8
9
28

10,4
6,4
7,2
22,4

13
8
12
14

10,4
6,4
9,6
11,2

12

9,6

3

2,4

12

9,6

αθήο θαζνξηζκφο ησλ
θαζεθφλησλ
χλδεζε ηεο απφδνζεο κε
αληακνηβέο

10

8,0

8

6,4

21

16,8

11

8,8

11

8,8

20

16,0

χλνιν

125

100

125

100

125

100

Page 314 of 416

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Αλαθνξηθά κε ηελ έβδνκε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπο παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ
σο εκπφδηα ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ Πίλαθα 7 πξνθχπηεη φηη ζε
πνζνζηφ 30,6%ησλ αλδξψλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ σο ην πην ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ
παξαθίλεζε ηνπο ηε Με ηθαλνπνηεηηθή ακνηβή θαη ηηο ειάρηζηεο απμήζεηο. Δπηπιένλ, σο
δεχηεξα ζε ηεξαξρία εκπφδηα παξαθίλεζεο νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνίζεσξνχλ ηηο Διάρηζηεο
πηζαλφηεηεο αλέιημεο (κε πνζνζηφ 14,3%). Σέινο, ζε πνζνζηφ 17,5% νη άλδξεο
εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ σο ην ηξίην θαηά ζεηξά παξάγνληα πνπ ιεηηνπξγεί σο εκπφδην ζηελ
παξαθίλεζε ηνπο ηηο Διάρηζηεο πηζαλφηεηεο αλέιημεο.
Πίλαθαο 7. Δκπφδηα ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ - Άλδξεο εθπαηδεπηηθνί

Πνιχ
ζεκαληηθά
Παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο
εκπφδηα ζηελ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
Αλχπαξθηε αλαγλψξηζε θαη
επηβξάβεπζε

εκαληηθά

Ληγφηεξν
ζεκαληηθά

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

13

13,3

12

12,2

16

16,5

Με ζπκκεηνρή ζηε ιήςε
απνθάζεσλ

6

6,1

8

8,2

9

9,3

Διάρηζηεο επθαηξίεο επηκφξθσζεο

3

3,1

13

13,3

8

8,2

Καθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο

23

23,5

12

12,2

9

9,3

Έιιεηςε απηνλνκίαο ζην δηδαθηηθφ
έξγν

3

3,1

8

8,2

5

5,2

Με ηθαλνπνηεηηθφο κηζζφο θαη
ειάρηζηεο απμήζεηο

30

30,6

10

10,2

16

16,5

Με δίθαηε ζπκπεξηθνξά απφ ην
δηεπζπληή

9

9,2

12

12,2

8

8,2

Διάρηζηεο πηζαλφηεηεο αλέιημεο

3

3,1

14

14,3

17

17,5

Λνγνκαρίεο θαη ζπγθξνχζεηο κε
ηνπο ζπλαδέιθνπο

8

8,2

9

9,2

9

9,3

χλνιν

98

100

98

100

97

100

ηε ζπλέρεηα, απφ ηνλ Πίλαθα 8 πξνθχπηεη φηη ζρεδφλ κία ζηηο ηέζζεξηο γπλαίθεο
εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ σο ην πην ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ παξαθίλεζε ηνπο ηηο Καθέο
ζπλζήθεο εξγαζίαο (ζε πνζνζηφ 24,2%). Δπηπξφζζεηα, σο δεχηεξα ζε ηεξαξρία εκπφδηα νη
γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηε Με δίθαηε ζπκπεξηθνξά απφ ην δηεπζπληή (ζε πνζνζηφ
18%). Σέινο, ζε πνζνζηφ 16% νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ σο ην ηξίην θαηά ζεηξά
παξάγνληα πνπ ιεηηνπξγεί σο εκπφδην ζηελ παξαθίλεζε ηνπο ηελ Αλχπαξθηε αλαγλψξηζε
θαη επηβξάβεπζε.
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Πίλαθαο 8. Δκπφδηα ζηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ - Γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί
Πνιχ
ζεκαληηθά
Παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο
εκπφδηα ζηελ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
Αλχπαξθηε αλαγλψξηζε θαη
επηβξάβεπζε

εκαληηθά

Ληγφηεξν
ζεκαληηθά

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

18

14,5

18

14,4

20

16,1

Με ζπκκεηνρή ζηε ιήςε
απνθάζεσλ

14

11,3

9

7,2

18

14,5

Διάρηζηεο επθαηξίεο επηκφξθσζεο

11

8,9

9

7,2

11

8,9

Καθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο

30

24,2

10

8,0

13

10,5

Έιιεηςε απηνλνκίαο ζην
δηδαθηηθφ έξγν

8

6,5

12

9,6

11

8,9

Με ηθαλνπνηεηηθφο κηζζφο θαη
ειάρηζηεο απμήζεηο

15

12,1

21

16,8

13

10,5

Με δίθαηε ζπκπεξηθνξά απφ ην
δηεπζπληή

13

10,5

23

18,4

8

6,5

Διάρηζηεο πηζαλφηεηεο αλέιημεο

4

3,2

6

4,8

16

12,9

Λνγνκαρίεο θαη ζπγθξνχζεηο κε
ηνπο ζπλαδέιθνπο

11

8,9

17

13,6

14

11,3

χλνιν

124

100

125

100

124

100

3.2. Απνηειέζκαηα Δπαγσγηθήο ηαηηζηηθήο
Πξαγκαηνπνηήζεθαλέιεγρνη ησλ κέζσλ ηηκψλ δχν αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ αξρηθά κε ην
θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε ζέζε επζχλεο γηα φιεο ηηο εξσηήζεηο ησλ
ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δηδηθφηεξα, παξαηεξήζεθε φηη ε παξαθίλεζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ επεξεάδεηαη θαζφινπ απφ ην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο δελ
πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο εξσηήζεηο
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αληίζεηα, φζνλ αθνξά ηε ζέζε επζχλεο πξνέθπςε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο Γηεπζπληέο-Τπνδηεπζπληέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε
ηελ εγεζία ηνπ ζρνιείνπ λα εκθαλίδεη πην ζεηηθή άπνςε έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αλαθνξηθά κε ηηο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ.
Δπηπξφζζεηα, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κε έλαλ παξάγνληα (One-Way ANOVA)αλέδεημε
ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ φζνλ αθνξά ηηο
δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεη ν Γηεπζπληήο θαη ηελ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ
αθνινπζεί αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηα πξνζσπηθά θίλεηξα πνπ ηνπο παξαθηλνχλ.Δηδηθφηεξα, νη
εθπαηδεπηηθνί κηθξφηεξεο ειηθίαο εκθαλίδνπλ πην αξλεηηθή ζηάζε ζε ζρέζε κε ηνπο
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εθπαηδεπηηθνχο κεγαιχηεξεο ειηθίαο.Αθφκε, φζνλ αθνξά ην θχξνο θαη ην ζεβαζκφ πνπ ηνπο
απνδίδνληαη απφ ηελ θνηλσλίανη εθπαηδεπηηθνί κηθξφηεξεο ειηθίαο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά
αξλεηηθή άπνςε ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Δπηπιένλ, ε
αλάιπζε δηαθχκαλζεο αλέδεημε ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζρνιείσλ θαζψο, επίζεο, θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ
δήκσλ εξγαζίαο.

Κεθάιαην 4ν - πκπεξάζκαηα- Πξνηάζεηο
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κε βάζε ηελ
εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ηα επξήκαηα
ζρεηηθψλ εξεπλψλ, σο πξνο ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ζην Ν. Πέιιαο, αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε ηνπο.
Δηδηθφηεξα, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αξθεηά
πςειφ ην επίπεδν ηεο αηνκηθήο ηνπο παξαθίλεζεο θαζψο ε ζπκθσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ήηαλ κεγάιε θαη ζηηο ηέζζεξηο ελφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.Δπηπιένλ, θαηά θνηλή
νκνινγία ηφζν ησλ αλδξψλ φζν θαη ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ε πην ζεκαληηθή πξαθηηθή
παξαθίλεζήο ηνπο είλαη ην ζπλεξγαηηθφ θιίκα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Δπνκέλσο, ν
Γηεπζπληήο σο ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ πξέπεη
λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο ζεηηθνχ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο κε
ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ
ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, επηβάιιεηαη λα επηδεηθλχεη δίθαηε θαη ηζφηηκε ζπκπεξηθνξά πξνο φινπο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο εκπιέθνληαο ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ κε ην ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο ζπλεξγαηηθά. Δπηπιένλ, λα πξνσζεί ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο κε ζέκαηα
πνπ απαζρνινχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ δηεπζχλεη αιιά θαη λα ηνπο
παξαθηλεί κε έλα ξεαιηζηηθφ θαη ειθπζηηθφ φξακα πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα
ηνπο. Σα θαζήθνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλα αθνχ νη
εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ λα γλσξίδνπλ επαθξηβψο ηη ππνρξεψζεηο έρνπλ. Αλαληίξξεηα, λα
ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ
κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ θαη λα πξνζπαζεί ζπλερψο λα απνηειεί πξφηππν κίκεζεο κε ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ.Δπίζεο, πξέπεη λα θξνληίδεη αλειιηπψο γηα λα
ππάξρεη έλα θαιφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ δηεπζχλεη. Αθφκε, κε
ζηφρν ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλίαζα κπνξνχζε λα θαιιηεξγήζεη ζρέζεηο κε
επηζηεκνληθνχο θνξείο, ζπκβνχινπο θαη άιια ζρνιεία.
ζνλ αθνξά ην βαζκφ πνπ ζπκβάιιεη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ παξαθίλεζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξνθχπηεη γεληθφηεξα φηη ν
Γηεπζπληήο ηνπο παξαθηλεί ζε κεγάιν βαζκφ θάηη ην νπνίν απνηππψζεθε ζηηο απαληήζεηο
ηνπο απφ ηηο Γηνηθεηηθέο πξαθηηθέο θαη ηελ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ εθαξκφδεη ν
Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ εξγάδνληαη, εχξεκα ην νπνίν έξρεηαη ζε ζπκθσλία θαη
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κε άιιεο έξεπλεο (Saiti, 2007.Κιαδήο, 2017). Ζ παξαθίλεζε απφ ην Γηεπζπληή βξίζθεηαη
ακέζσο κεηά ηελ παξαθίλεζε ηνπο απφ ην Θεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα.Παξάιιεια, φκσο, απφ ηελ
επαγσγηθή ζηαηηζηηθή πξνέθπςε δηαθνξνπνίεζε απφςεσλ αλάκεζα ζηελ εγεζία ηνπ
ζρνιείνπ (Γηεπζπληέο-Τπνδηεπζπληέο) θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο ζέζε επζχλεο νη
νπνίνη εκθαλίδνπλ πην αξλεηηθή ζηάζε,νπφηε ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα, πηζαλφλ
θαη απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ ηελ
πιεπξά ηεο εγεζίαο.
Δπηπξφζζεηα, ε αξλεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κηθξφηεξεο ειηθίαο ζε ζρέζε κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κεγαιχηεξεο ειηθίαο πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηε κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ζρέζε
εκπηζηνζχλεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί αλάκεζα ζην Γηεπζπληή θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη ζην φηη ιακβάλεη ππφςε ηε γλψκε ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κηθξφηεξεο ειηθίαο. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ην ζεβαζκφ απφ ην θξάηνο ε
δηαθνξνπνίεζε απφςεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ κπνξεί λα
νθείιεηαη ζην φηη νη εθπαηδεπηηθνί παιαηφηεξα ιάκβαλαλην ζεβαζκφ πνπ ηνπο αλαινγνχζε,
απφ ηα αλψηεξα ηεξαξρηθά ζηειέρε, ηνπο γνλείο, ηνπο καζεηέο θαη απφ ηελ θνηλσλία
γεληθφηεξα ζε αληίζεζε κε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο φπνπ ην επάγγεικα-ιεηηνχξγεκα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ππνβαζκίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν.
Δηδηθφηεξα, ν Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο έρνληαο γλψζε απφ ηελ παξνχζα εκπεηξηθή
έξεπλα ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ παξαθηλνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα
ηηο εθαξκφζεη γηα λα θηλεηνπνηήζεη ζεηηθά ην πξνζσπηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ δηεπζχλεη.
Σν ίδην κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη νη έρνληεο ηελ επζχλε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο
απνθάζεηο ηεο θξαηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ θξαηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ππάξρεη κηα επηηαθηηθή αλάγθε ην
θξάηνο λα δαπαλήζεη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία ζε αληάιιαγκα κπνξεί
λα πξνζθέξεη πνηνηηθή εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα πξνηείλνληαη:
 Δμσηεξηθή αληακνηβή δειαδή ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ κε ηα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη φρη κφλν κε ηα έηε ππεξεζίαο.
 πλερήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ζε επίπεδν γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ φζν
θαη ζε επίπεδν κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλγηα ηελ επαγγεικαηηθή
θαη αθαδεκατθή ηνπο αλάπηπμεθαζψο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ε ξαρνθνθαιηά ησλ
εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ην κέιινλ ησλ καζεηψλ θαη απξηαλψλ πνιηηψλ ηνπ
θξάηνπο βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπο.
 Πεξηζζφηεξεο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο νη
πηζαλφηεηεο πξναγσγήο απμάλνπλ ηελ απφδνζε ηνπο.
 Απφδνζε ηνπ ζεβαζκνχ πνπ ηνπο αλαινγεί απφ ηελ θνηλσλία.
Αλαθνξηθά κε κειινληηθέο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηεο παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ν εξεπλεηήο ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ην δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ,
επεθηείλνληαο ηελ έξεπλα ζε πεξηζζφηεξνπο λνκνχο θαη επηπιένλ λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη
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ζπλεληεχμεηο ηφζν Γηεπζπληψλ φζν θαη εθπαηδεπηηθψλ εμαζθαιίδνληαο κεγαιχηεξε
εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλήζεη ζε κεγαιχηεξν βάζνο
ην ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ην επεξεάδνπλ κηαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ
παξνχζα έξεπλα σο ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο παξαθίλεζεο γηα φινπο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο.
πλνςίδνληαο,
εεθπαίδεπζερξεηάδεηαηέλαδηαξθήεπαλαπξνζδηνξηζκφηφζνηνπγεληθφηεξνπνξάκαηφοηεοφζνθαη
ησλεπηκέξνποζηφρσλ κε ηνπονπνίνποζαηνεπηηχρεη Παηζηνκίηνπ, (2015).
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Πξνζεγγίδνληαο… ηελ Ηζηνξία θαη ηελ Σνπηθή Ηζηνξηθή Μλήκε ζηελ Δθπαίδεπζε
Approaching… History and Local Historical Memory in Education
Μαξία Μαξαγθνχ, Γαζθάια, Msc. Φηινζνθηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Msc.Αλαιπηηθά
Πξνγξάκκαηα θαη Γηδαζθαιία, Παλεπηζηήκην Frederick, maragkouma@yahoo.gr
Maria Maragkou, Teacher, Msc. Faculty Philosophy of Ioannina University, Msc in Curriculum Development
and Instruction,FrederickUniversity,maragkouma@yahoo.gr

Abstract: History, construed as an approaching form of human experience, memory,
oblivion/silence or of human deeds and their outcomes, acquires great importance in the
contemporary era within schooling framework, as request of both self-determination and the
determination of the ―Other‖, come to surface in a crucial way. A modern and multimodal
approach along with the study of Local Historic Memory seems to contribute to this direction,
since it is argued that ―human memories and thoughts are considered to be one of the richest
sources of information concerning the recent past‖. An approach of that kind makes history to
be thought not only as the science of the past comprehension and contemporary conscience
but as a science of the change and reformation. In this regard, the certain article approaches
the teaching method of the course of Local History aiming at fruitful dialogue and further
several consideration.
Keywords: history, local historic memory, education
Πεξίιεςε: Ζ Ηζηνξία, εθιακβαλφκελε σο κηα κνξθή πξνζέγγηζεο ηεο αλζξψπηλεο
εκπεηξίαο, ηεο κλήκεο, ηεο ιήζεο/ζησπήο ή ησλ πξάμεσλ πνπ επηηέιεζαλ νη άλζξσπνη, φπσο
θαη ησλ «πξντφλησλ» απηψλ ησλ πξάμεσλ, απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζχγρξνλε επνρή
κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην, θαζψο παξνπζηάδεηαη «επηηαθηηθφ» ην αίηεκα ηνπ
«Απηνπξνζδηνξηζκνχ», φπσο θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ «Άιινπ». Πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη ε ζχγρξνλε, πνιπηξνπηθή πξνζέγγηζε θαη ζπνπδή ηεο
Σνπηθήο Ηζηνξηθήο Μλήκεο, φπσο θαη ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο, αθνχ ππνζηεξίδεηαη φηη
«νη αλακλήζεηο θαη νη ζθέςεηο ησλ αλζξψπσλ απνηεινχλ κηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο πεγέο
πιεξνθφξεζεο γηα ην πξφζθαην παξειζφλ». Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη πνπ θαζηζηά εληέιεη,
ηελ Ηζηνξία σο επηζηήκε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ παξειζφληνο, σο ζπλείδεζε ηεο επνρήο, αιιά
θαη σο επηζηήκε ηεο αιιαγήο θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ην
ζπγθεθξηκέλν άξζξν πξνζεγγίδεη ηε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο,
ζηνρεχνληαο ζε έλα γφληκν δηάινγν θαη ζρεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ.
Λέμεηο θιεηδηά: ηζηνξία, ηνπηθή ηζηνξηθή κλήκε, εθπαίδεπζε
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Δηζαγσγή
Χο ηζηνξηθή γλψζε νξίδεηαη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηηο
παξαδφζεηο ηνπο. Καηά πεξηφδνπο ππάξρνπλ ζπζρεηίζεηο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο κε
αλαθνξέο ζηελ Ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ παξειζφληνο θαη ησλ ηρλψλ ηνπ. Δληνπίδνληαη
επίζεο, αλαθνξέο θαη ζπζρεηίζεηο ηεο Ηζηνξίαο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ,
θαζψο ε ιέμε Ηζηνξία, γηα ηηο γιψζζεο πνπ πξνήιζαλ απφ ηα Ρσκατθά, ζεκαίλεη ηελ ίδηα ηελ
έξεπλα πάλσ ζηηο πξάμεηο πνπ επηηέιεζαλ νη άλζξσπνη, φπσο θαη ησλ «πξντφλησλ» απηψλ
ησλ πξάμεσλ (LeGoff, 1998).Ο Αξηζηνηέιεο δε ζεσξνχζε ηελ Ηζηνξία σο επηζηήκε, ελψ ζηα
παλεπηζηήκηα ηνπ Μεζαίσλα δελ εληάζζνληαλ ζηα δηδαζθφκελα καζήκαηα. ηα θνιέγηα ησλ
Ηεζνπηηψλ θαη ησλ Ρεηνξηθψλ ε Ηζηνξία φκσο, παίξλεη ζέζε. Ζ δηάδνζε ηεο ηζηνξηθήο
παηδείαο γίλεηαη κεηά ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, κε ηηο παξάιιειεο πξνφδνπο θαη ηηο
αληίζηνηρεο απαηηήζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηηο ηξεηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Μέρξη ην 19ν
αηψλα επίζεο, ε Ηζηνξία εμαθνινπζεί λα κελ απνηειεί δηαθξηηφ εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν.
Έηζη, Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζπληάζζνληαη αξγφηεξα, πξνο ην
ηέινο ηνπ 19νπ αη.. Απφ ην ηκήκα ηνπ «ζρνιείνπ εζηθήο», κέρξη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ
1881, φηαλ ε Ηζηνξία γίλεηαη απηφλνκν κάζεκα γηα πξψηε θνξά, νη αληηιήςεηο γηα ηελ
Ηζηνξία αιιάδνπλ κέζα ζηα ρξφληα θαη πξνζαξκφδνληαη έθηνηε, ζηα εθάζηνηε
θνηλσληθνπνιηηηζκηθά δεδνκέλα (Αβδειά, 1998), νπφηε θαζίζηαηαη θαη σο αλαγθαίνο ν
ηζηνξηθφο εγγξακκαηηζκφο θαη ε αλάινγε θαιιηέξγεηα πνιιαπιψλ δεμηνηήησλ θαη
γξακκαηηζκψλ(http://www.pi-schools.gr/programs/ θαη Μεηζηθνπνχινπ, 2001).
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν «ην παξειζφλ γίλεηαη Ηζηνξία» (Ληάθνο, 2007) θαη θαη΄ επέθηαζε ε
ζπνπδή ηεο (http://www.pi-schools.gr/programs/), θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη πνιιέο θνξέο
απφ ηηο επξχηεξεο θνηλσληθν-πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθέο
κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
επξσπατθήο ελνπνίεζεο, θαζψο έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ νη πηπρέο ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο,
πνπ ήηαλ δπλαηφ λα γελλήζνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο θνηλήο επξσπατθήο
ηαπηφηεηαο (Αβδειά, 1998).
Σν έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Ηζηνξία ζηα πιαίζηα ζπνπδήο ηνπ
ζρνιείνπ θαλεξψλεηαη επίζεο, απφ ζρεηηθέο εθδειψζεηο, εθδφζεηο ή επηζηεκνληθέο έξεπλεο,
πνπ γίλνληαη ηδηαίηεξα γλσζηέο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη 1990 (θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ
ην1976-1991), δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζε νθηψ, ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθά πεξηνδηθά
εληνπίδνληαη δεθάδεο δεκνζηεπκέλα άξζξα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο (Αβδειά, 1998).
Τπφ ην πξίζκα ησλ παξαπάλσ, ν ζηφρνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη λα αλαδεηρηεί ε
ζπνπδαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζπνπδήο ηεο Σνπηθήο Ηζηνξηθήο Μλήκεο, σο κέξνο ηεο
γεληθφηεξεο Ηζηνξίαο, φπσο απηή απνηππψλεηαη είηε απφ ηα επίζεκα ηζηνξηθά ζηνηρεία, είηε
απφ ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε, κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην κε πνιπηξνπηθέο/δηαζεκαηηθέο
πξνζεγγίζεηο θαη κάιηζηα ζηε ζχγρξνλε επνρή ησλ πνιπεζληθψλ θνηλσληψλ, φπνπ ηίζεηαη
επηηαθηηθφηεξν ην δήηεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο, θαζηζηψληαο πην δχζθνιε
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αιιά θαη επίκνλε ηελ αλαδήηεζε ηεο «Ηδηαηηεξφηεηαο» θαη ηαπηφρξνλα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ
ηνπ «Άιινπ» (Γθέθνπ-Μαδηαλνχ, 2003).

1. Θεσξεηηθφ πιαίζην
α. Ηζηνξία θαη Σνπηθή Ηζηνξηθή Μλήκε ζηελ Δθπαίδεπζε
Ζ κειέηε, ε έξεπλα θαη ε ζπνπδή ηεο παξάδνζεο ελφο ιανχ, θαη επξχηεξα ησλ πνιηηηζηηθψλ
ζηνηρεηψλ θαη θαηλνκέλσλ ηνπ, φπσο θαη ηεο Ηζηνξηθήο ηνπ Μλήκεο (ΦξαγθνπδάθεΓξαγψλα 1997 θαη Κφθθηλνο 1998), πνπ άιινηε κεηαδίδεηαη κέζα απφ ηηο ηειεηνπξγίεο θαη
ηηο πξνθνξηθέο αθεγήζεηο θαη άιινηε κέζα απφ ηελ «επίζεκε ηζηνξηνγξαθηθή αθήγεζε»,
παίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηελ παγίσζε θνηλσληθψλ ή
πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ (Μπελβελίζηε, 1999), απνηειεί αληηθείκελν ησλ αλζξσπηζηηθψλ, ησλ
θνηλσληθψλ, ησλ αλζξσπνινγηθψλ θαη ιανγξαθηθψλ επηζηεκψλ (Βαξβνχλεο, 1997). Οη
ζρεηηθέο ελαζρνιήζεηο θαη ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα/απαληήζεηο απνηεινχλ γηα ηνλ
ζχγρξνλν άλζξσπν έλα είδνο ππμίδαο, πνπ ηνλ βνεζνχλ λα πξνζδηνξίζεη ηελ χπαξμή ηνπ θαη
ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ζην ρσξνρξφλν.
Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, ελέρνπλ εμ΄ νξηζκνχ ηνπο ηελ έλλνηα ηεο θίλεζεο/ ―currere‖.Ζ
πξνζθεξφκελε γλψζε, κέζα απφ απηά, δελ ηα ζπληζηά έλα απιφ θείκελν πάλσ ζην νπνίν
απνηππψλνληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη ζηνηρεία πνπ πξφθεηηαη λα κεηαδνζνχλ σο κάζεζεγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο καζεηέο, αιιά απνηειεί κηα νιηζηηθή ζεψξεζε πνπ επηιεθηηθά
ή φρη ζπγθεηκελνπνηείηαη κε επξχηεξα θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά, πνιηηηθν-νηθνλνκηθά θαη
ηζηνξηθά πιαίζηα(Υξηζηνδνχινπ, 2017). πλεπψο, απνηππψλνπλ φ,ηη θξίλεηαη ηζηνξηθά
ζεκαληηθφ ή αζήκαλην γηα ην παξειζφλ ή ην παξφλ, θαηαγξάθνληαο ιήζεο ή ζησπέο,
παξαιήςεηο ή ππνγξακκίζεηο ή εκπεηξίεο – αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο/θνηλσληθέο- θαη δεδνκέλα
κε βάζε ηα νπνία ζπγθξνηείηαη ε «επίζεκε ηζηνξία» θάζε επνρήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα
ζρνιηθά εγρεηξίδηα Ηζηνξίαο θαζίζηαληαη επίζεο, θαη πεδία κειέηεο ηεο ηζηνξηθήο λννηξνπίαο,
θαη ησλ «ιεηηνπξγηθψλ ηφπσλ» ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο. Δπεθηείλνληαο, νLeGoff (1975)
δηαθξίλεη απηνχο ηνπο ηφπνπο ζπιινγηθήο κλήκεο, ζε ηφπνπο ηνπνγξαθηθνχο, φπσο είλαη ηα
αξρεία, νη βηβιηνζήθεο θαη ηα κνπζεία, ζε ηφπνπο κλεκεηαθνχο, φπσο είλαη ηα λεθξνηαθεία ή
ζε ηφπνπο ζπκβνιηθνχο, φπσο είλαη νη επέηεηνη ή ηα εκβιήκαηα, θαζψο θαη ζε ηφπνπο
ιεηηνπξγηθνχο, φπσο είλαη ηα εγρεηξίδηα, νη απηνβηνγξαθίεο ή νη ζχιινγνη. Σέηνηνη ηφπνη,
άιινηε κεηέρνπλ δπλακηθά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηαπηνηήησλ θαη άιινηε κεηαζρεκαηίδνληαη ζε
ζεκεία αλαθνξάο (Μπάδα, Μαηζνχθε, 2010), αληηθαηνπηξίδνληαο φρη κφλν ην είδνο ηεο
πνιηηηθήο αλάγλσζεο πνπ γίλεηαη θαηά θαηξνχο απφ ηνπο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο,
αιιά θαη ησλ επξχηεξσλ ζρεηηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη.
ηα επξσπατθά πιαίζηα ηα ζρνιηθά βηβιία κε ην πεξηερφκελφ ηνπο, έηζη φπσο απηφ
απνηππψλεηαη κέζα ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα (http://www.pi-schools.gr/programs/ θαη
http://www.pi-schools.gr/paideia_dialogos/analitika-programata),είλαη
απηά
πνπ
ζηε
ζχγρξνλε επνρή αλαιακβάλνπλ κηα πξνζπάζεηα γηα θάζε επηηπρία ζε νπνηαδήπνηε
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εθπαηδεπηηθή αιιαγή ή πξνζαλαηνιηζκφ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί θαη΄ επέθηαζε, κέζα απφ ηελ
εθπαίδεπζε ε ηαπηφηεηα, ε ζπλνρή θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ δηαθφξσλ επηκέξνπο εζληθψλ
νκάδσλ, θαιιηεξγψληαο επίζεο κηα δηεζληζηηθή «επξσπατθή ηδέα», ελάληηα φκσο ζε κηα
αληίιεςε επξσπατθήο αλσηεξφηεηαο θαη έληνλνπ εζλνθεληξηζκνχ (Αβδειά, 1998).
Ζ ζχγρξνλε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο έρεη σο ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο
θξηηηθήο ζπζηεκαηηθήο ηζηνξηθήο ζθέςεο, ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη ν ξφινο ηεο Ηζηνξίαο ζηε
δηαπαηδαγψγεζε ή ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, ηαπηφηεηαο θαη απηνγλσζίαο.
Ζ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά «ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ
γεγνλφησλ κέζα απφ ηελ εμέηαζε αηηηψλ θαη απνηειεζκάησλ, ελψ ε θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο
ζπλείδεζεο αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
θαηαζηάζεηο θαη ζηε δηακφξθσζε αμηψλ θαη ζηάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε ππεχζπλεο
ζπκπεξηθνξάο ζην παξφλ θαη ην κέιινλ»θαη επνκέλσο ζηελ πξνεηνηκαζία ππεχζπλσλ πνιίησλ,
αθνχ ν καλζάλνληαο, κέζα απφ ηελ απφθηεζε «ηθαλνηήησλ-θιεηδηψλ» απνθηά κηα «αλψηεξε
ηάμε πξνζφλησλ». Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν καζεηήο, πξνζιακβάλνληαο θαη θαηαθηψληαο
πνιιαπιέο δεμηφηεηεο θαη γξακκαηηζκνχο, θαζίζηαηαη ηθαλφο ηεο επίγλσζεο ηνπ φηη ν θφζκνο
πνπ ηνλ πεξηβάιιεη απνηειεί ζπλέρεηα ησλ πεξαζκέλσλ, αιιά θαη «ηεο αληίιεςεο φηη ν
ζχγρξνλνο πξνο απηφλ ηζηνξηθφο νξίδνληαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δσή ηνπ». ρεηηθά κε ηνλ
φξν «Σνπηθή Ηζηνξία» ελλννχκε «ηε ζπλνιηθή(θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή, νηθνλνκηθή θαη
πνιηηηθή) Ηζηνξία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ Ηζηνξία ηνπ επξχηεξνπ
γεσγξαθηθνχ ρψξνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ εζληθή θαη παγθφζκηα
Ηζηνξία, φζν απηφ είλαη εθηθηφ». Ζ «Σνπηθή Ηζηνξία», εληαζζφκελε ζηα πιαίζηα ηνπ
καζήκαηνο ηεο γεληθήο Ηζηνξίαο, αλ θαη απνηειεί δηαθξηηφ αληηθείκελν επηζηεκνληθήο
έξεπλαο, απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη δηδαθηηθφ αληηθείκελν κε δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο. ην
Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πξφγξακκα πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..), κε Φ.Δ.Κ. 303/13-03-03
θαηαξηίζηεθε ην Νέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη εθεί αλαθέξεηαη φηη ε Σνπηθή Ηζηνξία
δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην πεξηερφκελν απφ ηε Μπζνινγία θαη ζεζκνζεηείηαη δηάζεζε
δηδαθηηθνχ ρξφλνπ γηα απηήλ, ελψ θαζνξίδνληαη ζαθείο ζρεηηθνί ζηφρνη θαη ζρεηηθέο
κεζνδνινγηθέο δηδαθηηθέο ππνδείμεηο. Με ηε δηδαθηηθή ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο ζηνρεχεηαη νη
καλζάλνληεο λα έξζνπλ ζε επαθή κε εχιεπηα θαη εξεπλήζηκα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηνπ ηφπνπ
ηνπο. Έηζη, ζηε ζπλέρεηα ζα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηε γεληθή Ηζηνξία, ζα
κάζνπλ λα ζέβνληαη ηηο ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο θαη ζα απνθηήζνπλ πνιχπιεπξεο δεμηφηεηεο,
απαξαίηεηεο
γηα
ηνλ
πνιίηε
ηνπ
21νπ
αηψλα(file:///AppData/Local/Temp/Rar$DI40.800/9deppsaps_Istorias θαη http://www.pischools.gr/paideia_dialogos/analitika).
β. Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο
χκθσλα κε ην παξαπάλσ πιαίζην ησλ βαζηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο δηδαθηηθήο ηεο
γεληθήο Ηζηνξίαο, φπσο θαη ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο, απηήζηηο κέξεο καο ζθφπηκν θξίλεηαη λα
πινπνηείηαη ζχκθσλα κε θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, θαζψο ππνζηεξίδεηαη φηη νη
θαηλνηνκίεο ζηελ παηδαγσγηθή ζπκβάινπλ ζηελ αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ, αιιά
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θαη ησλ δαζθάισλ (Fullan, 2001). Ζ δηδαθηηθή επηπιένλ, δελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξίδεη,
ηνπο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο θαη ηα εξγαιεία έξεπλαο (Cohen&Manion, 2008, Μάγνο, 2005),
ηνπο λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο, κειέηεο θαη εξκελείαο ησλ πεγψλ, ιακβάλνληαο
παξάιιεια ππφςηλ ηηο παξακέηξνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο
(file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI40.800/). Χο εθ ηνχηνπ, ρξήζηκν θαίλεηαη
λα αμηνπνηνχληαη φια ηα πεξηβάιινληα ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ
ζεζκνχ, φπσο είλαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηα κλεκεία, ηα ηέκπια, νη επηγξαθέο, ηα έξγα
ιατθήο ηέρλεο, ην ηζηνξηθφ ηνπίν θαη γεληθφηεξα νη ρψξνη πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο. Πξφθεηηαη
γηα πεξηβάιινληα ζηα νπνία ην παξειζφλ είλαη «παληαρνχ παξφλ» θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα
πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθέο πιεξνθνξηαθέο, κλεκνληθέο θαη εξκελεπηηθέο ελ ηέιεη δηαζηάζεηο,
ψζηε λα θαζίζηαληαη σο πεξηβάιινληα θαηαλφεζεο, φρη ελφο απζεληηθνχ θαη
αδηαπξαγκάηεπηνπ παξειζφληνο, αιιά ελφο δπλακηθνχ παξφληνο. Δλφο παξφληνο ηνπ νπνίνπ
ε ζρέζε κε ην παξειζφλ καο πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα ζπγθίλεζεο, ελψ άιινηε καο θαζνξίδεη,
θαη κεξηθέο άιιεο θνξέο καο απειεπζεξψλεη (Νηθνλάηνπ θ.α. 2008).
Αθνινπζψληαο ηελ νπηηθή θαη ζηνρνζεζία πνπ παξαηίζεηαη, ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο δχλαηαη
λα θαηαζηεί ειθπζηηθφ θαη ελδηαθέξνλ, ελψ παξάιιεια γίλεηαη εκθαλήο ε αλάγθε εθαξκνγήο
πξνγξακκάησλ δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο θαη θηινζνθίαο ζην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ
αληηθείκελν, πεξηνξίδνληαο ην ξφιν ηνπ δηδάζθνληα, κεγηζηνπνηψληαο φκσο, ηαπηφρξνλα ηελ
ελεξγεηηθή εκπινθή ηνπ καζεηή(Μαηζαγγνχξαο, 2002 (α), (β), Αγγειάθνο θ.α., 2004). Καηά
ηελ Νάθνπ (2009, 2002, 2000) νπζηαζηηθή γηα ηα παηδηά θξίλεηαη ε ζπκβνιή ηεο επηζηήκεο
ηεο Ηζηνξίαο, φηαλ απηή πξνζεγγίδεηαη πνιπηξνπηθά ή/θαη βησκαηηθά, θαζψο ε
«απνκνπζεηνπνίεζή» ηεο πξνζθέξεη έλα γφληκν δηάινγν κεηαμχ παξειζφληνο θαη παξφληνο.
Μάιηζηα, ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζε ρψξνπο κνπζείσλ θαη γεληθφηεξα ζε
πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο ή ρψξνπο κλήκεο, ππνζηεξίδεηαη φηη ππάξρνπλ πνιιά ζεηηθά ζεκεία
ζηελ άζθεζε ηνπο εθεί, θαζψο ηέηνηα πεδία πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγηζηνχλ
θαη λα εξκελεπηνχλ πιηθά θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο, πνπ είλαη πεξηζζφηεξν αλνηρηά ζε
ελαιιαθηηθέο εξκελείεο απφ ηα αληίζηνηρα γξαπηά θαηάινηπα, ελψ επηπιένλ βνεζνχλ ζηελ
επαλαζχλδεζε κε ηελ πιηθφηεηα, ηφζν ηνπ παξειζφληνο φζν θαη ηνπ παξφληνο, ζηνηρείν πνπ
ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ (Νάθνπ, 2004). Πάληα βέβαηα,
σθέιηκν είλαη λα ιακβάλνληαη ππφςηλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο,
γηαηίφπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Bruner (1960) «θάζε ζέκα κπνξεί λα δηδαρηεί ηθαλνπνηεηηθά, κε
θάπνηα έληηκε δηαλνεηηθή κνξθή, ζε θάζε ζηάδην αλάπηπμεο, εθφζνλ πξνζαξκφδνπκε ηε
δηδαζθαιία ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ, ζεβφκελνη παξάιιεια, ηελ ηδηαίηεξε θχζε ηνπ
ζέκαηφο καο».Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζπκβάιιεηθαη ε ελζσκάησζε θαη ηε ρξήζε ηεο
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο(Μεηξνπνχινπ, 2015), αθνχ έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε αμηνπνίεζε
ησλ ΣΠΔ, ζε θάζε βαζκίδαηεοπαηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,ζπκβάινπλ ηα κέγηζηα
(Σνθκαθίδνπ, 2010, Σζησηάθεο θ.α., 2012 θαη Δηενθιένπο, & Μάληνπ, 2012).Δπίζεο,
ππνζηεξηθηηθή είλαη θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο, σο κνξθήο έθθξαζεο ηδεψλ, αμηψλ θαη
πνιηηηζκνχ (Κφθθνο, & ζπλ. 2011),νδεγψληαο ηαπηφρξνλα ζε ζρεηηθή γλσζηηθή επειημία θαη
εξκελεπηηθή γλψζε (Gardner, 1990).Απηφο ν πνιπκεζηθφο ηξφπνο δηδαθηηθήο θαίλεηαη σο
ηδηαίηεξα απαηηεηηθφο ζηελ επνρή καο, κηαο θαη ε απνκλεκφλεπζε, σο αμία ή σο ηξφπνο
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κάζεζεο, αληηθαηαζηάζεθε ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ θξίζε θαη ηε δεκηνπξγηθή
θαληαζία (Slavin, 2007), γεγνλφο πνπ θάλεη αλαγθαίν λα ζπλδεζνχλ νη δπν πξνεγνχκελεο
παξάκεηξνη (θξίζε θαη δεκηνπξγηθή θαληαζία)κε δηάθνξα ηζηνξηθά γεγνλφηα, πνιηηηζηηθά
θαηλφκελα ή πνιηηηζκηθνχο θαλφλεο (Μπελβελίζηε, 1999).
ήκεξα, ε παηδαγσγηθή επηζηήκε, αληίζεηα απφ φηη ππνζηήξηδε ε ζεσξία ηνπ Πηαδέ, εθηηκά
φηη ηα παηδηά απφ κηθξή ειηθία κπνξνχλ λα κπεζνχλ ζηηο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο
εξγαζίαο(Eysenck, 2010 θαη Κνιηάδεο, 2002). Μηα ηέηνηα κνξθή εξγαζίαο είλαη ε έξεπλα θαη
ε κειέηε ηεο ηνπηθήο ηζηνξηθφηεηαο θαη ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο. Έηζη, νη καζεηέο
κειεηνχλ ηε γεηηνληά ηνπο, ή ηελ θνηλφηεηά ηνπο, ηελ εληάζζνπλ ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία
βξίζθνληαη, δηαθξίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, θαηαγξάθνπλ ηα ίρλε απφ ην παξειζφλ.
Καηαζθεπάδνπλ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο, ηνπνγξαθηθνχο ράξηεο θαη ζρεδηαγξάκκαηα
(ΤΠ.Δ.Π.Θ., 2003), θάλνπλ επηζθέςεηο θαη ζπγθεληξψλνπλ πιηθφ, γξαπηφ ή πξνθνξηθφ, πνπ
έρνπλ κειεηήζεη άιινη πξηλ απφ απηά. Πξνζθέξεηαη επίζεο, ε πξνζέγγηζε απηή γηα λα
κειεηήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αιιάδεη κέζα ζην ρξφλν ν δνκεκέλνο ρψξνο θαη νη
δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ.
πλήζσο, σο θνηλσλία, δίλνπκε κεγάιε ζεκαζία ζηελ Σνπηθή Ηζηνξία ησλ ηειεπηαίσλ
ρξφλσλ, γηαηί έρνπκε γη΄ απηήλ καξηπξίεο/πξνθνξηθή παξάδνζε, ηελ πξνθνξηθή ηζηνξία, ε
νπνία αλ θαη δελ είλαη πάληα ή ηφζν φζν ζα έπξεπε αμηφπηζηε, ελ ηνχηνηο κπνξεί λα γίλεη
πεγή πνιιψλ ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ.Άιισζηε, ν Thompson (2002) αλαθέξεη φηη «νη
αλακλήζεηο θαη νη ζθέςεηο ησλ αλζξψπσλ απνηεινχλ κηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο πεγέο
πιεξνθφξεζεο γηα ην πξφζθαην παξειζφλ». Ζ ζεκαζία θαη ην παηδαγσγηθφ ελδηαθέξνλ ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο ζην ζρνιείν ηελ έρνπλ αλαδείμεη ζε έληνλα ελδηαθέξνλ θαη
ειθπζηηθφ πεδίν κειέηεο (https://www.slideshare.net/despkaps/ss). Ζ κειέηε ηεο ηνπηθήο
Ηζηνξίαο θαη Μλήκεο ζηα ζρνιηθά πιαίζηα ελδείθλπηαη, γηαηί ζε αληίζεζε κε ηε γεληθή
Ηζηνξία ε νπνία αζρνιείηαη κε ην καθξηλφ θαη απαηηεί αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα ζθέςεο, απηή
πξνζθέξεη ζην καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα δηεηζδχζεη ζην δπζδηάθξηην παξειζφλ κέζα απφ ην
απηφ. Ο καζεηήο έρεη ηελ επθαηξία λα έξζεη ζε επαθή κε ηα ηζηνξηθά ηεθκήξηα ηνπ ηφπνπ
ηνπ, λα απηελεξγήζεη, λα κάζεη λα παξαηεξεί θαη λα πεξηγξάθεη, λα θαηαλνεί ην παξφλ
ζπγθξίλνληάο ην κε ην παξειζφλ θαη έηζη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα αλαπηχζζεη ηελ επαγσγηθή
θαη ηζηνξηθή ηνπ ζθέςε. Δπηπξνζζέησο, ζθπξειαηνχληαη, ζε έιινγε βάζε, νη δεζκνί ηνπ
καζεηή κε ηνλ δνκεκέλν ηφπν(ηαπξίδεο, 1990 θαη 2006), κέζα ζηνλ νπνίν δεη. Ο ξφινο ηνπ
δαζθάινπ, ν νπνίνο έρνληαο επηζηεκνληθή επάξθεηα θαη γλψζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ
αληηθεηκέλνπ (Φινπξήο, 2008) παξακέλεη ζεκαληηθφο, αθνχ είλαη θπξίσο ππνζηεξηθηηθφο,
δηακεζνιαβεηηθφο θαη δηεπθνιπληηθφο γηα ηελ πξφζβαζε θαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο.
Ο καζεηήο σθέιηκν ζεσξείηαη λα δηδάζθεηαη ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ νδεγεί ζηε
κάζεζε/κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα (Η.Δ.Π., 2017), απφ ζπλεηδεηέο ελέξγεηεο αμηνπνίεζεο ησλ
εκπεηξηψλ ηνπ (Υξηζηνδνχινπ, 2017). Ζ αμηνινγηθή δηαδηθαζία, πξνζαλαηνιηζκέλε ζε κηα
νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζεηή, κε ηελ φπνηα κνξθή ηεο: δηαγλσζηηθή, δηακνξθσηηθή ή
ηειηθή, νθείιεη λα είλαη ζπλδπαζηηθή, ψζηε λα θαζίζηαηαη πην απνηειεζκαηηθή θαη λα
πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζηηο πξνζδνθίεο γηα ηηο απνθηεκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ,
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αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ( Π.Γ. 8/1995 (ΦΔΚ 3Α) & Π.Γ. 121/1995
(ΦΔΚ
75Α)
θαη
ΤΑ
αξηζκ.
Φ.7Α/ΦΜ/212191/Γ1/4-12-2017,ΦΔΚ4358Β
(https://www.esos.gr/arthra/58591/). Έηζη,ην καζεηηθφ ιάζνο ζην Νέν ΑΠ απνηειεί δείθηε
επίηεπμεο ή φρη ηεο επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη είλαη δπλαηφλ
λα νδεγήζεη ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο, αλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν (Η.Δ.Π., 2017, Καξπδά 2009
θαη Υξηζηνδνχινπ, 2017).
Ζ επεμεξγαζία ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Σνπηθή Ηζηνξία είλαη δπλαηφλ λα εληαρζνχλ
ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο «Πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ», πνπ σο ζηφρν έρνπλ
ηε δηακφξθσζε ελεξγψλ θαη θξηηηθά ζθεπηφκελσλ πνιηηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηφ ζα
επηηεπρζεί θαηαξράο, κέζα απφ καζεηνθεληξηθέο δηαδηθαζίεο ελζάξξπλζεο ηεο πξσηνβνπιίαο
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ην δεκνθξαηηθφ δηάινγν,ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή ζπκκεηνρηθψλ θαη
ελεξγψλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ. Έπεηηα, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (θιίκα
νπζηαζηηθήο, ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο), ε ζπλεξγαζία (κεηαμχ κειψλ νκάδσλ θαη
νκάδσλ κεηαμχ ηνπο),φπσο θαη ε βησκαηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη ηδηαίηεξα κέζα
απφ ηε ρξήζε πεγψλ πξσηνγελνχο πξνέιεπζεο (έξεπλα, κειέηε πεδίνπ, κειέηε αξρείσλ
θιπ.),
(https://edu.klimaka.gr/drasthriothtes/genika/1037).Ζ
νκαδνζπλεξγαηηθή
θαη
δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε, έρνληαο ηηο ξίδεο ηεο ζηηο αξρέο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, ζα
κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ θχξηα κέζνδν γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε φηη αθνξά ζηελ θαιπηέξεπζε
ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο αηνκηθφηεηαο, ζηελ
θαιιηέξγεηα δεκνθξαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ζηελ
αιιειναπνδνρή, ζηνλ αλαζηνραζκφ, ζηελ θαιιηέξγεηα καζεζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ, ζηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζην πιαίζην ηεο ηάμεο (Υξηζηνδνχινπ 2017,
Καξακελάο, 2010 θαη Μαηζαγγνχξαο, 2002).ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε κάζεζε δελ είλαη
κεραληθήο κνξθήο, αιιά κάζεζε θαηαλφεζεο, δηφηη νη θαηλνχξηεο πιεξνθνξίεο ζρεηίδνληαη
κε πξνυπάξρνπζεο έλλνηεο ή/θαη γλψζεηο
θαη επηπιένλ, δηφηη ε πξφζιεςε
γλψζεσλ/πιεξνθνξηψλ δελ απνηειεί κηα απιή παζεηηθή θαηάζηαζε, θαζψο απαηηείηαη θαη
πξνζσπηθή ζπκκεηνρή/εκπινθή, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Γλσζηηθήο Θεσξίαο θαη ηνπ
Δπνηθνδνκεηηζκνχ/Κνλζηξνπθηηβηζκνχ(Slavin, 2006).
Δπεθηείλνληαο, ν Thompson (2002) αλαθέξεη φηη ε άκεζε θαη πξνζσπηθή εκπινθή ηνπ
καζεηή ζηε κειέηε ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο, κε ηελ παξάιιειε βνήζεηα ηεο πξνθνξηθήο
ηζηνξίαο ηνλ βνεζά λα απνθηήζεη γλψζεηο, λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο θαη λα δηακνξθψζεη
ζηάζεηο πνπ ζα ηνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα:
 λα αληηκεησπίδεη ζαλ έλαο κηθξφο εξεπλεηήο ηνλ ρψξν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη
δηαηππψλνληαο επηζηεκνληθέο ππνζέζεηο θαη ηδέεο.
 λα θαηαλνεί ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηφζν απηφ κε ηε δνκεκέλε κνξθή, φζν
θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην θαη λα εληάζζεηαη έηζη, δεκηνπξγηθά ζε απηφ.
 λα εληνπίδεη, λα επηιέγεη, λα αμηνινγεί θαη αμηνπνηεί ηηο θαηάιιειεο πεγέο πνπ
ηνπ πξνζθέξνπλ νπνηαδήπνηε πεγή πιεξνθφξεζεο.
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 λα είλαη παξαηεξεηηθφο, λα θαηαζηεί ηθαλφο λα πεξηγξάθεη πξνθνξηθά θαη
γξαπηά, κε ζπγθξηηηθή ηεθκεξίσζε θαη λα εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα
πξάγκαηα έιαβαλ ηελ παξνχζα κνξθή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν,
 λα ελεξγνπνηεί δεκηνπξγηθά θαη δπλακηθά ηηο πξνζπάζεηεο δηαηήξεζεο ηεο
πνιηηηζκηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ ηφπνπ ηνπ.
 λα ζθπξειαηεί ηζρπξά ηνπο δεζκνχο κε ηνλ ηφπν κέζα ζηνλ νπνίν δεη.
Έξεπλα θαη ζπνπδή ηεο ηνπηθφηεηαο κε δηάθνξεο ηερληθέο, θαζψο θαη ηα
απνηειέζκαηά/ζπκπεξάζκαηά ηεο ζε νπνηνδήπνηε βάζνο απφ ηα παηδηά, ρξήζηκν θξίλεηαη λα
αλαθνηλψλνληαη ζε κνξθή κειέηεο/πξαγκαηείαο, είηε ελδνζρνιηθά είηε εμσζρνιηθά, κε
εχιεπην θαη επράξηζην ηξφπν (Αβδειά, 1998). Άιινη ηξφπνη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ
δεκηνπξγία ιεπθσκάησλ, εθζέζεηο πιηθνχ ζε πξνζήθεο, αλαθνηλψζεηο/δηαιέμεηο ζηελ ηάμε ή
ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην θαη πάληα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αλαζηνραζηηθήο
δηαδηθαζίαο κε κεηαγλσζηηθέο πξννπηηθέο (Καξακελάο, 2010), φπσο θαη ζηελ νπηηθή ηεο
δηάρπζεο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ(Κπξηαθψδε, & Σδηκνγηάλλεο, 2015). Έηζη, πξνσζείηαη ην
άλνηγκα, ε δηαζχλδεζε θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία, φπσο θαη ε
ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο εγθεθξηκέλνπο θνξείο, θπβεξλεηηθνχο ή κε, δεκφζηνπο
νξγαληζκνχο, θνξείο ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο, ΑΔΗ ή ΚΠΔ
(https://edu.klimaka.gr/drasthriothtes/genika/1037).Μέζα ζε ηέηνηα πιαίζηα ε δηδαζθαιία,
φπσο ππνζηεξίδεη ν Dewey (1987), πξνεηνηκάδεη ην παηδί γηα ηε δσή ηνπ
απξηαλνχ/κειινληηθνχ πνιίηε θαη ππφ απηήλ ηελ έλλνηα κεηαηξέπεηαη ζε κηα «δηαδηθαζία
δσήο», πξνηθίδνληάο ην κε πιήζνο απφ δεμηφηεηεο.

2. πκπεξάζκαηα- Πξνηάζεηο
πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζε γεληθά, λα ππνζηεξηρζεί φηη κηα κνξθή
έξεπλαο/αλαδήηεζεο, ζπνπδήο, θαη δηδαζθαιίαοηεο Ηζηνξίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο Σνπηθήο
Ηζηνξηθήο Μλήκεο, πξνθνξηθήο ή γξαπηήο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην παξαηηζέκελν ζεσξεηηθφ
πιαίζην, αιιά θαη ζε ζρεηηθέο θαηλνηφκεο δηαζεκαηηθέο/πνιπηξνπηθέο εθαξκνγέο(Μεξαθιήο,
2008, Λενληζίλεο θ.α. 2001 θαη Ο.Δ.Γ.Β., 1991),απνκαθξχλεη απφ παξαδνζηαθέο, ζηείξεο θαη
παζεηηθέο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο, κπψληαο ηνπο καζεηέο
ζε ζχγρξνλεο κεζφδνπο
πξνζέγγηζεο, κειέηεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ο καζεηήο,
ππνζηεξηδφκελνο απφ ην δάζθαιφ ηνπ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο λέεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο
θαη ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ, έηζη φπσο απηνί
απνηππψλνληαη κέζα ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, απνθηά ηε δπλαηφηεηα νηθείσζεο κε ην
αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ, θαζψο θαη άκεζε γλψζε κε ζρεηηθέο
πξνζθεξφκελεο πεγέο. Αο ζεκεησζεί αθφκε, φηη ην καλζάλσλ ππνθείκελν θνηλσληθνπνηείηαη,
φρη κφλν κε ηελ έλλνηα φηη εληάζζεηαη ελεξγά θαη δπλακηθά ζην ρψξν ηνπ θαη ζηνλ ρξφλν,
αιιά θαη επηπιένλ ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ δηαβίσζήο ηνπ, εθπιεξψλνληαο έηζη ηελ αλάγθε
ηνπ «Απηνπξνζδηνξηζκνχ» ηνπ, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ «Άιινπ», ηνπ «ζπλαλήθεηλ» θαη ηνπ
«ζπλαληηιακβάλεζζαη». Αθφκε, θεληξίδεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα γλσξηκία κε ηελ
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ζπλέρεηα ηεο ηζηνξηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ ηνπο, ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Δπηπιένλ,
αλαδεηθλχεηαη θαη γίλεηαη αληηιεπηή ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θαη ην δσηηθφ βάξνο ηνπ
νηθνλνκηθνχ,ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ηνπ
ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη, αθνχ ην πεξηβάιινλ θαη ν ρψξνο ζηελ Ηζηνξία δελ έρνπλ κφλν ηελ
νηθνινγηθή ηνπο έλλνηα, αιιά κηα πιεζψξα αλζξσπνγελψλ πηπρψλ θαη δηαζηάζεσλ
(Νηηζηάθνο 2008), νη νπνίεο δελ είλαη πάληα απηνλφεηεο θαη ζηελ θαηαλφεζε απηή είλαη πνπ
ζπκβάιιεη
ε
κειέηε
θαη
ε
ζπνπδή
ηεο
Σνπηθήο
Ηζηνξίαο
(/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI40.800/9deppsaps_Istorias
θαη
Αθηχπεο,
θ.α.1991).
Ζ αλαδήηεζε ηνπ δηάζπαξηνπ ηνπηθνχ ηζηνξηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα γίλεη πάληνηε ζε
ζπλεξγαζία ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κε ηνπο επξχηεξνπο πνιηηηζηηθνχο θνξείο θάζε ηφπνπ
θαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα/Project, έηζη φπσο ππνζηεξίδνληαη ζηελ Διιάδα
θαη απφ ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην (Ν. 1566/85, Καξπδά, 2009, ΤΠ.Δ.Π.Θ. 2003, θαη Π.Η.,
2008), θαζφηη κηα θαηλνηνκία-εθαξκνγή (project) αληηκεησπίδεηαη σο πξφθιεζε θαη σο κηα
ελέξγεηα πξσηνπνξηαθήο αληίιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σα ζελάξηα/projects φζνλ αθνξά
ζηελ εθπαίδεπζε, «απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θχθινπ
κάζεζεο ή παξάγνληα γηα ηελ πξνψζεζε επξχηεξσλ αιιαγψλ» ζηελ παηδεία κε ζηφρν ηε
ζπλερή βειηίσζή ηεο (www.pi-schools.gr/download/programs, Υξηζηνδνχινπ, 2017 θαη
Καξπδά 2009). ε απηφ ην ζηάδην ινηπφλ, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε πξνθνξηθή
ηζηνξία, σο έλαο ειθπζηηθφο ηξφπνο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ηνπηθφηεηαο. Γηαηί, αλ
ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά ε πξνθνξηθή ηζηνξία κπνξεί λα απνδψζεη ρξψκα θαη βάζνο ζην
κάζεκα ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο, θαζψο νη αηνκηθέο θαη νη ζπιινγηθέο κλήκεο κπνξνχλ λα
πξνζζέζνπλ κηα λέα δηάζηαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά θαηαλννχλ ηελ Ηζηνξία,
ελψ ηαπηφρξνλα νη καζεηέο βνεζηνχληαη ζηελ εμνηθείσζε ηεο ρξήζεο ηεο ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο: ςεθηαθά καγλεηφθσλα, ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο, βηληεν-θάκεξα,
ειεθηξνληθνί
ππνινγηζηέο
(Thompson
2002).
Σεο
πινπνίεζεο
ζρεηηθψλ
δξάζεσλ/πξνγξακκάησλ κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ ελδνζρνιηθέο θαη εμσζρνιηθέο
αλαθνηλψζεηο, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: παξνπζηάζεηο εληφο ηνπ ζρνιείνπ, αλαθνηλψζεηο ζηνλ
ηνπηθφ ηχπν ή κε ρξήζεησλ Ζ/Τ θαη ηνπ Ηζηνινγίνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Με φιεο απηέο
ηηο δξάζεηο ην ζρνιείν θαζίζηαηαη σο δσληαλφ πνιηηηζηηθφ θχηηαξν ζπλδένληάο ην κε ηελ
ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ παξάδνζε ηνπ ηφπνπ, θάηη πνπ απνηειεί θαη βαζηθφ ζηφρν ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη «Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ
Γξαζηεξηνηήησλ»
(https://edu.klimaka.gr/drasthriothtes/genika/1037-).Αμηνινγψληαο
ηε
κάζεζε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, απηή θαίλεηαη λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηαζεξή θαη λα
απνθηά πην κφληκν ραξαθηήξα κε κεηαγλσζηηθέο θαη κεηαζρεκαηηζηηθέο πξνεθηάζεηο
(Κνιηάδεο, 2002).
Μαθξηά απφ ηε ζηείξα απνκλεκφλεπζε θαη κε αλαζηνραζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ νη
καλζάλνληεο κέζα ζε θιίκα νκαδνζπλεξγαηηθνχ ηξφπνπ δνπιεηάο (Μαηζαγγνχξαο, 2002),
αιιεινελζπλαίζζεζεο θαη αιιειναπνδνρήο, επνηθνδνκεηηθφ είλαη λα εθθξάδνπλ ηηο
απφςεηο ηνπο θαη λα ζπλδηαιέγνληαη, θαζψο ν εηιηθξηλήο δηάινγνο θαη κάιηζηα ν
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δεκνθξαηηθφο, θαίλεηαη λα απνηεινχλ ζεκαληηθά δνκηθά ζηνηρεία ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Καη
είλαη απηή ε ινγηθή πνπ θπξηαξρψληαο ζην ζχγρξνλν, θαηλνηφκν ζρνιείν, ζα απνκαθξχλεη ηε
ζθέςε ησλ καζεηψλ απφ πξνθαηαιήςεηο, ιαλζαζκέλεο ζέζεηο, άζρεκα θαθέθηππα, θαη
«παζνγφλεο» ζηεξεφηππεο ηδέεο, νη νπνίεο δε ζπλάδνπλ ζηνλ παξνληηθφ καο ρψξν-ρξφλν
(Κπξηαθίδεο, 2006). Σαπηφρξνλα δε,θαιιηεξγνχληαη ζρεηηθέο δεμηφηεηεο ζπζηεκαηηθήο
κειέηεο θαη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο θαηά ηνλ Κνιηάδε (2002) βνεζνχλ ην
καζεηή λα εκπιαθεί κε ελεξγεηηθφ ηξφπν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, επηηπγράλνληαο έηζη ηε
καθξνπξφζεζκε ζπγθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ ηαρχηεξε αλάζπξζή ηνπο, αιιά θαη ηε
ζσζηή ρξήζε ηνπο αλ απηφ απαηηεζεί.
Ζ Σνπηθή Ηζηνξηθή κλήκε, αηνκηθή ή ζπιινγηθή, είλαη ζεκαληηθή πεγή Ηζηνξίαο, πνπ ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κέζα απφ ζπγθξνχζεηο, αληηθάζεηο ή θαη ακθηζβεηήζεηο
ζπκπνξεχεηαη κε ηελ επίζεκε ζεζκνζεηεκέλε Ηζηνξία, ζπγρσλεχνληαο ρσξνρξνληθά
δεδνκέλα ζε αξκνληθέο απνδεθηέο, απφ ηηο θνηλσλίεο, νιφηεηεο θαη απηφ είλαη δείγκα
δεκνθξαηίαο θαη ειεπζεξίαο, πνπ αμίδεη «ηνλ θφπν» λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε παηδεπηηθφ
αληηθείκελν. Γεληθφηεξα, κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ηεο Ηζηνξηθφηεηαο θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ
γηα ηε κειέηε ηεο ηνπηθφηεηαο, εμνηθεηψλεη κε ηηο ηερληθέο ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο θαη ηεο
έξεπλαο ζην εθπαηδεπηηθφ πεδίν γεληθφηεξα, ελψ δίλεη πξνηάζεηο κειέηεο πηπρψλ ηεο Σνπηθήο
Ηζηνξίαο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ηηο αλάγθεο πνπ πξαγκαηηθά
εκθαλίδνληαη ζην ρσξνρξφλν (Αβδειά, 1998), ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη, φπσο ζεκεηψλνπλ ν
LeGoffetNora (1975), φηη «ε Ηζηνξία σο επηζηήκε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ παξειζφληνο θαη
ζπλείδεζε ηεο επνρήο, ζα πξέπεη αθφκα λα νξίδεηαη θαη σο επηζηήκε ηεο αιιαγήο, ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ».
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„Οη δηαθνπέο έθηαζαλ‟: Μία δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο ζην ρνιείν
Γεχηεξεο Δπθαηξίαο
„The holidays are here‟: A teaching approach to English Language in Second Chance
Schools
Μαξία Κακπέξε, Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πεηξαηά, Δθπαηδεπηηθφο, ΒΑ Αγγιηθήο θαη Γαιιηθήο
Γιψζζαο, ΜΑ Λνγνηερλίαο, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, mariakamperi1@gmail.com
Maria Kamperi, Directorate of Primary Education of Piraeus, Educator, BA in English and French, MA in
Literature, National and Kapodistrian University of Athens, mariakamperi1@gmail.com

Abstract: The operating framework of the Second Chance Schools in Greece, in complete
alignment with the principles of Adult Education, is based on empirical teaching approaches
which take into account both the age of the target group, as well as its distance from formal
education. The present article presents a teaching approach to English language aimed at adult
learners of Second Chance Schools. The teaching methodologies followed are those of Group
Learning and Project-based Learning, which help transform the role of the educator, from
mentor to coordinator and animator. They also promote initiative, self-action, learning by
discovery and personalized learning. Finally, a Portfolio-type questionnaire is used both as a
tool for self-evaluation for the learners and as an evaluation tool of the educator‘s choices.
Keywords: Second Chance School, Adult Education, English Language
Πεξίιεςε: Οη πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ησλ .∆.Δ., ζε πιήξε ζπλάξηεζε κε ηηο αξρέο ηεο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζηεξίδνληαη ζε βησκαηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο
ιακβάλνπλ ππφςε ηφζν ηελ ειηθία, φζν θαη ηελ απφζηαζε ηεο νκάδαο-ζηφρνπ απφ ηελ
ηππηθή εθπαίδεπζε. ην παξφλ άξζξν παξνπζηάδεηαη κία δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο Αγγιηθήο
Γιψζζαο πνπ απεπζχλεηαη ζε ελειίθνπο εθπαηδεπφκελνπο ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Οη
δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ είλαη απηέο ηεο Οκαδνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο
θαη ηνπ ρεδίνπ Δξγαζίαο, νη νπνίεο κεηαζρεκαηίδνπλ ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, απφ
θαζνδεγεηή ζε ζπληνληζηή θαη εκςπρσηή ηεο εξγαζίαο, θαη πξνσζνχλ ηελ αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ, ηελ απηελέξγεηα, ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο
δηδαζθαιίαο. Σέινο, έλα εξσηεκαηνιφγην ηχπνπ Portfolio, αμηνπνηήζεθε σο εξγαιείν
απηναμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ζπλάκα αμηνιφγεζεο ησλ επηινγψλ ηνπ
εθπαηδεπηή
Λέμεηο θιεηδηά: ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, Αγγιηθή Γιψζζα
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1. Δηζαγσγή
χκθσλα κε ηνλ Κφθθν (2005, ζ.86-93), νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη έξρνληαη ζηελ
εθπαίδεπζε κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, φπσο επαγγεικαηηθνί εμέιημε, εθπιήξσζε
θνηλσληθψλ ξφισλ, πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη απφθηεζε θχξνπο. Οη ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηεο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπηή λα αλαιάβεη ξφιν εκςπρσηηθφ θαη
δηεπθνιπληηθφ ζηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο θαη λα απνθχγεη ηνλ παξαδνζηαθά δηδαθηηθφ θαη
θαζνδεγεηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. χκθσλα κε ηνλ Rogers (1999, ζ.105), ν εθπαηδεπηήο
ρξεηάδεηαη λα βξεη κεζφδνπο πνπ ζα δψζνπλ ζε θάζε ζπκκεηέρνληα πιήξεο πεδίν γηα ηελ
εμάζθεζε ησλ δηθψλ ηνπ ηδηαίηεξσλ καζεζηαθψλ κεζφδσλ θαη λα κελ επηβάιιεη ηε δηθή ηνπ
κέζνδν.
Δηδηθφηεξα, ε ζεσξία ηεο Αλδξαγσγηθήο ππνζηήξημε φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ζα πξέπεη
λα δεκηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη κεραληζκνχο ακνηβαίνπ
ζρεδηαζκνχ, λα θάλνπλ δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ ελειίθσλ
εθπαηδεπνκέλσλ, λα επηηξέπνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ ζχκθσλα µε ηηο
δηαγλσζκέλεο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ζπκκεηερφλησλ, λα ζρεδηάδνπλ
δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη λα επηιέγνπλ ηηο
θαηάιιειεο κεζφδνπο, ηα πιηθά θαη ηηο πεγέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (Σζηκπνπθιή &
Φίιιηπο, 2010).
Ζ ζεσξία ηεο Αλδξαγσγηθήο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Malcolm Knowles, ν νπνίνο ηελ
παξνπζηάδεη σο «νινθιεξσκέλε ζεσξία ηεο κάζεζεο ησλ ελειίθσλ» θαη ηελ εληάζζεη ζηε
ζθαίξα ησλ αλζξσπηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Knowles, 1978, ζ.28
ζην Cross, 1981, ζ.223). Ζ θαηλνηνκία ηεο Αλδξαγσγηθήο έγθεηηαη ζηελ έκθαζε ηελ νπνία
έδσζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ ηάζε ησλ
ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα απην-θαηεπζπλφκελε κάζεζε, δηα κέζνπ ηεο νπνίαο νη
ελήιηθνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο απηφ-βειηίσζεο θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ δηεπθνιπληηθνχ
ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ (Cross, 1981, Κφθθνο, 2005).
Οη πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, απαηηνχλ ζπκκεηνρηθέο θαη
βησκαηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ (Βεξγίδεο, 2003). Απφ ηνπο εθπαηδεπηέο απαηηείηαη λα γλσξίδνπλ θαη λα ζέηνπλ ζε
πξάμε ηηο αξρέο απηέο, φρη κφλν ιφγσ ηεο ελειηθηφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αιιά θαη ιφγσ
ηεο απφζηαζεο πνπ έρεη ε νκάδα-ζηφρνο απφ ην ηππηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο
(Παπαγεσξγίνπ, 2009). Ο Jarvis (2004), ζεσξεί φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ δελ πξέπεη λα
επηβάιινπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη φηη ρξεηάδεηαη πέξα απφ γλψζεηο λα
δηαζέηνπλ αλεπηπγκέλεο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο. Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ,
ζχκθσλα κε ηνλ Κφθθν (2005), είλαη «λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηεξγαζία ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ
ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ ρσξίο λα ηξαπκαηίδνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο».
Οη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη εξκελεχνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα βάζεη ησλ παξαδνρψλ ηνπο
(Κφθθνο, 2005, ζ.75). Οξηζκέλεο φκσο απφ ηηο παξαδνρέο κπνξεί λα είλαη εζθαικέλεο ή
δπζιεηηνπξγηθέο. Έηζη, ε κάζεζε δελ είλαη απιψο ε πξνζζήθε λέσλ γλψζεσλ ζε φζα ήδε
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γλσξίδνπκε, αιιά ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα λέα
νπηηθή (κεηαζρεκαηίδνπζα νπηηθή). Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο νπηηθήο κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ
νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη δηα κέζνπ θξηηηθήο απηφλνκεο ζθέςεο ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πψο
θαη γηαηί νη παξαδνρέο πνπ έρνπλ πεξηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη,
θαηαλννχλ θαη αηζζάλνληαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο (Mezirow, 1990, ζ.368). ηηο δηδαθηηθέο
κεζφδνπο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε καζεζηαθή απηή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνληαη ε
νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία, ν ειεχζεξνο δηάινγνο, ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ε ζπλεξγαηηθή
δηδαζθαιία, ε κέζνδνο project θ.ά (Σζάθνο & Υνληνιίδνπ, 2003). Οη Lewis θαη Williams
(2006) ππνζηεξίδνπλ φηη εκπεηξηθή εθπαίδεπζε είλαη εθείλε πνπ
εθζέηεη ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο ζε κηα εκπεηξία θαη ζηε ζπλέρεηα ελζαξξχλεη ην ζηνραζκφ επάλσ ζε απηήλ
ψζηε λα αλαπηπρζνχλ λέεο ηθαλφηεηεο , λέεο ζηάζεηο ή λένη ηξφπνη ζθέςεο . Ζ επηδίσμε απηή
πξνζαλαηνιίδεη ζε αλαδήηεζε δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ εζίδνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ
άκεζε θαη ελεξγφ εκπινθή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Σζάθνο & Υνληνιίδνπ, 2003).
Έρνληαο, ζπλεπψο, ππφςε ηηο παξαπάλσ ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, θξίζεθε ζθφπηκν, ζηελ
παξνχζα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, λα αθνινπζεζνχλ νη δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο ηεο
νκαδνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κεζφδνπ project κέζσ ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπφκελνη
αζθνχληαη ζην λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, λα παίξλνπλ απνθάζεηο, λα
πξνγξακκαηίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο, λα ζπλεξγάδνληαη απνδνηηθά, λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα
ησλ άιισλ θαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. Οη πξαθηηθέο αζθήζεηο
αληηκεησπίδνληαη ζπιινγηθά θαη αμηνπνηείηαη ε δηαινγηθή ζπδήηεζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο
νκάδαο. Με απηή ηε δηαδηθαζία, επηδηψθεηαη λα ζπληειεζηεί κάζεζε κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη
ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγήζεθε. Σα κέιε ησλ νκάδσλ παξνπζηάδνπλ,
κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ηηο απφςεηο ηνπο ζηνπο ζπλεθπαηδεπνκέλνπο ηνπο θαη έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο κε αθξίβεηα, λα αζθήζνπλ θξηηηθή, λα
ζπδεηήζνπλ επνηθνδνκεηηθά θαη λα εμειίμνπλ ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν ν εθπαηδεπφκελνο αλαθαιχπηεη ηε γλψζε, ηε ζπγθξίλεη θαη αξρίδεη λα παξάγεη ν ίδηνο
γλψζε. Χζηφζν, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε ζπδήηεζε κπνξεί εχθνια λα εθθπιηζζεί
ζε κία δξαζηεξηφηεηα ρσξίο ζηφρνπο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα είλαη θαζνξηζκέλνο ν
ζθνπφο ηεο νκάδαο, πξηλ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο (Καςάιεο &
Παπαζηακάηεο, 2000, ζ. 66).
Μέζα απφ κηα ηέηνηα δηεξγαζία νη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά.
Δπηπξνζζέησο, ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη νπνίνη απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο,
ζπλεξγάδνληαη, επηθνηλσλνχλ, ζθέθηνληαη θξηηηθά, επεμεξγάδνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, θαη
σζνχληαη ζηε «κεηαγλψζε», δειαδή «καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ». Καηά ζπλέπεηα ε
ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο ζέηεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζην επίθεληξν θαη
γίλεηαη αθεηεξία ψζηε λα πιεζηάζνπλ πεξηζζφηεξν ζην ηδαληθφ ηεο ελειηθηφηεηαο, δειαδή
λα γίλνπλ πην ψξηκνη, ππεχζπλνη θαη απηνπξνζδηνξηδφκελνη (Rogers, 1999). πλνςίδνληαο, ζα
κπνξνχζακε λα ζεκεηψζνπκε φηη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ νθείιεη λα είλαη καζεηνθεληξηθή
θαη φρη δαζθαινθεληξηθή, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη βέβαηα φηη παξαγθσλίδνπκε ηνλ
εθπαηδεπηή, ν νπνίνο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ νξγαλσκέλε κάζεζε (Καςάιεο
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&Παπαζηακάηεο, 200, ζ. 67-68). Ο εθπαηδεπηήο, αλεμάξηεηα απφ ηα εκπφδηα πνπ
πξνθχπηνπλ, δελ ράλεη ηνλ ηειηθφ ζηφρν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ
είλαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ . Πξέπεη λα έρεη , ζπλεπψο, ηελ ηθαλν́ηεηα λα
αληηιακβάλεηαη ηνπο ξφινπο πνπ θάζε θνξά αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαη ηηο
ιεηηνπξγίεο πνπ ζπληεινχληαη ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο
, εθαξκφδνληαο ηηο ηερληθέο
εκςχρσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ (Courau, 2000).

2. Ζ Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε
2.1. Σίηινο Γηδαθηηθήο Δλφηεηαο:
The holidays are here! - Οη δηαθνπέο έθηαζαλ!
2.2. Υξνληθή δηάξθεηα:
2 δηδαθηηθέο ψξεο δηάξθεηαο 40 ιεπηψλ
2.3. Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπφκελσλ:
16 άλδξεο θαη γπλαίθεο εθπαηδεπφκελνη ΓΔ ειηθίαο 25 – 45 ρξφλσλ. Ζ νκάδα ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ απνηειείηαη απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο κε επίπεδν ζηελ Αγγιηθή γιψζζα: Α2+
ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Γισζζψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο.
2.4. Θέκα:
Σν ζέκα ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, αθνξά ζηηο δηαθνπέο θαη ην θαινθαίξη ζηελ
Διιάδα. Δπηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα γλσξίζνπλ κεξηθέο απφ ηηο νκνξθηέο ηεο ρψξαο
καο, λα ηηο πεξηγξάςνπλ, λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα πηζαλνχο πξννξηζκνχο δηαθνπψλ
θαη λα θάλνπλ πξνηάζεηο.
2.5. χληνκε πεξηγξαθή θαη ινγηθή ηνπ ζελαξίνπ:
Απηφ ην κηθξνζελάξην απνηειείηαη απφ δχν θάζεηο θαη έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα νινθιεξσζεί
κέζα ζε δχν ψξεο δηδαζθαιίαο. Δπηθεληξψλεηαη ζηηο επξεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ, θαζψο θαη ζηε ζηνρεπκέλε απφθηεζε ιεμηινγίνπ θαη δεμηνηήησλ
παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. Δκπινπηίδεη ην ιεμηινγηθφ πεδίν ησλ δηαθνπψλ, ζηνρεχεη λα
βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα εληνπίζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο φπσο
επίζεο θαη λα δψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο γηα πηζαλνχο πξννξηζκνχο δηαθνπψλ.
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2.6. Υψξνο δηδαζθαιίαο θαη εμνπιηζκφο:
Ζ κάζεζε ρξεηάδεηαη πνιιά κέζα γηα λα επηηεπρζεί. Γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη
πξνζπάζεηεο κάζεζεο ρξεηάδνληαη θαη δηάθνξα κέζα. Σα κέζα απηά εμαζθαιίδνπλ απφ ηε κία
πιεπξά κεγαιχηεξε επνπηηθφηεηα θαη απφ ηελ άιιε βνεζνχλ ζηε δηάξζξσζε θαη ηελ έκκεζε
θαζνδήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο (Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 2000, ζ. 49). ηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην εξγαζηήξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη
σο κέζν δηεπθφιπλζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, δηαζέηεη 8 Ζ/Τ. Έηζη θάζε
εθπαηδεπφκελνο κνηξάδεηαη έλαλ Ζ/Τ κε έλαλ ζπλεθπαηδεπφκελφ ηνπ. ινη νη Ζ/Τ είλαη
ζπλδεδεκέλνη ζε δίθηπν θαη ππάξρεη ζχλδεζε Internet.
2.7. Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη:
2.7.1. Γλψζεηο:
-Να εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγην ησλ δηαθνπψλ ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα
-Να ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνζηαθηηθή θαη κέιινληα ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα γηα λα πείζνπλ
θάπνηνλ λα επηζθεθηεί ηελ Διιάδα
2.7.2. Ηθαλφηεηεο:
-Να ρξεζηκνπνηνχλ ην Internet σο πεγή πιεξνθνξηψλ
-Να κεηαθξάδνπλ απιά θείκελα απφ ηα Αγγιηθά ζηα Διιεληθά
-Να ζπληάζζνπλ έλα απιφ θείκελν ζηελ Ξέλε Γιψζζα
-Να ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ην πξφγξακκα Microsoft PowerPoint
γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο.
2.7.3. ηάζεηο:
-Να πηνζεηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε πξνο ηελ Ξέλε Γιψζζα
-Να παξνηξπλζνχλ ζηε ρξήζε ηεο Ξέλεο Γιψζζαο ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ επίπεδν,
ζχκθσλα µε ηηο αλάγθεο ηνπο, έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο επηθνηλσληαθνχο ηνπο ζηφρνπο
θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε λέεο εξγαζηαθέο επθαηξίεο.
-Να απμήζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ Ξέλε Γιψζζα
-Να ελζαξξπλζεί ην θιίκα ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο απφ ηε κεηαμχ ηνπο
επηθνηλσλία θαη απφ νκαδηθέο εξγαζίεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο
ελφηεηαο.
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3. Δθαξκνγή
3.1. Α΄ Γηδαθηηθή Ώξα
3.1.1. Α΄ ηάδην
ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ε νκάδα ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ θαιείηαη λα ρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο ππννκάδεο ησλ ηεζζάξσλ κειψλ. Γίλεηαη
θχιιν εξγαζίαο ζε θάζε εθπαηδεπφκελν πνπ πεξηιακβάλεη γξαπηέο νδεγίεο ζηα Διιεληθά θαη
ζηα Αγγιηθά.
3.1.2. Β΄ ηάδην
ηελ εξγαζία 1 ηνπ θχιινπ εξγαζίαο νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα εξγαζηνχλ νκαδηθά
κεηαθξάδνληαο δηαθνξεηηθά ζχληνκα απνζπάζκαηα απφ ην site ηνπ ΔΟΣ www.visitgreece.gr
θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα θηηάμνπλ ην δηθφ ηνπο δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην.
3.2. Β΄Γηδαθηηθή Ώξα
3.2.1. Α΄ηάδην
Έλαο εθπξφζσπνο θάζε νκάδαο παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ην δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην πνπ
δεκηνπξγήζεθε ηελ 1ε δηδαθηηθή ψξα.
3.2.2. Β΄ηάδην
ηελ εξγαζία 2 ηνπ θχιινπ εξγαζίαο δεηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζπδεηήζνπλ αλά
ππννκάδεο ψζηε λα απαληήζνπλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην ζηα πξφηππα ηνπ Portfolio,
αλαθνξηθά κε ην ηη απεθφκηζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νκαδηθήο πξνζπάζεηάο ηνπο θαη λα
θξίλνπλ ηα νθέιε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο.

4. Φχιιν Δξγαζίαο
4.1. Creative Writing Activity – Group work (4 people)
Your class organizes its summer vacation. Which is the best holiday island? You have to
work in groups of four, collect information on the Internet about five Greek islands and
support your choice in order to convince your classmates. The result of this will be the writing
of holiday brochures, which you will present to the class in order to promote the most popular
destination.
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You are asked to visit the official website of the Greek Tourism Organization
(www.visitgreece.gr), read the information provided and note down interesting ideas which
you think will help you design a holiday brochure.
4.2. Γξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο - Οκαδηθή εξγαζία (4 άηνκα)
Ζ ηάμε ζαο δηνξγαλψλεη ηηο θαινθαηξηλέο ηεο δηαθνπέο. Πνην είλαη ην θαιχηεξν λεζί γηα
δηαθνπέο; Δξγαζηείηε ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ, ζπιιέμηε πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν γηα
πέληε ειιεληθά λεζηά θαη ππνζηεξίμηε ηελ επηινγή ζαο γηα λα πείζεηε ηνπο
ζπλεθπαηδεπφκελνχο ζαο. Σν απνηέιεζκα απηνχ, ζα είλαη ε ζχληαμε ελεκεξσηηθψλ
θπιιαδίσλ, ηα νπνία ζα παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε γηα λα πξνσζήζεηε ηνλ πην δεκνθηιή
πξννξηζκφ.
Δπηζθεθζείηε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ
(www.visitgreece.gr), δηαβάζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη θαη ζεκεηψζηε
ελδηαθέξνπζεο ηδέεο πνπ λνκίδεηε φηη ζα ζαο βνεζήζνπλ λα ζρεδηάζεηε έλα θπιιάδην
δηαθνπψλ.
4.3.Δξσηεκαηνιφγην ηχπνπ Portfolio

4.3.1. Γισζζηθή ηθαλφηεηα
4.3.1.1 Πνηεο θαηλνχξγηεο ιέμεηο ζρεηηθέο κε ηηο δηαθνπέο έκαζα κέζα απφ ηελ εξγαζία
ζηελ νπνία ζπκκεηείρα;
1.

2.

3.

4.

5.

4.3.1.2 Πνηεο γιψζζεο κε βνήζεζαλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ θαηλνχξγησλ ιέμεσλ;
Ζ Διιεληθή

Ζ Αγγιηθή

Άιιε (πνηα)

4.3.2. Γλψζε ηνπ θφζκνπ
4.3.2.1 Πνηεο θαηλνχξηεο πιεξνθνξίεο έκαζα γηα ηα ειιεληθά λεζηά;
4.3.3. Κνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο
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4.3.3.1 Ζ ζπκκεηνρή ζην ζπγθεθξηκέλν ρέδην Δξγαζίαο κε βνήζεζε λα αλαπηχμσ
θάπνηεο δεμηφηεηεο. Πνηεο;
Γεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο

Ναη

Όρη

Γεμηφηεηεο ιήςεο απφθαζεο

Ναη

Όρη

Γεμηφηεηεο δηεξεχλεζεο θαη

Ναη

Όρη

Ναη

Όρη (γηαηί)

αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ

4.3.3.2 Βνήζεζα φζν κπνξνχζα ηελ νκάδα κνπ;

4.3.3.3 Απηφ πνπ δεκηνχξγεζα, πηζηεχσ φηη ην πέηπρα:

Με ηελ νξγαλσηηθή κνπ ηθαλφηεηα

Ναη

Όρη

Με ηελ εξεπλεηηθή κνπ ηθαλφηεηα

Ναη

Όρη

Με ηελ θαιή επηθνηλσλία πνπ είρα κε ηνπο ζπλεθπαηδεπνκέλνπο Ναη
κνπ

Όρη

Με ηε δεκηνπξγηθή κνπ θαληαζία

Όρη

Ναη

5. Δπηζεκάλζεηο –πκπεξάζκαηα
Ζ παξνχζα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζρεδηάζηεθε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ελφο ΓΔ,
ηηο νπνίεο ζπλνπηηθά πεξηγξάθνπλ νη Βεξγίδεο, Δπζηξάηνγινπ & Νηθνινπνχινπ (2007, ζ.25)
: «Σν ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο είλαη έλα ζρνιείν πνπ πξνζεγγίδεη ηηο αλάγθεο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ ζπλνιηθά, πνπ ελζσκαηψλεη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, πνπ δίλεη βάξνο ζηελ
αλάθηεζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο, πνπ ηνπο καζαίλεη πψο λα καζαίλνπλ, πψο λα αλαπηχμνπλ
ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, θξηηηθή ζθέςε, δεμηφηεηεο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ». Βαζηθή αξρή ηεο θηινζνθίαο ησλ .Γ.Δ. είλαη ε κεηαθνξά ηνπ βάξνπο απφ
ηε δηδαζθαιία ζηε κάζεζε θαη ζηελ αλαθάιπςε ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Με βάζε απηή ηε παηδαγσγηθή αξρή, απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη πνπ ζα
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κπνξνχζαλ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ζθνπνχο ησλ .Γ.Δ., νη νπνίνη θηλνχληαη γχξσ απφ ηνπο
άμνλεο «καζαίλνπκε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο πψο λα καζαίλνπλ» θαη ηνπο θαζνδεγνχκε ψζηε
λα αμηνπνηήζνπλ ηελ απνθηεκέλε γλψζε θαη εκπεηξία, είλαη ε κέζνδνο project θαη ε
νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία. Οη καζεζηαθέο απηέο δηαδηθαζίεο επηηξέπνπλ ζηνλ θαζέλα λα
κάζεη απφ ηνπο άιινπο, ρσξίο φκσο λα παξαγλσξίδεηαη ε αλάγθε πνπ κπνξεί θάπνηεο θνξέο
λα εθδειψλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα πην θαζνδεγνχκελε κάζεζε
(Υαηδεζενράξνπο, 2010).
πλεπψο, ν εθπαηδεπηήο απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ηερληθή ηεο κεησπηθήο εηζήγεζεο θαη
απνθηά ηνλ ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή (Rogers, 2002). Ο ξφινο ηνπ δηεπθνιπληή αθνξά ηελ
απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, φηαλ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη ζρεδηαζηεί θαη πινπνηείηαη
κε βάζε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο θιίζεηο θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
Καιείηαη λα γίλεη εξεπλεηήο ζηελ ηάμε ηνπ θαη απφ ζηεγλφο αλακεηαδφηεο γλψζεσλ γίλεηαη
ζπλ-παξαγσγφο γλψζεο καδί µε ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο. Αιιάδεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
απφ ξφιν θαζνδεγεηή, ζε ζπληνληζηή θαη εκςπρσηή ηεο εξγαζίαο, θαη πξνσζεί ηελ αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ, ηελ απηελέξγεηα, ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο
δηδαζθαιίαο. Υξεζηκνπνηεί έλα επξχ θάζκα απφ καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο κε έκθαζε ζε
δηεξεπλεηηθέο κεζφδνπο φπσο project, δηαζεκαηηθά ζρέδηα δξάζεο, νκαδηθέο εξγαζίεο θαη
ζπλεξγαζίεο.
Γεδνκέλνπ φηη νη εθπαηδεπφκελνη δελ θαηέρνπλ πςειφ επίπεδν γισζζνκάζεηαο, ν
εθπαηδεπηήο πξνηείλεη ηζηνζειίδα ζην Internet σο πεγή ηδεψλ. Απηή είλαη κηα πνιχ ρξήζηκε
πξνζέγγηζε θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, θαζψο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απεηθφληζε κίαο ‗θαιήο‘ παξαγσγήο θαη ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζηπι
θαη πεξηερνκέλνπ.
ζνλ αθνξά ζηελ νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία, έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ πνπ απνηειεί εγγχεζε
γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία θάζε νκάδαο είλαη ε άξηζηε δηαπξνζσπηθή
επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο (Jaques, 2001). Σν παξαπάλσ ζηνηρείν παίδεη πξσηεχνληα
ξφιν θαη εηδηθφηεξα ζε µηα νκάδα ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ ηξφπν κάζεζεο, θαζψο εκθαλίδνπλ έληνλε ηάζε γηα
εθπιήξσζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπο θαη γηα απηνθαζνξηζκφ κέζα ζε θιίκα ελεξγεηηθήο
ζπκκεηνρήο, απηνλνκίαο, δξάζεο, παξαηήξεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο (Jaques, 2001). Γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο καζεζηαθήο νκάδαο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ ελειίθσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ελεξγεηηθέο
εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, θαζψο θαη ηερληθέο εκςχρσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ.
ε κία εθπαηδεπηηθή νκάδα νξηζκέλνη εθπαηδεπφκελνη βηψλνπλ έληνλν άγρνο θάζε θνξά πνπ
θαινχληαη λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο. Άιινη πξνβάιινπλ αληηζηάζεηο ζε θάζε
δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία δελ έρνπλ πξνηείλεη νη ίδηνη (Σζηµπνπθιή & Φίιιηπο, 2010).
Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ ηα αλακελφκελα πξνβιήκαηα αζζελέζηεξσλ εθπαηδεπνκέλσλ
πνπ δελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα εθζέζνπλ ην έξγν ηνπο, ν εθπαηδεπηήο ηνλίδεη
ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηε ζεκαζία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο φισλ ψζηε
λα επηηεπρζεί θαιχηεξν απνηέιεζκα.
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δχν πξνηεηλφκελσλ εξγαζηψλ ζην θχιιν εξγαζίαο ν
εθπαηδεπηήο ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
νκάδαο θαη κνηξάδεη ην θχιιν εξγαζίαο πνπ πεξηέρεη ηηο γξαπηέο νδεγίεο ησλ δχν εξγαζηψλ,
εμεγεί ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη ηελ δηαδηθαζία, νξίδεη ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν γηα ηελ
επίηεπμε ηεο θάζε εξγαζίαο, θαιεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα πξνβνχλ ζηνλ ρσξηζκφ ζε
ππννκάδεο. ε πεξίπησζε δπζθνιίαο ζχλζεζεο ησλ ππννκάδσλ παξέρεη ηελ βνήζεηα ηνπ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δχν εξγαζηψλ, ν εθπαηδεπηήο δελ επεκβαίλεη αιιά απιά παξαηεξεί
θαη παξέρεη βνήζεηα κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ δεηεζεί. Παξαηεξεί αλ ζπκκεηέρνπλ φια ηα
κέιε ηεο ππννκάδαο θαη ιίγν πξηλ ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ππελζπκίδεη ζηηο ππννκάδεο ηα
ρξνληθά φξηα.
Ζ αμία κηαο βησκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αθφκε κεγαιχηεξε φηαλ θαηαθέξλεη
λαελεξγνπνηήζεη φρη κφλν ηε γισζζηθή θαη ινγηθνκαζεκαηηθή λνεκνζχλε –φπσο απηφ
ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζην ηππηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο- αιιά θαηαθέξλεη λα θέξεη ζην
πξνζθήλην θαη λα θηλεηνπνηήζεη φιεο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ
(Gardner, 1993, φπ. αλαθ. ζην Γεδνχιε, 2004). Πξνυπφζεζε γηα έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα είλαη
θαη‘ αξρήλ ε αθξηβήο πεξηγξαθή ησλ «πξνβιεπφκελσλ απνηειεζκάησλ» (Jaques, 2004), ησλ
ζηφρσλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζε έλα
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα έρνληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο θαη δηακνξθσκέλνπο –ιηγφηεξν
ή πεξηζζφηεξν- ζηφρνπο. Δίλαη, ζπλεπψο, απαξαίηεην κεηά απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα λα
δίλεηαη ν ρξφλνο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο αιιά θαη ην έλαπζκα λα ζθεθηνχλ ηη έθαλαλ, πψο
αηζζάλζεθαλ, πψο αληέδξαζαλ, πνηεο δπζθνιίεο αληηκεηψπηζαλ, πψο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο
ζπλεθπαηδεπφκελνχο ηνπο, πψο πξφθεηηαη λα αμηνπνηήζνπλ απηή ηε γλψζε. Ο εληνπηζκφο θαη
ε θηλεηνπνίεζε ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη γλψζεσλ βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα
νξγαλψζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο. «ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην φιν εγρείξεκα ζα κνηάδεη λα
ζηεξείηαη πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζα δηαθξίλεηαη απφ αζάθεηα θαη πξνρεηξφηεηα πνπ εχθνια
κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε απνγνήηεπζε θαη αλία» (Γεδνχιε, 2004). Σν
εξσηεκαηνιφγην ηχπνπ Portfolio, ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν αλαζηνραζκνχ θαη
απηναμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ζπλάκα αμηνιφγεζεο ησλ επηινγψλ ηνπ
εθπαηδεπηή. Ο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεηαη, είλαη λα βνεζήζεη ηνλ
εθπαηδεπφκελν λα καζαίλεη θαιχηεξα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηδάζθεη θαιχηεξα. Με άιια
ιφγηα ζηνρεχεη λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αηνκηθή πνξεία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη γηα ην
έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ζρνιείνπ ζπλνιηθά, λα ππνζηεξίμεη θαη λα βνεζήζεη ην
εθπαηδεπηηθφ έξγν (δηδαζθαιία θαη κάζεζε), λα δψζεη θαηεπζχλζεηο γηα ηηο πεξαηηέξσ
επηινγέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Υαηδεζενράξνπο, 2010)
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Abstract: This article summarizes the findings of a qualitative research carried out by fifteen
(15) teachers in the regional units of Argolida and Corinth on the subject of the participation
of Secondary Education Teachers in Professional Development Programs during the period of
the financial crisis in Greece. The research with a semi-structured interview attempted to
explore the followings: a) the conceptual approach of ―Professional Development‖ by
Secondary School Teachers, b) the impact of financial crisis in the teachers‘ professional
development, c) their attendance in Professional Development Programs, d) the efficiency of
the Professional Development Programs during the period of economic crisis and the
teachers‘ suggestions. As a result of the research, Secondary Education Teachers consider
their Professional Development as component of Lifelong Learning. During this period of
financial crisis, teachers tend to participate in Professional Development Programs, focusing
on self - training activities and on distance learning, while they propose ways of improving
the existing Professional Development Programs, aiming on their professional improvement
and development.
Key words : financial crisis, professional development, professional development programs,
new professionalism
Πεξίιεςε: Σν παξφλ άξζξν απνηειεί ηε ζχλνςε ησλ πνξηζκάησλ κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεθαπέληε (15) εθπαηδεπηηθνχο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ
Αξγνιίδαο θαη Κνξηλζίαο κε ζέκα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ζε Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Δπηρεηξήζεθε λα δηεξεπλεζεί κε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε
(semi-structured interview) : α) ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο «Δπαγγεικαηηθήο
Αλάπηπμεο» απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, β) ε επίδξαζε ηεο
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νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε παξαθνινχζεζε
Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο, γ) Γξαζηεξηφηεηεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο
ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, δ) ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Πξνγξακκάησλ
Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη νη πξνηάζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο αληηιακβάλνληαη ηελ Δπαγγεικαηηθή ηνπο Αλάπηπμε σο ζπληζηψζα ηεο Γηα
Βίνπ Μάζεζεο. Σελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπκκεηέρνπλ ζε Πξνγξάκκαηα
Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο, δίλνληαο έκθαζε ζε δηαδηθαζίεο απηνκφξθσζεο θαη ζηελ εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ελψ πξνηείλνπλ ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ
Πξνγξακκάησλ ζηνρεχνληαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο βειηίσζε θαη εμέιημε.
Λέμεηο θιεηδηά: νηθνλνκηθή θξίζε, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο
Αλάπηπμεο, λένο επαγγεικαηηζκφο

Δηζαγσγή
Ζ κεηάβαζε απφ ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο ζηελ θνηλσλία ηεο νηθνλνκίαο εγείξεη λέεο
απαηηήζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Day, 2003˙ Κνληνγεσξγίνπ θ.α., 2015) επεξεάδνληαο
ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα (European Commission / EACEA/Eurydice, 2013). Ζ
παξερφκελε εθπαίδεπζε αληαπνθξηλφκελε ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, νθείιεη λα
ζπκβάιεη ζηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, ζηελ εμνηθείσζε
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ κε ζέκαηα έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ. Παξάιιεια δίλεηαη έκθαζε ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή
(Υάδνπ, 2016).
Χζηφζν ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηψλα κηα πξσηνθαλήο νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηνλ
επξσπατθφ λφην, ηδηαίηεξα ηελ Διιάδα, κε επηπηψζεηο εκθαλείο ζηνλ εξγαζηαθφ θαη
εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, αθνχ νη δαπάλεο γηα ηελ Παηδεία κεηψζεθαλ, νη πξνζιήςεηο
εθπαηδεπηηθψλ αλεζηάιεζαλ θαη νη νηθνλνκηθέο ηνπο απνδνρέο ζπξξηθλψζεθαλ (Krugman,
2009˙ Νηνχξνπ, 2014˙ OECD, 2017).

1. Οηθνλνκηθή θξίζε θαη Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα
Ο Παλεγπξάθεο (2001) νξίδεη ηελ «θξίζε» σο κηα θαηάζηαζε δχζθνιε θαη επηθίλδπλε, ε
νπνία θπκαίλεηαη απφ κηα θαηάζηαζε απιήο δηαηαξαρήο σο ηελ εθδήισζε κε ειεγρφκελσλ
εθξεθηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηελ πξφθιεζε ζπλζεθψλ ράνπο θαη παληθνχ. Ο Κνπθάξεο (2010)
επηζεκαίλεη πσο ε νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαξθή θαη αηζζεηή κείσζε ηεο
νηθνλνκηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ήηνη ηεο απαζρφιεζεο, ηνπ εζληθνχ πξντφληνο, ησλ ηηκψλ
θαη ησλ επελδχζεσλ, ε απμνκείσζε ησλ νπνίσλ ζπκπαξαζχξεη θαη ηα ππφινηπα νηθνλνκηθά
κεγέζε.

Page 348 of 416

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Οη νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο ή νηθνλνκηθνί θχθινη «business cycles» δηαθξίλνληαη απφ
δηαδνρηθέο απμνκεηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δηάξθεηαο απφ επηά (07) σο
έληεθα (11) ρξφληα (European Commission, 2009) θαη πεξηιακβάλνπλ ηέζζεξηο θάζεηο, ηε
θάζε ηεο χθεζεο, ηεο νηθνλνκηθήο άλζηζεο, ηεο θξίζεο, ε νπνία απνηειεί θαη ην ηειεπηαίν
ζηάδην ηεο νηθνλνκηθήο άλζηζεο, θαη ηέινο ηε θάζε ηεο θαζφδνπ, νπφηε κεηψλνληαη νη
επελδχζεηο, ε θαηαλάισζε, ην εηζφδεκα.
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C117/130/944,3455/
Ζ πην γλσζηή νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 20νπ αηψλα ήηαλ ε θξίζε ηνπ 1929-1935. Ξεθίλεζε απφ
ηηο ΖΠΑ θαη νη ζπλέπεηέο ηεο επεξέαζαλ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηνπ
πιαλήηε (Κφηηνο & Παπιίδεο, 2012). ήκεξα κηα λέα νηθνλνκηθή θξίζε ηαιαλίδεη ην
παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα (Krugman, 2009). Ξεθίλεζε ζηηο ΖΠΑ ην 2008 σο
ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, επεθηάζεθε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ην 2010 (Κφηηνο &
Παπιίδεο, 2012), ελψ ηδηαίηεξα έρνπλ πιεγεί νη ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ, Πνξηνγαιία,
Ηηαιία, Διιάδα, Ηζπαλία, πνπ ζθσπηηθά απνθαινχληαη P.I.G.S. ή P.I.I.G.S.,
ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ Ηξιαλδία (Bellucci et al., 2012).
Απφ ην 2010 ε Διιάδα ζεσξείηαη επηζήκσο κηα απφ ηηο νηθνλνκηθά δπζπξαγνχζεο ρψξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο επηηήξεζεο, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη
νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηθνπέο κηζζψλ θαη
ζπληάμεσλ, θαη κείσζε πξνζσπηθνχ. Ζ δεκφζηα εθπαίδεπζε έρεη ππνβαζκηζηεί ιφγσ
κεησκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζπγρψλεπζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη αχμεζεο ησλ καζεηψλ αλά
ηκήκα (Μαηζαγγνχξαο, 2005). Ζ αλαζηνιή ησλ δηνξηζκψλ αχμεζε ηνλ κέζν φξν ειηθίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (OECD, Education at a glance 2017) θαη ε αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ
(Ν.4152/2013 ΦΔΚ Α 107/2013) επηβάξπλε ην εξγαζηαθφ ηνπο πξφγξακκα (Νηνχξνπ, 2014).
Οη ειιηπείο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο δπζρεξαίλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ελψ νη
πεξηθνπέο ησλ απνδνρψλ παξεκπνδίδνπλ ηελ θάιπςε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ (Κεθθέο,
2004 & Γεκεηξαθνπνχινπ, 2004: ζην Νηνχξνπ, 2014). Οη κηζζνί ησλ Διιήλσλ
εθπαηδεπηηθψλ κεηψζεθαλ, ελψ ε αλάιεςε πξφζζεησλ ππνρξεψζεσλ, φπσο ε ζπκβνπιεπηηθή
ησλ καζεηψλ, ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κε γνλείο θαη θεδεκφλεο, ε επίβιεςε ησλ
καζεηψλ θαηά ηα δηαιείκκαηα, ε επηθνηλσλία θαη ε νκαδηθή εξγαζία κε ζπλαδέιθνπο εληφο ή
εθηφο ζρνιείνπ, θαη ε θαζνδήγεζε (mentoring) άιισλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηαδεηθλχεη ηελ
έιιεηςε βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα δεκφζηα ζρνιεία (OECD, 2017).
Παξάιιεια, εζληθνί θαη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί πξνσζνχλ κεηαξξπζκίζεηο εζηηάδνληαο ζηε
δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ απφδνζε ιφγνπ ζηνπο γνλείο – πειάηεο θαη ζηελ παξαγσγή
κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ, πνπ ζπλδένληαη κε επηδφζεηο ζε εμεηάζεηο θαη κε δηαδηθαζίεο
εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο (Meghir et al., 2010˙ OECD, 2017˙ Eurydice, 2013).
Οη ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο χθεζεο φκσο δεκηνπξγνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπλαηζζήκαηα
άγρνπο, ζρεηηδφκελα κε ην θφβν επηθείκελσλ απνιχζεσλ (Flores, 2013˙ Tomuletiu et al.,
2011). Ζ επαγγεικαηηθή δσή ηνπο γίλεηαη πην πνιχπινθε, ελψ ε δηακφξθσζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ αληαπφθξηζε ζηηο λνεπηβιεζείζεο
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εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (Flores, 2013˙ Tomuletiu et al., 2011˙ Hulme & Menter, 2014˙ Day,
2000).

2. Δπαγγεικαηηζκφο
(Professionalism)
Νένο
(NewProfessionalism) -Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε

Δπαγγεικαηηζκφο

Σηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη 1960 νη θνηλσληνιφγνη θαζηέξσζαλ ηελ έλλνηα ηνπ
«επαγγεικαηηζκνχ» (professionalism) πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ αληηθεηκεληθνχο δείθηεο
πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνλ επαγγεικαηία απφ ηνλ απιφ εξγαδφκελν (Yeom & Ginsburg, 2007:
ζην Φσηνπνχινπ, 2013 ˙Whitty, 2000). Οη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο
θαη πηζηνπνηεκέλεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, λα δηαθξίλνληαη απφ δηάζεζε
θνηλσληθήο πξνζθνξάο, ελψ θαζνξίδνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο θψδηθεο πξαθηηθήο, δενληνινγίαο,
επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ κειψλ ηνπο, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
θνηλσληθνχ ηνπο status, ηελ αχμεζε ησλ απνιαβψλ ηνπο θαη ηε βειηίσζε εξγαζηαθψλ
ζπλζεθψλ. (Μαηζαγγνχξαο, 2005˙ Millerson, 1964: ζην Whitty, 2000˙ Esland, 1980: ζην
Φσηνπνχινπ, 2013).
Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη ε επηθξάηεζε ησλ φξσλ ηεο αγνξάο ηνλ 20ν θαη 21ν αηψλα, έρνπλ
δηαθνξνπνηήζεη ηνπο φξνπο εξγαζίαο, εηζάγνληαο ηνλ «Νέν Δπαγγεικαηηζκφ» (New
Professionalism) (Hargreaves, 2002˙ Day, 2000˙ Whitty, 2000). Σν «επάγγεικα»
αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ «απαζρνιεζηκφηεηα». Αλαθχεηαη ηψξα ε «Πξσηετθή» ή «ρσξίο
φξηα» ζηαδηνδξνκία (boundaryless career), ε νπνία εζηηάδεη ζηνλ επκεηάβνιν ραξαθηήξα ηεο
επαγγεικαηηθήο πνξείαο ησλ αηφκσλ (Hall, 1976 & Παιαηνθξαζάο, 2006: ζην Λαζθαξάθεο,
2012). Οη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα αλαδεηνχλ επθαηξίεο, λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη λα
επηιχνπλ πξνβιήκαηα ζε νκαδηθφ επίπεδν (Hargreaves, 1994). Ζ επαγγεικαηηθή εμέιημε
ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απηνδηαρεηξηδφκελε κάζεζε θαη ζπλδπάδεη εθπαηδεπηηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ελψ ηα άηνκα θαη νη νξγαληζκνί επελδχνπλ ζε
δηαδηθαζίεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ.
Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε αλαγλσξίδεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Ginzberg, 1972, Sears,
1982, Brown & Brooks, 1990, Amundson, 2005: ζην Patton & McMahon, 2006) σο κηα δηα
βίνπ δηαδηθαζία, ε νπνία ζπλεθηηκψληαο ςπρνινγηθνχο, νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο,
πνιηηηζκηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο θαη ηπραίνπο παξάγνληεο, επηηξέπεη ζηα άηνκα λα θάλνπλ ηελ
αξρηθή επαγγεικαηηθή επηινγή θαη λα ζπλερίδνπλ λα επηιέγνπλ ην θαηάιιειν επάγγεικα
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (Κάληαο & Υαηδή, 1991). Οη λένη εξγαδφκελνη
ελζαξξχλνληαη λα αλαπηχμνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, θαη λα
αληηιεθζνχλ πσο ε επέλδπζε ζηε γλψζε ζεκειηψλεη ηελ επαγγεικαηηθή εμαζθάιηζε θαη
εμέιημε (Patton & McMahon, 2006).
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2.1.

Δπαγγεικαηηζκφο θαη Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πλερηδφκελε
Δπαγγεικαηηθή
Αλάπηπμε
(Continuing
Professional
Development)

Ζ πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην
έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Καξακπίλε & Φηινχ, 2005˙ Tomuletiu, 2011˙ Ξσρέιιεο, 2005).
Γηακνξθψλεηαη έλαο λένο ηχπνο εθπαηδεπηηθνχ επαγγεικαηηζκνχ, ν νπνίνο πξνσζεί ηελ
επθπΐα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηνλ γξακκαηηζκφ, ηνλ αξηζκεηηζκφ θαη ηελ επηθνηλσλία
(Day, 2000), σο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνεηνηκαζία εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε βαζηθέο
δεμηφηεηεο.
Οη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο εζηηάδνπλ ζηε γεθχξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ράζκαηνο πνπ
επηθέξνπλ νη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο, θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζηνπο
καζεηέο ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (Day, 2000˙ Hargreaves, 2002), ελψ επηδηψθεηαη
ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ πνηνηηθψλ δεηθηψλ αμηνινγψληαο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
(Jones & Moore 1993, Adams & Tulasiewicz 1995: ζην Whitty, 2000). Παξάιιεια ε
εθπαίδεπζε ζηειηηεχεηαη παληαρφζελ, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ηηο
δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζεζκνχ θαη ηεο θνηλσλίαο (Whitty, 2000). Ο επαγγεικαηηζκφο απνηειεί
φκσο πξνζσπηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, θαζψο πξνζδηνξίδεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε πξνο ηελ
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ επηζηεκνληθή γλψζε, θξίζε,
δεμηφηεηεο, αθεξαηφηεηα ήζνπο, δηάζεζε θνηλσληθήο πξνζθνξάο.
Ζ ξεηνξηθή γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εζηηάδεη ζηελ ηθαλφηεηά
ηνπο λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηεζλείο πνιηηηθέο επηηαγέο, θαη λα επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηηο
πξαθηηθέο ηνπο, κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο βειηίσζε (Φσηνπνχινπ, 2013). Οη Fullan
& Hargreaves (1992) νξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο ηε
δηαδηθαζία απφθηεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ηελ πξνψζεζε ηεο δηδαθηηθήο ηθαλφηεηαο,
ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ζπλεξγαζίαο, θαη ηε βαζχηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο Day (2003: ζην Μαηζαγγνχξαο, 2005) αλαθέξεη πσο ε
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλίζηαηαη ζηε ζηαδηαθή απφθηεζε
εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
πξάμεο, ελψ απνζθνπεί θαη ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ δηαθξηηηθήο παξέκβαζεο,
πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ νη καζεζηαθνί, αλαπηπμηαθνί, εζηθνί, θνηλσληθνπνιηηηθνί
ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο.
Ζ πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε (Continuing Professional Development: CPD) ησλ
εθπαηδεπηηθψλ εθηείλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο. Δπεξεάδεηαη
απφ ην πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ζπγθείκελν, θαη απφ ην επξχηεξν θνηλσληθν-πνιηηηθφ
πιαίζην (Fraser et al.,2007). Δπηβάιιεηαη επνκέλσο ε εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε
δηαδηθαζίεο ΓΒΜ, θαζψο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ελψ
κπνχλ ηνπο καζεηέο ζε κηα δηαδηθαζία ζπλερηδφκελεο κάζεζεο θαη εμέιημεο (Haberman,
2004). Σα επαγγεικαηηθά ζπλδηθάηα πξνσζνχλ δηαδηθαζίεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο σο κέζν πηζηνπνίεζεο ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο πξνζφλησλ (Friedman et al.,
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2000: ζην Fraser et al., 2007). Παξάιιεια ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «επαγγεικαηηθή εμέιημε»
(professional growth), ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε δηάζηαζε ηεο βαζκνινγηθήο θαη ππεξεζηαθήο
εμέιημεο, ε νπνία νδεγεί ζηελ αλάιεςε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ θαη εγεηηθψλ ξφισλ
(Μαπξνγηψξγνο, 2005˙ Λαζθαξάθεο, 2012). Γίλεηαη θαλεξφ πσο ην επάγγεικα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία αιιειεπηδξνχλ ε ειηθία, ε
εκπεηξία, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, ην επξχηεξν πιαίζην εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη ε ίδηα ε θχζε ηεο δηδαζθαιίαο (Γθνηνβφο, 1982: ζην Νηνχξνπ, 2014˙ Fullan &
Hargreaves, 1992).
2.2.

Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο

Δπηδηψθνληαο ηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί
ζπκκεηέρνπλ ζε Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο, ηα νπνία απνηεινχλ
ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπλ νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ εληφο ησλ ζρνιηθψλ αηζνπζψλ (Guskey, 2002). Γηα ην ζθνπφ απηφ
πξαγκαηνπνηνχληαη επηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα κε αθαδεκατθφ πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ
εζηηάδνπλ ζηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηερληθέο
δηδαζθαιίαο (Καξακπίλε & Φηινχ, 2005). Τπάξρνπλ πξνγξάκκαηα κε επίθεληξν ην ζρνιείν
(school – based), ηα νπνία πξνσζνχλ ηηο θνηλφηεηεο κάζεζεο θαη ηα επηκνξθσηηθά δίθηπα
(Darling – Hammond & McLaughlin,1995˙ Μπαγάθεο, 2011). Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ηα
πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο λενεηζεξρφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηα νπνία
θαζνδεγεηηθφ - κεληνξηθφ ξφιν αλαιακβάλνπλ πην έκπεηξνη ζπλάδειθνη (Darling –
Hammond & McLaughlin, 1995). Παξάιιεια αλαδεηνχληαη λέεο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο,
πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα εθαξκφζνπλ λέεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη πξαθηηθέο,
πηνζεηψληαο ηξφπνπο κάζεζεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζε καζεηέο, φπσο ε κάζεζε κέζα απφ ηελ
εθαξκνγή (learning by doing), ηελ παξαηήξεζε, ηνλ αλαζηνραζκφ.
Οη εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο λα κνηξαζηνχλ ηε γλψζε θαη ηα πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεησπίδνπλ. Δπηδηψθνπλ ηελ εκπινθή ηνπο ζε ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο,
αλαδεηνχλ επθαηξίεο κάζεζεο εληφο θαη εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ελψ επηδεηνχλ απφ
ζεζκηθά φξγαλα ηελ αλάιεςε θαζνδεγεηηθψλ ξφισλ, φπσο ηνπ θξηηηθνχ θίινπ (Darling –
Hammond & McLaughlin, 1995). Οη Akiba & Liang (2016) αλαθέξνληαη ζε έμη ηχπνπο
δξαζηεξηνηήησλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο: α) Οξγαλσκέλα Πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο, β) πλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη δηακφξθσζε θνηλνηήησλ κάζεζεο, γ)
Παξαθνινχζεζε παλεπηζηεκηαθψλ καζεκάησλ – κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία
πηζηνπνηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε παξέρνληαο αλάινγεο πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS),
δ) Δπαγγεικαηηθέο ζπζθέςεηο, ε) Άηππε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο, θαη ζη)
Αηνκηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο.
ηελ Διιάδα ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη ζηελά κε
επηκνξθσηηθέο δηαδηθαζίεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα κεγάια θνλδχιηα δηαηέζεθαλ απφ ην ΚΠ
θαη ην ΔΠΑ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πάγηνπ αηηήκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε
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(Μπαγάθεο, 2011), ελψ δηεμάγεηαη δηάινγνο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο
αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ, ψζηε λα είλαη ζχγρξνλα θαη απνηειεζκαηηθά (Καξακπίλε &
Φηινχ, 2005).
2.3.

Απνηειεζκαηηθή θαη αλαπνηειεζκαηηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε

Γηεζλείο έξεπλεο (Pais- Ribeiro, 2016 & Jesus & Resende, 2009: ζην Mendes et al., 2016)
επηζεκαίλνπλ πσο ην βηνηηθφ επίπεδν θαη ε πγεία ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζσπηθή θαη
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο ηνπ επηηξέπνπλ λα αζρνιεζεί
απξφζθνπηα κε ηελ επίηεπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ ζηφρσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ε
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ζπληειείηαη εληφο ζρνιείνπ ζπλεθηηκψληαο
ηηο αλάγθεο ηνπο, ελψ νη ίδηνη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Καηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη πην
απνηειεζκαηηθή ε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο, πνπ αλαιακβάλνπλ ππνζηεξηθηηθνχο ξφινπο,
φπσο ηνπ δηεπθνιπληή (facilitator) ή ηνπ κέληνξα, θαζψο πξνάγνπλ ηε ζπλαδειθηθή
αιιειεγγχε, ελψ πξνηηκψληαη νη bottom – across δηαδηθαζίεο, πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηα
κνληέια ελδνυπεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ΟΟΑ (Coolahan , 2002: ζην Fraser et al., 2007).
Ζ επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε νθείιεη λα δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ, αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη (Hunzicker, 2010).
Απαηηνχληαη δνκέο ζρεδηαζκέλεο κε νμπδέξθεηα, ζαθή ζηνρνζεζία, ζπλνρή ζηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη θαζνδεγεηηθέο ζηξαηεγηθέο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ
Σερλνινγηψλ θαη ε παξνρή πηζηνπνηήζεσλ ζπλδένληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νένπ
Δπαγγεικαηηζκνχ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο.
εκαληηθφο αλαθαίλεηαη ν ξφινο ζρνιηθήο εγεζίαο, θαζψο νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ είλαη
ηαπηφρξνλα δηαρεηξηζηέο (stewards), ππνδείγκαηα (models), εηδήκνλεο (experts) θαη
θαζνδεγεηέο ζε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα (instructional leaders) (Glasman et al.,2002: ζην
Αλαζηαζίνπ θ.α., 2015˙ Bredeson & Johansson, 2000: ζην Φσηνπνχινπ, 2013). εκαληηθή
είλαη επίζεο ε ζρνιηθή θνπιηνχξα, δηφηη ζπλδέεηαη κε ηηο ηδηαίηεξεο αμίεο θάζε νξγαληζκνχ
(Cameron & Quinn, 1994: ζην Φσηνπνχινπ, 2013), ελψ δηακνξθψλεη ηελ αληίιεςε ησλ
ζπκκεηερφλησλ γηα ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ ηνπο (Hargreaves, 1994). Σν ζρνιείν θαη ν
εθπαηδεπηηθφο απνηεινχλ νξγαληθφ κέξνο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, γη‘ απηφ είλαη ζεκαληηθή ε
ζχλδεζε κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάζε πεξηνρήο (Peterson, 2002: ζην Αλαζηαζίνπ θ.α.,
2015). Σέινο, θαζνξηζηηθή είλαη ε πνηνηηθή δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζην
δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ, νηθνλνκηθφ ηνκέα, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηε ζρνιηθή
απνηειεζκαηηθφηεηα (Eurydice, 2013˙ OECD, 2017).
Αξθεηά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ απνηπγράλνπλ, θαζψο δελ
ιακβάλνπλ ππ‘ φςηλ ηα ζηνηρεία πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα
απνδεηήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, θαη ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ζπληειείηαη ε
αιιαγή (Guskey, 1986: ζην Guskey, 2002). Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο έρνπλ σο ζεκείν εθθίλεζεο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ
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πνιηηηθή, ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία (Μαηζαγγνχξαο, 2005). Χζηφζν, ν ζρεδηαζκφο θαη
ε πινπνίεζή ηνπο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλζήθεο δσήο ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ
(Hunzicker, 2010). πρλά δηαθξίλνληαη απφ πξνρεηξφηεηα θαη έιιεηςε ζπληνληζκνχ, ελψ
θίλεηξα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο είλαη ε απνξξφθεζε θνλδπιίσλ θαη ε παξνρή ηππηθψλ
πξνζφλησλ (Μπαγάθεο, 2011). Παξάιιεια, ελψ νη ηζχλνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
θαη ε ζρνιηθή εγεζία επηδηψθνπλ αιιαγέο ζηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο ζεζκηθέο επηηαγέο, νη εθπαηδεπηηθνί
αηζζάλνληαη πσο ηέηνηεο αιιαγέο ειάρηζηα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο
εθπαίδεπζεο (Guskey, 2002). Σέινο, ε απνπζία ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο
αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο δπζρεξαίλνπλ
ηελ πξαγκαηνπνίεζε απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Mendes
et al., 2016).

3. Δξεπλεηηθφ πιαίζην
Ζ δηεμαρζείζα έξεπλα επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί Γ.Δ.
αληηιακβάλνληαη, βηψλνπλ θαη επηδηψθνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε ππφ ηελ
επίδξαζε ησλ ηδηαίηεξσλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηφδνπ 2010-2017.
πγθεθξηκέλα δηεξεπλψληαη: (α) Πψο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί Γ.Δ. ηελ έλλνηα
«επαγγεικαηηθή αλάπηπμε»; (β) Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ.; (γ) Πνηεο Γξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
επηιέγνληαη ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο; (δ) Τπφ πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί ε
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο;
Πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή εκπεηξηθή έξεπλα. Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν αμηνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε (semi-structured interview) (Cohen, Manion & Morrison, 2008), ελψ
ζπληάρζεθε έλαο νδεγφο – ζρέδην εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, πνπ θαηεχζπλε ηε δηεμαγσγή
ηεο. Γηελεξγήζεθαλ ζπλεληεχμεηο, δηάξθεηαο ηξηάληα (30) ιεπηψλ, νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ ην
δηάζηεκα Απξηιίνπ - Μαΐνπ 2018. Πξνεγήζεθαλ δχν πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο, ψζηε λα
ειεγρζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ εξσηήζεσλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ δεθαπέληε
(15) εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, έληεθα (11) γπλαίθεο θαη ηέζζεξηο (04)
άλδξεο, εξγαδφκελνη ζε Γπκλάζηα ησλ λνκψλ Αξγνιίδαο θαη Κνξηλζίαο, κφληκνη θαη
αλαπιεξσηέο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηα ρξφληα ππεξεζίαο, ηε ζέζε επζχλεο ή ηηο
ζπνπδέο πέξαλ ηνπ απαξαίηεηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. Δπηιέρζεθαλ θαζεγεηέο Γπκλαζίνπ, δηφηη
ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ε δνκή θαη ε ζηνρνζεζία δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ ηα
αληίζηνηρα ζην Λχθεην.
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ εθαξκφζζεθε ε ζεκαηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ε νπνία
εζηηάδεη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ζέκαηα εληφο ελφο θεηκέλνπ γίλνληαη αληηθείκελν
δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο (Braun & Clarke, 2012: ζην Ίζαξε &
Πνπξθφο, 2015˙ Σζηψιεο, 2015). Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο (credibility) θαη ηεο
εγθπξφηεηαο (validity) ηεο έξεπλαο, εθαξκφζζεθε ε «ηξηγσλνπνίεζε» (triangulation)
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κεζφδσλ θαη δεδνκέλσλ, δειαδή ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, νη εκη-δνκεκέλεο
ζπλεληεχμεηο θαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπλέληεπμεο (Creswell, 1998˙
Cohen, Manion & Morisson, 2008). Απνζαθελίζηεθαλ κε ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο νη
απαξαίηεηνη φξνη θαη ζπζηάζεθε ην θαηάιιειν εξεπλεηηθφ δείγκα (Mason, 2003). Ο βαζκφο
αληηθεηκεληθφηεηαο επηρεηξήζεθε λα δηαζθαιηζζεί κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ηελ
θαηαιιειφηεηα ησλ εξσηήζεσλ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ.

4. Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ
Δπηρεηξήζεθε αξρηθά λα θαηαδεηρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηφο απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ν φξνο "Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε". Οη ιεθζείζεο απαληήζεηο θαηαδεηθλχνπλ
πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζπλδένπλ ηελ επαγγεικαηηθή κάζεζε κε ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε.
Πξνθξίλνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ηνπο θαηάξηηζε, θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε
επαγγεικαηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ζηνρεχζεσλ. Δλδηαθέξνληαη γηα ηηο δηεζλείο εθπαηδεπηηθέο
πνιηηηθέο θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, ελψ επηδηψθνπλ ζπλεξγαζία κε ηελ επξχηεξε
ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ πξνβιεκαηηθέο
θαηαζηάζεηο, λα εληζρχζνπλ ην θνηλσληθφ ηνπο status θαη λα αλειηρζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
ηεξαξρία.
(Ε8): «[…] Ζ ζπκκεηνρή ζε Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ
επαγγεικαηηθή καο ηαπηφηεηα (….) γηα ηελ επηζηεκνληθή καο θαηάξηηζε, ηελ παηδαγσγηθή
δηάζηαζε ηεο δνπιεηάο καο, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ.
Όινη νη εθπαηδεπηηθνί, Αλαπιεξσηέο, Μφληκνη, φζνη έρνπλ ζέζεηο επζχλεο, νθείινπκε λα
ελεκεξσλφκαζηε, αλ ζέινπκε λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηφο καο.»
χκθσλα κε ηνπο ζπλεηεπμηαδνκέλνπο, ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα ελήιηθεο
εθπαηδεπφκελνπο κε πςειφ γλσζηηθφ ππφβαζξν, νη παγησκέλεο αληηιήςεηο ηνπο θαη ε
έιιεηςε δηαζέζηκνπ ρξφλνπ επηβάιινπλ ηνλ άξηην ζρεδηαζκφ ησλ Πξνγξακκάησλ
Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ Δπηκνξθσηηθά εκηλάξηα θαη
Ζκεξίδεο πνπ νξγαλψλεη ν εξγαζηαθφο ηνπο θνξέαο θαη ζρεηηδφκελα κε απηφλ ζεζκηθά
φξγαλα, φπσο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην ΗΔΠ, ελψ γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζηνπο
ρνιηθνχο πκβνχινπο, ιφγσ ηεο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο πνπ αλαπηχζζεηαη θαη ηνπ
θαζνδεγεηηθνχ ηνπο ξφινπ.
πλδένπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε κε ηελ απηνκφξθσζε θαη ηελ
απηνδηαρεηξηδφκελε κάζεζε αλαδεηθλχνληαο ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
σο αηνκηθή δηαδηθαζία, πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ. Πξνηηκνχλ ηε ρξήζε
ηνπ δηαδηθηχνπ, ηε ζπκκεηνρή ζε καζήκαηα κέζα απφ δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο
ηειεθπαίδεπζεο θαη ηε ζπγθξφηεζε ςεθηαθψλ θνηλνηήησλ κάζεζεο γηα ηελ απηνκφξθσζή
ηνπο. Χζηφζν ζεκαληηθή αλαδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή ησλ Κνηλνηήησλ κάζεζεο εληφο ηνπ
ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ άηππε επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ε
κηθξφηεξν πνζνζηφ νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ πσο ελεκεξψλνληαη κειεηψληαο ηελ
επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία ή ζπκκεηέρνληαο ζε εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο, ελψ αλαγλσξίδνπλ ηε
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ζεκαζία ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ. Πξνθξίλνπλ ηελ επηκφξθσζε ζηηο Νέεο
Σερλνινγίεο, δηφηη ζπλδένληαη κε ηα αλακνξθσκέλα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, ελψ
ζεκαληηθή ζεσξνχλ θαη ηε γισζζνκάζεηα, ιφγσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ζρνιείσλ ζηα πιαίζηα
επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ.
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο θαηαδεηθλχνπλ σο ην
πιένλ θαηάιιειν δηάζηεκα ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ή ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ιφγσ ηνπ
δηαζέζηκνπ ρξφλνπ θαη ηεο αλάγθεο γηα πξνγξακκαηηζκφ θαη νξγάλσζε ηεο χιεο.
Οη επηδηψμεηο ηνπο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ζηάδην επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζην
νπνίν βξίζθνληαη. πγθιίλνπλ σζηφζν ζηελ αλάγθε εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο γηα ηνπο
λενεηζεξρφκελνπο ζην επάγγεικα, νη νπνίνη δηαθαηέρνληαη απφ κεγαιχηεξν άγρνο γηα ηε
γλσζηηθή, δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή ηνπο επάξθεηα. ην ζηάδην ηεο «ηαζεξνπνίεζεο» νη
εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη
ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ. Καηά ην δηάζηεκα ηνπ
«Πεηξακαηηζκνχ» επηζπκνχλ λα αλαλεψζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, ελψ θηινδνμνχλ λα
αλειηρζνχλ ζηελ ηεξαξρία ηεο εθπαίδεπζεο. Καηά ην δηάζηεκα ηεο «Γαιήλεο –
πληεξεηηζκνχ», θαη ηεο «Απνδέζκεπζεο» νη εθπαηδεπηηθνί, ιφγσ ηεο ειηθηαθήο απφζηαζεο
απφ ηνπο καζεηέο, γίλνληαη πην ζπληεξεηηθνί. Αληηκεησπίδνπλ κε ξεαιηζκφ ηελ εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη επηδηψθνπλ λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα ελεκεξσζνχλ
ζρεηηθά κε ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο.
4.1.

Δπηινγή Γξαζηεξηνηήησλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο ηελ πεξίνδν ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα.

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί εμαθνινπζνχλ λα επηιέγνπλ
«παξαδνζηαθνχο» ηξφπνπο επηκφξθσζεο. Παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο, ελψ
επηρεηξψληαο λα κεηψζνπλ ην θφζηνο, πξνηηκνχλ πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.
εκαληηθή δηαθαίλεηαη ε αηνκηθή έξεπλα, κέζσ δηαδηθηχνπ θαη κειέηεο επηζηεκνληθήο
βηβιηνγξαθίαο. Ζ επαθή κε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε επηβνιή δηεζλψλ εθπαηδεπηηθψλ
πνιηηηθψλ νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε δηαπίζησζε πσο ην δηάζηεκα πνπ δηαλχνπκε ε
γισζζνκάζεηα είλαη πξνυπφζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο.
Αλαδεηθλχεηαη παξάιιεια ε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε
δηακφξθσζε θνηλνηήησλ κάζεζεο. Οη λεψηεξνη ειηθηαθά εθπαηδεπηηθνί πξνθξίλνπλ ηηο
δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο, ελψ νη κεγαιχηεξνη δίλνπλ έκθαζε ζηελ άηππε
επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληφο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, αλαδεηθλχνληαο ηελ αμία ηεο
εκπεηξίαο. Γεπηεξεπφλησο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε
ρψξν κάζεζεο γηα φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Σνλίδεηαη επίζεο ε αλάγθε
αμηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ Αμηνιφγεζεο θαη Απηναμηνιφγεζεο ζρνιηθήο κνλάδαο,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζνχλ θαη λα βειηησζνχλ ηα θαθψο θείκελα ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. ην ζεκείν απηφ, καο επηηξέπεηαη λα ζπλάγνπκε πσο δηαθαίλεηαη κηα ακπδξή
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δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Αμηνιφγεζεο σο κέζν βειηίσζεο θαη φρη
ηηκσξίαο.
(Ε1): «[…]Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δηαδηθαζίεο Αμηνιφγεζεο, είηε σο θίλεηξν ζπκκεηνρήο,
ιφγσ ηεο απμεκέλεο αλεζπρίαο πνπ πξνθαινχλ, είηε σο κέζν βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζεζκνχ θαη απηνβειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο δξαζηεξηφηεηεο
θαη κέζα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο! (…) Αλαγθαζηηθά νδεγείζαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη
δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ θαη ησλ ειιείςεψλ ζνπ.»
4.2.

πκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο
ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

πζρεηίδνληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο
Αλάπηπμεο κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο θαη ηα αληίζηνηρα ζηάδηα επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο, απνξξέεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί, κε γλσξίδνληαο ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία,
δηαθξίλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία ζε ηξία ζηάδηα: α) Δηζαγσγή ζην επάγγεικα, β)
Τπφινηπε ζεηεία θαη γ) Αθππεξέηεζε.
Σελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πξνθχπηεη πσο επηδηψθνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πξσηίζησο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο βειηίσζε
ζε δηδαθηηθφ θαη παηδαγσγηθφ επίπεδν, θαη ελ ζπλερεία, ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο
αλαζθάιεηαο, πνπ έρεη επηβάιιεη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία, κε ην ελδερφκελν
ησλ Απνιχζεσλ θαη ηελ ακθίβνιε θαη αδηεπθξίληζηε ιεηηνπξγία ηεο Αμηνιφγεζεο.
Δηδηθφηεξα, νη Αλαπιεξσηέο ελδηαθέξνληαη πξσηίζησο λα δηνξηζηνχλ ζηε Γεκφζηα
Δθπαίδεπζε, νη Μφληκνη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζέζε, λα εληζρχζνπλ ην
επαγγεικαηηθφ ηνπο status, λα αληηκεησπίζνπλ ηε ξνπηίλα θαη λα εμειηρζνχλ κηζζνινγηθά. Σα
ζηειέρε εθπαίδεπζεο θαη φζνη επηδηψθνπλ ηελ αλάιεςε ζέζεσλ επζχλεο πξνζδνθνχλ ηε
ζπγθέληξσζε κεηξήζηκσλ πξνζφλησλ, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ ππεξεζηαθή ηνπο εμέιημε.
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηιέγνπλ πην πξνζεθηηθά ηα Πξνγξάκκαηα πνπ
παξαθνινπζνχλ, ελψ ην ειηθηαθφ εχξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθαίλεηαη απμεκέλν, ιφγσ ησλ
νηθνλνκηθνθνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, ησλ επηβαιιφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, θαη ηεο
αλαζηνιήο ησλ δηνξηζκψλ. Γηεξεπλψληαο δε, ηελ αλαγθαηφηεηα πηζηνπνίεζεο νη
εθπαηδεπηηθνί δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, θαζψο ηψξα επηδηψθνπλ
Πξνγξάκκαηα πνπ νξγαλψλνπλ ζεζκηθνί θνξείο, θαη πξνθξίλνπλ ηελ παξνρή πηζηνπνίεζεο
ελ φςεη κηαο επηθείκελεο αμηνιφγεζεο.
4.3.

Γξαζηεξηφηεηεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο.

Γηεξεπλψληαο ην πεξηερφκελν ησλ Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο θαηά ην
δηάζηεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη γηα πξνγξάκκαηα ζρεηηθά
κε ην Γλσζηηθφ Αληηθείκελν, ηα αλακνξθσκέλα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, ηηο Νέεο
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Σερλνινγίεο θαη ηηο λέεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, δηαζηάζεηο ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο ζηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, πνπ ε κεηάδνζε ηεο γλψζεο αλαδεηθλχεηαη ζε πξσηεχνλ
κέιεκα. Απμαλφκελν εκθαλίδεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηηο επξσπατθέο εθπαηδεπηηθέο
πνιηηηθέο θαη ηα αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο ηα ERASMUS, αιιά θαη γηα
φζα ζρεηίδνληαη κε ηηο βησκαηηθέο δξάζεηο, ηηο πλζεηηθέο Δξγαζίεο θαη ηε Θεκαηηθή
Δβδνκάδα.
(Ε6): «Πξνζσπηθά βξίζθσ πνιχ ελδηαθέξνληα ηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο
αλάκεζα ζηα ζρνιεία, φπσο ηα ERASMUS+ θαη ηα COMMENIUS, θαη βιέπσ πσο ηα ηειεπηαία
ρξφληα νξγαλψλνληαη θάπνηα ζρεηηθά επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. Έρεη απμεζεί άιισζηε θαη ν
αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά.»
Πξνηηκψληαη επίζεο Πξνγξάκκαηα πκβνπιεπηηθήο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, θαζψο
νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπγθπξίεο έρνπλ αλαδείμεη θνηλσληθέο θαη νηθνγελεηαθέο
δπζιεηηνπξγίεο, πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ρξήδνπλ άκεζεο θαη
απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο. Δπηζεκαίλεηαη πσο ηελ πεξίνδν ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο
νξγαλψλνληαη αξθεηά πξνγξάκκαηα κε ζέκα ηελ Αμηνιφγεζε, ηελ Δηδηθή Αγσγή, ηε
Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη ηε Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο,
σο απφξξνηα αληίζηνηρσλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, θαη ηνλίδεηαη πσο ε απμαλφκελε δήηεζή
ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθέληξσζε πξνζφλησλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
εμαζθάιηζε.
ηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ αλάιεςε ζέζεσλ επζχλεο, ηα Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο
Αλάπηπμεο εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα Γηνίθεζεο, Ζγεζίαο, Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
θαη εμαζθαιίδνπλ κεηξήζηκα θαη αμηνινγήζηκα πξνζφληα γηα φζνπο θηινδνμνχλ λα
αλαιάβνπλ ηέηνηεο ζέζεηο. Ζ αλαζηνιή βαζκνινγηθήο θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο, ηνπο νδεγεί
ζηελ επηινγή πξνγξακκάησλ, ηδίσο πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ, ηα
νπνία πξνζδνθνχλ πσο ζα ζπκβάινπλ ζηε κηζζνινγηθή θαη ηεξαξρηθή ηνπο εμέιημε, θαη ζηελ
ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο status.
Απφ ην 2009 θαη εμήο ε επηινγή ησλ Πξνγξακκάησλ εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ην θφζηνο
ηνπο, αιιά θαη απφ ηα απαηηνχκελα έμνδα κεηαθηλήζεσλ θαη δηαλπθηεξεχζεσλ. Δηδηθφηεξα
γηα ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έξεπλα Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, Αξγνιίδα θαη Κνξηλζία,
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδξακαηίδνπλ ηα
Παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα θαη ε ΑΠΑΗΣΔ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Ναχπιην, ην Άξγνο θαη ηελ
Κφξηλζν, θαηαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηηο αληίζηνηρεο θαη ηηο φκνξεο πεξηνρέο ε
ιεηηνπξγία κηαο Αλψηεξεο ή Αλψηαηεο ρνιήο, θαζψο πεξηνξίδεη ηνλ παξάγνληα
«απφζηαζε». Γηα λα απνθχγνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο νη εθπαηδεπηηθνί επηδηψθνπλ ηελ
παξαθνινχζεζε εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε
φκσο εκθαλίδνληαη πην πξνζεθηηθνί ζρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ην
πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ. Σέινο, ηνλίδνπλ πσο ε απφθαζή ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξίδεηαη θαη απφ ηηο πξνζσπηθέο, νηθνγελεηαθέο θαη
επαγγεικαηηθέο ηνπο αλάγθεο.
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4.4.

Πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο
Αλάπηπμεο ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.

Δξσηψκελνη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο κεηά ην 2009,
νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη πξνβιεκαηηζκέλνη. Δζηηάδνπλ ζην δηεθπεξαησηηθφ ραξαθηήξα
ηνπο θαη ηελ πξφρεηξε νξγάλσζε, θαζψο ζεσξνχλ πσο εμαληινχληαη ζε ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δλ ηνχηνηο θάπνηνη
βξίζθνπλ ηα παξερφκελα πξνγξάκκαηα ζηνρεπκέλα, δηφηη αληαπνθξίλνληαη ζε πνηθίιεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Ζ νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαη ην θφζηνο ηεο επηκφξθσζεο, ε απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν
πινπνίεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ, νη απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο, πξνζσπηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο, νη δπζιεηηνπξγίεο ζηελ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ
πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ, απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηε ζπκκεηνρή
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο.
(Ε3): «Γελ έρσ πιένλ ηελ νηθνλνκηθή άλεζε γηα λα θαιχπησ θαη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο […],
γηαηί …… εθηφο απφ ηε δνπιεηά κνπ, έρσ θαη άιιεο αλάγθεο [….].Δπηπιένλ δελ γίλνληαη
εθπηψζεηο θαη δηεπθνιχλζεηο νηθνλνκηθέο, νπφηε απηφ ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά σο πξνο ηε
ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. […]Κφζηνο δελ είλαη κφλν ην θφζηνο ζπκκεηνρήο, αιιά θαη ην
πήγαηλε-έια. […]Βάιε θαη θάπνηα κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα έμνδα πνπ ζα θάλεηο εθεί…..
δηαηξνθή, δηαλπθηέξεπζε ή δηαλπθηεξεχζεηο αλ πξφθεηηαη γηα κεηαπηπρηαθά καθξηά απφ ηνλ
ηφπν θαηνηθίαο, ή δηεκεξίδεο θαη πνιπήκεξα ζπλέδξηα.»
Χο πξνο ηελ παξερφκελε Πηζηνπνίεζε, ηνλίδνπλ πσο πιένλ φια ηα πξνζθεξφκελα
πξνγξάκκαηα παξέρνπλ πηζηνπνίεζε. Δπηζεκαίλνπλ πσο φζα νξγαλψλνληαη απφ Γεκφζηνπο
θνξείο είλαη πεξηνξηζκέλα αξηζκεηηθά, ελψ απηά πνπ νξγαλψλνληαη απφ Ηδησηηθνχο
εζηηάδνπλ ζηελ απφθηεζε κεηξήζηκσλ πξνζφλησλ παξαγθσλίδνληαο νπζηαζηηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, γλσζηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα. Παξάιιεια
πξνβιεκαηίδνληαη σο πξνο ηηο ηδηνηειείο ζθνπηκφηεηεο αλαθνξηθά θπξίσο κε ηελ
απνξξφθεζε θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, πνπ εηθάδνπλ πσο εμππεξεηνχλ θάπνηα απφ ηα
πξνζθεξφκελα Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο, θαη εθθξάδνπλ ακθηβνιίεο γηα ην
νπζηαζηηθφ αληίθξηζκα ηεο πηζηνπνίεζεο, θαζψο πηζηεχνπλ πσο έρεη κφλν νλνκαζηηθή αμία.
Γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ησλ Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο ηελ πεξίνδν ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο επηζεκαίλνπλ πσο ηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα έρνπλ
επέιηθηα σξάξηα, ελψ ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε «επαλαθνξάο» ησλ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ, ηδίσο
φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ ή ηελ εθπφλεζε
δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ.
Πξνηηκνχλ πξνγξάκκαηα εζηηαζκέλα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηηο λέεο δηδαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε δηαζχλδεζεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο
ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ. Παξάιιεια εθθξάδεηαη ε αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ πνξηζκάησλ
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ηεο Απηναμηνιφγεζεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ Αμηνιφγεζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή
επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη πξνηείλνπλ ηε
ζπγθξφηεζε πεξηζζφηεξσλ ηκεκάησλ θαη ηελ άξζε ηεο θιήξσζεο σο κεζφδνπ επηινγήο
επηκνξθνχκελσλ. Πξνθξίλνπλ ηε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ζην
ζρεδηαζκφ Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ.
Καηαδεηθλχνπλ επίζεο ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ αξρψλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ
ζπλεθηηκψληαο ην πςειφ γλσζηηθφ επίπεδν θαη ηηο πνηθίιεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, πξνηείλεηαη ε
παξνρή νηθνλνκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, ε αχμεζε ησλ δσξεάλ πξνγξακκάησλ θαη ε νξγάλσζε
επηδνηνχκελσλ απφ ζεζκηθνχο θνξείο. Πξνηείλεηαη επίζεο ε αχμεζε ησλ εμ απνζηάζεσο
Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη
ε Σερλνινγία, δίλνληαο έκθαζε ζηηο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο κάζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνζθφκκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε απφζηαζε, ελψ δειψλνπλ φηη πξνηηκνχλ
Πξνγξάκκαηα νξγαλσκέλα απφ ηελ Πνιηηεία έλαληη ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα.

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ηαπηίδνληαη κε δηεζλείο έξεπλεο σο πξνο ηε ζχλδεζε ηεο
Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο κε ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε (Ginzberg 1972, Sears, 1982, Brown &
Brooks, 1990 & Amundson, 2005: ζην Patton & McMahon, 2006), ηελ επηδίσμε ζπλεξγαζίαο
κε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία (Hargreaves, 2002˙ Hoyle, 1974: ζην
Whitty, 2000). Παξάιιεια επηβεβαηψλεηαη ην εξεπλεηηθφ έξγν ηεο Παπαπξνθνπίνπ (2002),
ην νπνίν επηζεκαίλεη πσο ζηελ Διιάδα ε έιιεηςε εθπαηδεπηηθήο απνθέληξσζεο εκπνδίδεη ηε
ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο.
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πξνθαιέζεη αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γεγνλφο
πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ηδίσο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ιφγσ ηεο πνιχπινθεο δνκήο ηεο. Οη λενεπηβιεζείζεο
εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαζηζηνχλ ζηε ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ην ξφιν ηνπο εληφο ηεο ζρνιηθήο
αίζνπζαο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ελδερφκελεο θξίζεηο. Παξάιιεια επηζεκαίλεηαη πσο
απαηηείηαη επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, θαζψο απνδέθηεο ηεο δηδαθηηθήο
πξάμεο είλαη έθεβνη καζεηέο, ζηελ νηθνγελεηαθή θαη ζρνιηθή δσή ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο
θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο έρνπλ άκεζν αληίθηππν, ελψ επηθνξηίδνπλ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε πξφζζεηνπο ξφινπο.
Αλεμαξηήησο ππεξεζηαθήο ηδηφηεηαο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε πηζηνπνηεκέλα
Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο ηδηφηεηα. Χζηφζν νη επηδηψμεηο ηνπο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο,
ηελ εκπεηξία θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Έηζη ζηελ αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο
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εκθαλίδνληαη πην ελζνπζηψδεηο ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο
αλαδηπιψλνληαη ζε πην ζπληεξεηηθέο ηάζεηο. Χο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ Πξνγξακκάησλ
Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο, πξνθξίλνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ
Σερλνινγηψλ, αιιά θαη πην εμεηδηθεπκέλνη ηνκείο, φπσο ε Δηδηθή Αγσγή. εκαληηθφ ξφιν
ζηελ επηινγή ηνπο παίδεη ην θφζηνο θαη ε απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ή εξγαζίαο, ιφγσ
ησλ ηδηαδνπζψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο πξνηείλεηαη ε
ζχλδεζή ηνπο κε ηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ε
ελίζρπζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ελψ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξφηαζε
λα αμηνπνηεζνχλ ηα πνξίζκαηα ηεο Αμηνιφγεζεο. Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί εκπηζηεχνληαη
πεξηζζφηεξν ηελ Πνιηηεία σο πξνο ηελ πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο
Αλάπηπμεο, έλαληη ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα, ν νπνίνο εηθάδνπλ πσο εμππεξεηεί θπξίσο ηνπο
λφκνπο ηεο Αγνξάο.

Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο
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Απφςεηο Γνλέσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Ννεηηθή Αλεπάξθεηα –Απηηζκφο)
Πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο ζε Πνιηηηζηηθνχο Υψξνπο
Views of parents of persons with disabilities (Mental insufficiency- Autism) regarding
the accessibility to cultural sites
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Abstract: This article was conducted to investigate the issue of the accessibility of people
with disabilities and autism as a recognized social group in cultural settings. By extension, it
is examined whether state care exists with legislative measures to facilitate the daily routine
of this social group. In order to gather the information, which involve problems faced by
people with disabilities and autism as well as the suggestions for improvement of measures,
research has been carried out on in the prefecture of Thessaloniki, in which took part parents
with children with disabilities and autism. The resulting conclusions show some attempts to
improve accessibility, but they have not worked efficiently. In addition, it was considered
essential to involve people with disabilities and autism in cultural spaces, as their contact with
culture contributes to improving their abilities.
Keywords: Accessibility, Disability, Persons with Mental Deficiency and Autism and
Behavioral Problems.
Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα εξεπλήζεη ην δήηεκα ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη απηηζκφ, σο αλαγλσξηζκέλε θνηλσληθή
νκάδαο, ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο. Καη΄ επέθηαζε εμεηάδεηαη θαηά πφζν πθίζηαηαη ε θξαηηθή
κέξηκλα κε λνκνζεηεκέλα κέηξα πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ελ ιφγσ
θνηλσληθήο νκάδαο. Γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ, γηα ηα
πξνβιήκαηα κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη κε απηηζκφ θαζψο
θαη ηηο πξνηάζεηο κέηξσλ βειηίσζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα βαζηζκέλε ζηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε εληφο ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ζε γνλείο πνπ έρνπλ παηδηά κε
αλαπεξία θαη απηηζκφ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαλεξψλνπλ νξηζκέλεο απφπεηξεο
βειηίσζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, πνπ φκσο δελ απέδσζαλ απνηειεζκαηηθά. Δπίζεο, θξίζεθε
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επηηαθηηθή αλάγθε ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη απηηζκφ ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ,
θαζψο ε επαθή ηνπο κε ηνλ πνιηηηζκφ ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο.
Λέμεηο-θιεηδηά: Πξνζβαζηκφηεηα, Αλαπεξία, Άηνκα κε Ννεηηθή Αλεπάξθεηα θαη Απηηζκφ
θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.

Δηζαγσγή
Σα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα θαη απηηζκφ απνηεινχλ κηα αλαγλσξηζκέλε θνηλσληθή
νκάδα πνπ κεηαμχ άιισλ έξρεηαη αληηκέησπε κε ην ζέκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε
πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο. Ζ αζθαιήο θαη απηφλνκε κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία
απνηειεί κείδνλ δήηεκα πνπ αθνξά κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσλίαο καο. Απηφ νθείιεηαη ζην
ζρεδηαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ππεξεζηψλ, ν νπνίνο εμππεξεηεί κφλν ηνλ κέζν
άλζξσπν θαη φρη ηα άηνκα κε αλαπεξία. Γηα απηφ ην ιφγν, ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
λα ππνδειψζεη ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν κε αλαπεξία εμαηηίαο ηνπ
ιαλζαζκέλνπ ζρεδηαζκνχ πεξηβάιινληνο ρψξνπ είλαη «εκπνδηδφκελν άηνκν» (Γεσξγαθά &
Γνχθα, 2008).
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο καο,
ην ζέκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηεο ελ ιφγσ νκάδαο, εμαθνινπζεί λα ηαιαηπσξεί ηα άηνκα
απηά θαζψο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο (Γεσξγαθά, & Γνχθα, 2008).
Τπφ ην πξίζκα απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, ε παξνχζα έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηε
δηεξεχλεζε θαη ζηε ζχγθξηζε ησλ ηδεψλ, ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ
πνπ έρνπλ παηδηά κε απηηζκφ θαη κε λνεηηθή αλεπάξθεηα, ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηά
ηνπο ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο.
Δπηπιένλ, ζθνπφο είλαη λα δηαπηζησζεί ν ηξφπνο πνπ ζπκβάιιεη ε ειιεληθή πνιηηεία κε ηε
ζπκκφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ θνξέσλ κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.

1. Ζ έλλνηα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο.
Με ηνλ φξν πξνζβαζηκφηεηαο θαζνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα φισλ ησλ πνιηηψλ αλεμαξηήηνπ
θχινπ, ειηθίαο ή θάπνηαο αλαπεξίαο λα κπνξνχλ λα θηλνχληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κε
αζθάιεηα θαη κε απηνλνκία φινπο ηνπο πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο θαη ηηο ππεξεζίεο (Μηραειίδνπ,
2010 ∙ Σδαλαβάξα, 2013). Απηφ έρεηο σο απνηέιεζκα, λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ηα θηλήκαηα,
ψζηε λα θαηέζηε ζαθέο ην δηθαίσκα ηεο θπζηθήο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία
ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο. Έηζη, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ρψξνη απηνί
δηακνξθψλνληαη κε ηξφπν πνπ λα εμππεξεηεί ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπο. Ζ δεκηνπξγία
κπαξψλ, αλειθπζηήξσλ, ζέζεσλ παξθηλγθ δηεπθφιπλε ηελ κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ηξφπνλ ηηλά απηφλνκα θαη κε αζθάιεηα. Καηαβάιινληαη
αμηνζεκείσηεο πξνζπάζεηεο ψζηε φια ηα θηήξηα, νη εγθαηαζηάζεηο, νη εζσηεξηθνί θαη
εμσηεξηθνχ ρψξνη ζην ζχλνιφ ηνπο λα δηακνξθσζνχλ ψζηε ηα άηνκα κε αλαπεξία λα κελ
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απνθιείνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο (Βαξδαθαζηάλεο, et al. 2008). Χζηφζν, δελ αξθεί
κφλν ε θπζηθή ηνπο πξνζβαζηκφηεηα. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή θαη πγηήο πνξεία ηνπο
ζηε δσή, ν Wapner (213) επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε λα ππάξρεη κηα πην δεκηνπξγηθή δηάδξαζε
ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο. Σν δεηνχκελν είλαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο πνιηηηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ, πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ.
ζνλ αθνξά ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ε ρψξα
καο κε γλψκνλα ην θνηλσληθφ κνληέιν, ζεζκνζέηεζε κηα ζεηξά απφ άξζξα ηνπ πληάγκαηνο
(1975/1986/2001) , πνπ αλαγλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.
πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 21 ηνπ 2001 νξίδεη «ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ δηθαίσκα λα
απνιακβάλνπλ κέηξα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο» (ηακαηάθε, 2010).
Με ηελ ζεηξά ηνπ, ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο, κεξίκλεζε γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ θηηξίσλ πνπ λα εμππεξεηνχλ ηεο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ψζηε ε
κεηαθίλεζή ηνπο λα είλαη απηφλνκε ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπλνδεία απφ νηθεία πξφζσπα
(ηακαηάθε, 2010). Σν θνηλσληθφ κνληέιν ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, πξνζπαζεί λα
εκθπζήζεη ζηνπο αλζξψπνπο φηη ε αλαπεξία δελ πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο ηακπνχ. Γηα ηελ
έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δνκήο, πξσηίζησο
επηβάιιεηαη ε απαιιαγή πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξεφηππσλ (ηακαηάθε, 2010).
Γεδνκέλνπ, φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ απνηεινχλ κηα νκνηνγελή νκάδα κε θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε δηαθνξεηηθά εκπφδηα, σο
πξνο ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπο ζηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο. ε γεληθέο γξακκέο
σζηφζν, ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα αλαπεξίαο έξρεηαη αληηκέησπν κε ηα
θνηλσληθά ζηεξεφηππα φπσο αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη απφξξηςή ηνπο απφ δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο, ζηεξεί ηα άηνκα απηά απφ
θαηάιιειεο ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε δηεπθφιπλζε
ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο (WHO, 2011 ∙ WHO, 2013).

2. Οξηζκφο ηεο αλαπεξίαο.
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εξεπλεηψλ λα απνζαθελίζνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο αλαπεξίαο, κφιηο ην
1981 ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ζηελ έθζεζε ICIDH, θαηέιεμε ζηνλ δηαρσξηζκφ ηεο
αλαπεξίαο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
α. ην κεηνλέθηεκα: ε απψιεηα ή ε αιινίσζε κηαο δνκήο ή κηαο αλαηνκηθήο ή ςπρνινγηθήο
ιεηηνπξγίαο
β. ηελ αληθαλφηεηα: ππάξρεη κηα κεξηθή ή νιηθή ειάηησζε ηεο ηθαλφηεηαο λα επηηειέζεη κηα
δξαζηεξηφηεηα κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν
γ. ην ειάηησκα: ην απνηέιεζκα κηαο αληθαλφηεηαο ή αλεπάξθεηαο πνπ απαγνξεχεη ή
αλαζηέιιεη ηελ εθπιήξσζε ελφο θπζηνινγηθνχ ξφινπ (Ννβάζθνο, 2011).
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Ζ έθζεζε απηή δέρηεθε έληνλε θξηηηθή κε απνηέιεζκα, ζηελ πην πξφζθαηε έθζεζε ηνπ
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα αλαδηαηχπσζεο ηνπ φξνπ (WHO,
2002).
Αθνινχζεζαλ θη άιιεο πξνζπάζεηεο εξεπλεηψλ λα απνδψζνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο αλαπεξίαο.
Έηζη, ην 1995 ε Disability Discrimination Act πνπ γεληθεπκέλα ραξαθηεξίδεη σο αλαπεξία
θάζε ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή βιάβε πνπ εκπνδίδεη ην άηνκν λα επηηειέζεη ηηο θαζεκεξηλέο
ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. Γίλεηαη, σζηφζν αληηιεπηφ πσο ν παξαπάλσ νξηζκφο εκπεξηθιείεη
πνιιέο κνξθέο αλαπεξίεο, πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε ε θάζε κηα ρξήδεη δηαθνξεηηθήο
αληηκεηψπηζεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ κεξηκλνχλ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο.
Σν 2006 ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ ππνγξάθεη ηελ λέα Γηεζλή χκβαζε γηα ηα
Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία. ην άξζξν 9 ηεο χκβαζεο γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά
ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ, θαζηζηψληαο επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ζρεδηαζκνχ ελφο
πεξηβάιινληνο πνπ κεξηκλεί γηα ηελ ελζσκάησζε, ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ θνηλσληθή
δηθαηνζχλε πνπ πξέπεη λα ραίξεη ε επαίζζεηε νκάδα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (Σδαλαβάξα,
2013). Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο έγθεηηαη ζηελ απνδνρή ηεο δηθαησκαηηθήο
πξνζέγγηζεο ησλ ΑκεΑ σο ππνθεηκέλσλ παξά σο ηαηξηθφ κνληέιν., φπσο ζπλεζηδφηαλ λα
πξνζεγγίδεηαη (Οπζνπιηδφγινπ, 2016). Ζ χκβαζε πνπ θπξψζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε ην 2010, απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή γηα ηελ αλαπεξία 2010-2020.
ηελ Διιάδα ε χκβαζε θπξψζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 κε ηνλ Νφκν 4074 (Μηδακηζή,
Νηθνιαΐδεο & Μνπξνχδεο 2012).
Ο ΟΖΔ, ην 2007 ζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ζην άξζξν 2 κε
εηδηθέο παξεκβάζεηο θαιεί ηα θξάηε κέιε πνπ επηθπξψλνπλ ηελ χκβαζε, λα πηνζεηήζνπλ
ηελ ηαθηηθή «ησλ εχινγσλ πξνζαξκνγψλ». Σελ ιήςε δειαδή, κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ
ζα εμαιείςνπλ ηελ δηαθξίζεηο, πξνσζψληαο ηαπηφρξνλα ηελ ηζφηεηα. εκεηψλεηαη δε, φηη ε
έλλνηα ηεο «εχινγεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο», είλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε ρψξα, δεδνκέλνπ φηη
ηζρχεη δηαθνξεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, φπσο επίζεο δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε
θαη πνιηηηθέο πξνζηαζίαο πεξί δηθαησκάησλ (Οπζνπιηδφγινπ, 2016).
ηελ Διιάδα, ηα άξζξα 9 θαη 10 ηνπ Ν. 3304/2005 (ΦΔΚ 16 Α/ 27.01.2005), εηζάγνπλ ηνλ
φξν «εχινγε πξνζαξκνγή» πνπ αλαθέξεηαη ζηελ «εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
αλεμαξηήησο θπιεηηθήο θαηαγσγήο ή ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ή
ειηαθήο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ» ην ίδην άξζξν γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ
ππνρξέσζε πνπ έρεη ν εξγνδφηεο λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ζην ρψξν εξγαζίαο
πνπ λα εμππεξεηνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ψζηε λα κελ απνθιείνληαη απφ ηελ
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, εθφζνλ ηα κέηξα απηά δελ ζπλεπάγνληαη δπζαλάινγε επηβάξπλζε
γηα ηνλ εξγνδφηε.
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3. Άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα.
3.1. Άηνκα κε νξηαθή λνεκνζχλε ή θαη ήπηα λνεηηθή αλεπάξθεηα.
Αλάκεζα ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα, ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα είλαη ηα άηνκα κε
νξηαθή ή ήπηα λνεηηθή αλεπάξθεηα κε πνζνζηφ 85% (Υξεζηάθεο.2006) . Σα άηνκα κε
λνεηηθή αλεπάξθεηα αληηκεησπίδνπλ κηα γεληθή δπζθνιία ζε φιεο ζρεδφλ ηεο πεξηνρέο ηεο
γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001). Δπηπιένλ ηα παηδηά απηά δπζθνιεχνληαη
ζηελ απφθηεζε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, ζηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ζηελ επηθνηλσλία
θαζψο θαη ζηελ απηνξξχζκηζε. πλ ηνηο άιινηο αδπλαηνχλ λα ηαμηλνκήζνπλ αληηθείκελα,
εηθφλεο θαη λα βξνπλ ηηο δηαθνξέο ή ηηο νκνηφηεηεο (Υξεζηάθεο 2006 ∙αιβαξάο, 2013).
πλέπεηα ησλ άλσ αδπλακηψλ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ αηφκσλ απηψλ θαηά
ηελ ελειηθίσζή ηνπο.
Ζ δηάθξηζε ησλ παηδηψλ κε ήπηα λνεηηθή αλεπάξθεηα απφ ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά,
είλαη ζρεδφλ αδχλαηε λα γίλεη θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Μφλν αξγφηεξα,
ζηελ πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή ειηθία, φηαλ δειαδή σο καζεηέο θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ
ηηο θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο, γίλεηαη αληηιεπηή ε αδπλακία ηνπο.
Σα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ρξψκαηνο,
ηνπ ζρήκαηνο, ηνπ βάξνπο θηι. ησλ αληηθεηκέλσλ θαη γεληθψο θάπνηνπ εξεζίζκαηνο. Δπίζεο,
ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε γλσζηψλ πξαγκάησλ απφ ηα
θπζηνινγηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά. ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνζηίζεηαη ε
αδπλακία ηνπ εγθεθάινπ ηνπο ζηελ νξγάλσζε ησλ εηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ. ηεξνχληαη
κλεκνληθψλ δεμηνηήησλ ζε φιεο ηηο ζεκειηψδεηο κνξθέο ή δελ κπνξνχλ λα ζπκεζνχλ δηφηη
δελ ελεξγνχλ θαηάιιεια ζηελ πιεξνθνξία, θέξ΄εηπείλ δπζθνιεχνληαη λα ζπκεζνχλ ιέμεηο
θαη έλλνηεο.
Χζηφζν, παξά ηηο δπζθνιίεο κε ηηο νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπνη, ηα άηνκα κε ήπηα λνεηηθή
αλεπάξθεηα, ζεσξνχληαη ηθαλά λα παξαθνινπζήζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ
ζπλεζηζκέλνπ ζρνιείνπ, αλαπηχζζνληαο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο αληίζηνηρεο ηεο Σ΄ ηάμεο
φζν ην δπλαηφλ, κε ηελ βνήζεηα ηεο θαηάιιειεο δηδαζθαιίαο λα ιεηηνπξγήζνπλ αλεμάξηεηα
κέζα ζηελ ηάμε.
3.2. Μέηξηα λνεηηθή αλεπάξθεηα.
ζνλ αθνξά, ηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε κέηξηα λνεηηθή αλεπάξθεηα,
αληηπξνζσπεχνπλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα. Ζ
αλεπάξθεηά ηνπο πξνθιήζεθε είηε απφ αηπρήκαηα, ηξαπκαηηζκνχο είηε απφ κνιπζκαηηθέο
αζζέλεηεο θαηά ηελ ελδνκήηξηα, ηελ πεξηγελλεηηθή, ηελ βξεθηθή ή θαη ηελ λεπηαθή πεξίνδν
(Ζιηνπνχινπ et al.2014: 13). Ζ θαηεγνξία απηή έρεη ηελ δπλαηφηεηα κε ηελ βνήζεηα ηεο
θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο λα επηθνηλσλήζνπλ θαη αιιειεπηδξάζνπλ θνηλσληθά (Μνπξνπδίδε,
2010:29).
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4. Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα.
Σν βέβαησλ είλαη πσο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή
αλαπεξία θαη ηελ αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηα θνηλσληθά δξψκελα, απνηεινχλ ηα
πξνβιήκαηα ηεο πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πξνθιεηηθήο
ζπκπεξηθνξάο (Αιεπξηάδνπ, Γθηανχξε & Παπιίδνπ, 2016). Οη επηζηήκνλεο νξίδνπλ σο
πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ηελ ζπκπεξηθνξά ηνλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ επεξεάδεη ηφζν ηελ
πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ φζν θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ηα
άηνκα απηά πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ είλαη θνηλσληθά απνδεθηέο,
νπφηε ρξήδνπλ ειέγρνπ. Πνιιέο θνξέο απηέο νη ζπκπεξηθνξέο ιφγσ ηεο έληαζεο ηεο
ζπρλφηεηαο θαη ηεο δηάξθεηαο, κπνξνχλ λα απεηινχλ ηελ ζσκαηηθή αζθάιεηα ηνπ αηφκνπ, κε
απνηέιεζκα είηε λα ηνπο πεξηνξίδεηαη είηε λα κελ ηνπο επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζε δηάθνξεο
θνηλσληθέο δνκέο (Zijmans et al. 2012).
Οη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο δηαηππψλνπλ ηξεηο βαζηθνχο ηχπνπο πξνθιεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ:
α. ηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά
β. Απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά
γ. Δπηζεηηθή ζπκπεξηθνξά
4.1. ηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά.
Σα άηνκα κε πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο παξνπζηάδνπλ ηελ ηάζε λα επαλαιακβάλνληαη
ρσξίο φκσο, νπζηαζηηθά λα εμππεξεηνχλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.
Οη πην ζπρλέο κνξθέο ζηεξενηππηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη νη εμήο:
1) Δπαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο, φπσο πεξπάηεκα ζηηο κχηεο, ιίθληζκα θηι.
2) Δκκνλή ζηελ νκνηφηεηα
3) Μνλφηνλν παηρλίδη
4) Πξνζθφιιεζε ζηε ξνπηίλα (Cunningman & Schreibman, 2008).
5) Γπζηπρψο, νη ζηεξενηππίεο πνιιέο θνξέο ζηηγκαηίδνπλ ην άηνκν θαη ε θνηλσλία ηη
εθιακβάλεη σο κηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, πνπ θαηά ζπλέπεηα νδεγεί
ην άηνκν ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ζηελ κείσζε ηεο επαθήο κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηνπ (Cunningham & Schreibman, 2008).
4.2. Απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά.
Ζ απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη αθφκα έλαο ηχπνο πξνθιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Πεξηβαιινληηθνί θαη εζσηεξηθνί παξάγνληεο ηνπο νδεγνχλ ζε πξάμεηο απηνηξαπκαηηθέο, πνπ
μεθηλνχλ θαη θαηαιήγνπλ ζην ίδην ην άηνκα. Γίλεηαη βέβαηα αληηιεπηφ ν βαζκφο
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επηθηλδπλφηεηαο, ιφγσ ησλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηα άηνκα ζηνλ
εαπηφ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ απηνηξαπκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο
ζπλήζσο ρηππάλε ην θεθάιη ηνπο ζηνλ ηνίρν, ηξαβνχλ ηα καιιηά ηνπο, ηνπνζεηνχλ ζην ζηφκα
ηνπο δηάθνξα αληηθείκελα. Οη αιιφθνηεο απηέο ζπκπεξηθνξέο ζηηγκαηίδνπλ ηα άηνκα,
πξνθαιψληαο θφβν ζηνπο γχξσ. Απνηέιεζκα ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο είλαη ν θνηλσληθφο
απνθιεηζκφο, ε θαθνπνίεζε, ν εγθιεηζκφο ηνπο ζε ηδξχκαηα, ε παξακέιεζή ηνπο απφ ηνπο
εθπαηδεπηέο ή αθφκα θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ηνπο (Nissen & Haveman, 1997).
4.3. Δπηζεηηθή ζπκπεξηθνξά.
Σέινο, ζηα άηνκα κε αλαπεξία, παξαηεξείηαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κε πξάμεηο βίαο πνπ
νδεγνχλ ζε ζσκαηηθφ ηξαπκαηηζκφ ηνπ άιινπ. Αξθεηέο θνξέο σζηφζν, πεξηνξίδνληαη ζε
νπξιηαρηά θαη θξαπγέο ρσξίο βίαηεο ζπκπεξηθνξέο.
Οη Crocker et al. (2006) αλαθέξνπλ φηη ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηνλ Καλαδά δηαπηζηψζεθε
φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ ιεθηηθή βία
παξά ηε ζσκαηηθή.
Οη ιφγνη πνπ πξνθαινχλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πνηθίινπλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε
νξηζκέλεο αηηίεο:
α. ε απφθηεζε ελφο επηζπκεηνχ αληηθεηκέλνπ ή ηξνθήο
β. ε πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
γ. ε απνθπγή εκπινθήο ζε θάπνην έξγν (Repp, Felce & Barton, 1988).
δ. ε αιιαγή πεξηβάιινληνο
ε. ε ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο
ζη. ε επηζπκία γηα επηθνηλσλία θαη επαθή κε ηνλ θφζκν
(Αιεπξηάδνπ, Γθηανχξε & Παπιίδνπ, 2016).

5. Πξνζβαζηκφηεηα ησλ
πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο.

αηφκσλ

κε

λνεηηθή

αλεπάξθεηα-απηηζκφ

ζε

Οη θνηλσληθέο δπζθνιίεο κε ηηο νπνίεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, έξρνληαη
αληηκέησπα θαζεκεξηλά ηα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα, επηδξνχλ κνηξαία ζηνλ ςπρηζκφ
ηνπο. Βηψλνπλ έληνλεο ζηηγκέο κνλαμηάο, ζιίςεο θαη θνηλσληθνχ άγρνπο. Χο εθ ηνχηνπ
θινλίδνληαη νη δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο αιιά θαη ν εζσηεξηθφο ηνπο θφζκνο.
Μηα κνξθή παλάθεηαο πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ απζφξκεηε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ
αηφκσλ απηψλ, κε επαθφινπζν ηελ εθηφλσζε θαη ηελ ειάθξπλζε ηνπ ςπρηζκνχ ηνπο, είλαη ε
δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε κε ηελ ηέρλε. Μέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, θαιιηεξγνχληαη νη
δεμηφηεηέο ηνπο θαη ζαθψο αλαδεηθλχνληαη ηθαλφηεηεο πνπ ήηαλ θξπκκέλεο (Salom, 2008).
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Έθδεια ινηπφλ, επηηάζζεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα ζηα
πνιηηηζηηθά δξψκελα, κε ηελ πξνυπφζεζε, σζηφζν ηεο θαηάιιειεο ππνδνκήο πνπ ζα
εμαζθαιίζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπο ζην ρψξν.
Σα νθέιε ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηελ ηέρλε, πνιιά, πνιχηηκα θαη άθξσο επνηθνδνκεηηθά.
πσο είλαη ήδε απνδεθηφ, ε επαθή ηνπ θάζε αηφκνπ- κε λνεηηθή θαη κε αλεπάξθεηα- κε ηελ
ηέρλε, επηθέξεη ζην ίδην ην άηνκν εζσηεξηθή πιεξφηεηα κέζσ ηεο έθθξαζεο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Πνιχ πεξηζζφηεξν ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα, ε ηέρλε δξα
ζεξαπεπηηθά ζε ζεκείν πνπ ην άηνκν εθηνλψλεηαη θαη θαηά ζπλέπεηα δελ απνβάιεη ηηο πνιιέο
εληάζεηο πνπ θνπβαιάεη κέζα ηνπ (Κνληνγηάλλε, 2000). Δπηπιένλ, γίλεηαη επθνιφηεξε ε
αθνκνίσζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ πνπ δέρεηαη ν εγθέθαιφ ηνπο. Καηά
ζπλέπεηα ε επαθή κε ηα κνπζεηαθά εθζέκαηα, κε εηδηθέο ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αιιά
αθφκα θαη κέζσ ηεο δξακαηνπνίεζεο κπνξεί λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα κε λνεηηθή
αλεπάξθεηα, λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Σζηανχζε, 2016:102).

6. Έξεπλεο κε ζέκα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε
πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο.
ηελ ρψξα καο παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε ζηελ ιήςε κέηξσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο
θξαηηθνχο θνξείο, πξνο ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, θαζψο
κφιηο ην 2009 κειεηήζεθε ην πξφβιεκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε
ηελ αλάπηπμε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, δηεπθξίληζε θαηά πφζν ζηελ ρψξα καο εθαξκφδεηαη ε
ηζρχνπζα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ηειείσο απνθαξδησηηθά. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
πνζνζηνχ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα δελ κπνξνχζε λα αληηιεθζεί ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα
ιάβεη ηα κέηξα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Ζ λννηξνπία απηή νθείιεηαη πξνθαλψο ζηελ
αδξάλεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ νη αξκφδηνη θνξείο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
πγθξηηηθά κε ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ε πξνζβαζηκφηεηα ζηελ Διιάδα δπζηπρψο βξίζθεηαη ζε
πνιχ ρακειά επίπεδα. ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, κεηαμχ
110 κνπζείσλ, δηαπηζηψζεθε φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά δηέζεηαλ νινθιεξσκέλεο
πιηθνηερληθέο ππνδνκέο πνπ εμαζθάιηδαλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηα άηνκα κε αλαπεξία,
θαζψο επίζεο δηέζεηαλ ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ. πλ ηνηο άιινηο, ηα
κνπζεία παξείραλ ζηνπο επάισηνπο επηζθέπηεο ηνπο, εξκελεπηηθέο κεζφδνπο πνπ ηνπο
βνεζνχζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ην ρψξν θαη ηα εθζέκαηα, φπσο επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ
καζεζηαθά κνληέια θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπο. Γηα ηελ επθνιφηεξε θαη
απνηειεζκαηηθφηεξε πεξηήγεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ, νη
επηζθέπηεο είραλ ζηελ δηάζεζή ηνπο νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα.
Οη ππεχζπλνη ησλ κνπζείσλ εθπνλνχζαλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα
ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. ζν αθνξά φκσο, ηα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα,
κφλν ην πνζνζηφ ηνπ 28,8% ησλ κνπζείσλ είρε θαζηεξσκέλν πξνγξακκαηηζκφ κε
εμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.
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ηελ έξεπλα ζπκκεηείρε θαη ε ρψξα καο κε 222 κνπζεία, πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο φκσο δελ
δηεπθφιπλαλ νχηε ζην ειάρηζην ηελ μελάγεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Θεσξεηηθά, βέβαηα
κπνξνχκε λα πνχκε πσο ζεζκνζεηήζεθαλ θάπνηα κέηξα, πνπ σζηφζν δελ εθαξκφζηεθαλ
ζηελ πξάμε.
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ζε επξσπατθφ επίπεδν, πεξίπνπ 80.000.000 άηνκα - πνζνζηφ πνπ
αληηζηνηρεί ζην 15%-20%- παξνπζηάδνπλ θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο, αληηιακβαλφκαζηε ηελ
έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπλαλζξψπσλ καο,
πνπ ηαιαηπσξείηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, ζηεξνχκελεο εχινγεο απνιαχζεηο.
Ζ έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη ζαθψο ε αλεπαξθήο ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε
ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία, θαζηζηά αθφκα πην δχζθνιε ηελ επηβίσζή
ηνπο (Mexmet & Uslu 2009).

7. Μεζνδνινγία.
ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε, ε πεξηγξαθή, ε επεμήγεζε θαη ε εξκελεία
ησλ κε κεηξήζηκσλ δηαζηάζεσλ ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ηηο ηάζεηο θαη ηα λνήκαηα
ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα κηα
θνηλσληθή έξεπλα πνπ εζηηάδεη
ζηελ δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ,
ζπκπεξηθνξψλ θαη δηαδηθαζηψλ φπνπ ν εξεπλεηήο αληηιακβάλεηαη θαη θαηαλνεί ηελ
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηα ιεγφκελα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
έξεπλα (Ησζεθίδεο, 2003).
Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο έξεπλαο νθείιεηαη ζηελ δπλαηφηεηα απφδνζεο
κηαο γιαθπξφηεξεο αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο ζα ππάξμεη ζχγθξηζε κε ηε
ζεσξία ελψ παξάιιεια κνλαδηθέο θαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο. Χο εθ ηνχηνπ ζα εμαγάγνπκε
ζπκπεξάζκαηα, πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζπιιερζνχλ κε πνζνηηθνχο ηξφπνπο. Καηαιεθηηθά,
κε ηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο πνπ έρνπλ
παηδηά κε λνεηηθή αλεπάξθεηα θαη παηδηά κε απηηζκφ, ψζηε λα δηεπθξηληζηνχλ θαη λα
ζπγθξηζνχλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ηελ πξνζβαζηκφηεηάο ηνπο ζε πνιηηηζηηθνχο
ρψξνπο.
7.1. Ο ζθνπφο θαη ηα Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε ζχγθξηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο πνπ έρνπλ παηδηά κε λνεηηθή αλεπάξθεηα θαη γνλείο πνπ έρνπλ
παηδηά κε απηηζκφ, ζην ζέκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο αιιά θαη
κε ηνλ ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα απηή . Δπίζεο ζθνπφο ηεο είλαη λα
δηαπηζησζεί ν ηξφπνο πνπ ζπκβάιεη ε ειιεληθή πνιηηεία ζηε ζπκκφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ
θνξέσλ κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Σα ππφ εμέηαζε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ηα αθφινπζα:

Page 373 of 416

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

α. Πψο δηαζθαιίδεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο;
β. Πνηεο είλαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηνπο πνιηηηζηηθνχο
ρψξνπο;
γ. Πψο θαη θαηά πφζν ζπκβάιιεη ε ειιεληθή πνιηηεία ζηε ζπκκφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ
θνξέσλ κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία;
Δξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, πνπ
πεξηιακβάλεη πξνθαζνξηζκέλα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ν εξεπλεηήο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα
θαηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε κε ηνλ εξσηψκελν, ψζηε ν εξεπλεηήο λα πάξεη φζν ην δπλαηφ
πεξηζζφηεξα ζηνηρεία επί ηνπ ζέκαηνο πνπ ηνλ απαζρνιεί (Παπαλαζηαζίνπ &
Παπαλαζηαζίνπ, 2014).
Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπδεηήζνπλ ηηο
εκπεηξίεο ηνπο γηα ηνλ θφζκν θαη λα εθθξάζνπλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν ηελ πξνζέγγηζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο φπσο ηελ βίσζαλ νη ίδηνη (Kvale, 2007 ˙ Cohen et. Al., 2008). Δηδηθφηεξα, ν
εξεπλεηήο δχλαηαη λα αληρλεχζεη ζπλαηζζήκαηα, θίλεηξα θαη απφςεηο πνπ δελ ζα είρε ηελ
επθαηξία λα απνθνκίζεη κέζα απφ έλα απξφζσπν εξσηεκαηνιφγην. Αθφκε, θαη κέζα απφ ηελ
θσλή, ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ζπκκεηέρνληα ν εξεπλεηήο εμαγάγεη επηπξφζζεηα
ζηνηρεία (Bell, 1997).
7.2. Γεηγκαηνιεςία.
Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε κε δείγκα 13 γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδηά κε λνεηηθή
αλεπάξθεηα θαη απηηζκφ, νη νπνίνη επηιέρζεθαλ κε ηπραίν ηξφπν. Χζηφζν, ην ηπραίν δείγκα
ειινρεχεη ηε δεκηνπξγία δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο, νπφηε πξνηηκήζεθε ε
ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία, ε νπνία πεξηιακβάλεη δείγκα πιεζπζκνχ κε ηπραίν θαη
αλαινγηθφ ηξφπν, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ γνλείο απφ φια ηα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ
(Mitchell & Jolley, 2007).
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ Χξαηνθάζηξνπ Θεζζαινλίθεο, ζην Κ.Γ.ΑΠ.
‗‘Όλεηξν Εσήο΄΄.
7.3. ηάδηα ζπλέληεπμεο.
Οη ζπλεληεχμεηο ήηαλ ζχληνκεο κε δηάξθεηα 15΄-20΄ιεπηψλ, κε ζθνπφ αθελφο λα κελ
θνπξάδεηαη ν εξσηψκελνο θαη αθεηέξνπ λα πξνζειθχζσ ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Οη εξσηήζεηο
ραξαθηεξίδνληαλ απφ ζαθήλεηα, απιφηεηα, ζπληνκία θαη επθνιία ζηελ θαηαλφεζε, ψζηε λα
κελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα ειιηπνχο θαηαλφεζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Σν εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, απνηειείηαη απφ 19 βαζηθέο εξσηήζεηο
αλνηρηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο φκσο νδήγεζαλ ζηελ δηαηχπσζε θάπνηνλ επηπιένλ εξσηήζεσλ.
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ην πξψην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο θαιείηαη ν γνλέαο λα θαζνξίζεη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ζηε
ςπρνζχλζεζε ηνπ παηδηνχ ηνπ, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο, θαζψο θαη
πφζν ζπρλή είλαη ε επίζθεςή ηνπο ζηα θέληξα πνιηηηζκνχ.
ην δεχηεξν κέξνο ν γνλέαο εξσηάηε αλ ν εμνπιηζκφο ησλ πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ επαξθεί ζηελ
εμππεξέηεζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα θαη θαηά πφζν ηα θαηάιιεια ηερλνινγηθά
κέζα ζπκβάιινπλ ζηελ επαθή ησλ παηδηψλ κε ηε Σέρλε, επηθέξνληαο επνηθνδνκεηηθά
απνηειέζκαηα ζηελ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπο εμέιημε. Δπίζεο, ηίζεηαη ην εξψηεκα ηεο
ζεκαληηθφηεηαο ηεο επαθήο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα κε
ηα θπζηνινγηθά παηδηά, ζηνπο πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο. Αθνινχζσο, ξσηψ ηνπο γνλείο θαηά
πφζν ην πξνζσπηθφ ησλ πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ είλαη θαηαξηηζκέλν ζηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε
ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα ζηελ θαηαλφεζε ησλ εθζεκάησλ.
ην ηξίην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο δήηεζα απφ ην γνλέα λα κνπ αλαθέξεη ηα θσιχκαηα κε ηα
νπνία έξρνληαη αληηκέησπα ηα παηδηά ζηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπο, ζηνπο πνιηηηζηηθνχο
ρψξνπο.
ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ε ζπδήηεζε πξνζαλαηνιίζηεθε ζηελ δξαζηεξηνπνίεζε
ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ θξάηνπο. Δπηρείξεζα λα δηαπηζηψζσ θαηά πφζν ε πνιηηεία έρεη
δηακνξθψζεη θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη ρψξνπο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία κέζα ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη λα κνπ δψζνπλ θάπνηα παξαδείγκαηα.
Καηαιεθηηθά, ε ζπδήηεζε νινθιεξψζεθε κε αλαθνξά ζηελ ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη
ζηα άηνκα κε αλαπεξία.
8. Δξκελεία απνηειεζκάησλ.
Δπηθεληξψλνληαο ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπλέιιεμα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, νη
νπνίεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην ζθνπφ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέζακε γηα ηελ
έξεπλα, θαηέιεμα ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. ηαλ ξψηεζα ηνπ γνλείο γηα ην αλ
ππάξρνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα παηδηά κε λνεηηθή αλεπάξθεηα θαη κε απηηζκφ φινη νη
γνλείο αλέθεξαλ φηη δελ έρνπλ δηαπηζηψζεη αλ ππάξρνπλ, εθηφο απφ δχν γνλείο, νη νπνίνη
αλαθέξνπλ φηη ππάξρνπλ θάπνηα πξνγξάκκαηα. Μέζα απφ ηελ έξεπλα ηεο Σδαλαβάξα (2013),
δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ θαζφινπ πξνγξάκκαηα, ελψ ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην
ππάξρνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκέλα γηα ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, αιιά
θαη θάπνηα κνπζεία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πινπνηνχλ πεξηνδηθά πξνγξάκκαηα θαηφπηλ
ζπλελλνήζεσο κε ηηο νκάδεο απηέο.
Δπηπιένλ, νη γνλείο αλέθεξαλ φηη ην πξνζσπηθφ ησλ πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ είηε δελ ππήξρε
είηε δελ ήηαλ ελεκεξσκέλν πιήξσο. Δλψ, ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ
Σδαλαβάξα (2013), αλαθέξεηαη φηη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ππάξρνπλ εξκελεπηηθέο κέζνδνη
γηα λα κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ επηθνηλσληαθά θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ καζεζηαθά κνληέια
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θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηνχλ νπηηθναθνπζηηθά
ζπζηήκαηα θαη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο.
ρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο, αλέθεξαλ αξθεηά παξαδείγκαηα
γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηελ θνηλσληθή δσή ηεο πφιεο. Σν ίδην αλαθέξεηαη θαη ζηελ
έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Ηξιαλδία ην 2005, ε νπνία αλαηέζεθε απφ ηελ Δζληθή Αξρή ζρεηηθά
κε ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, δηαπηζηψζεθε δε φηη ην πξφβιεκα
ηεο πξνζβαζηκφηεηαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία (ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε
θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο). Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα, ηα άηνκα κε αλαπεξία
λα κελ κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπο θαη έηζη λα
αηζζάλνληαη φηη είλαη απνθιεηζκέλνη θαη απνκνλσκέλνη απφ ηελ θνηλσλία (Δ..α.κε.Α.,
2012).
Δπηπξνζζέησο, κέζα απφ ηηο έξεπλεο πνπ έγηλαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δηαπηζηψζεθε
φηη πάλσ απφ 15%-20% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 80 εθαηνκκχξηα άηνκα
ζηελ ΔΔ έρνπλ θάπνηα αλαπεξία, ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ αξθεηά εκπφδηα θαη δπζθνιίεο
ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (Δπξσπατθή Έλσζε, 2010). Γηα παξάδεηγκα, δελ ππάξρνπλ
θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ηα άηνκα κε αλαπεξία αιιά ηαπηφρξνλα
ππάξρεη ειιηπή ελεκέξσζε ζηνπο πνιίηεο γηα ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ απηά ηα άηνκα
(Mexmet Emit Baris et al.,2009).
ην ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο
ζηε ζπκκφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ θνξέσλ κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία., θάπνηνη γνλείο
αλαθέξνπλ φηη έρνπλ γίλεη κηθξά βήκαηα βειηίσζεο αιιά φρη αξθεηά θαη κεγάια, ψζηε λα
παξέρνπλ δηεπθφιπλζε θαη πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.
Σν ίδην πξνέθπςε θαη ζε κία άιιε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Διιάδα, ην 2009 κε ζέκα ην
πξφβιεκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ
ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη εξεχλεζε θαηά πφζν ε ηζρχνπζα λνκνζεζία εθαξκφδεηαη γηα
ηελ πξνζβαζηκφηεηα. Μέζα απφ ηελ έξεπλα απηή δηαπηζηψζεθε φηη έλα πνιχ κηθξφ
πνζνζηφ ησλ θνξέσλ αληηιακβάλνληαη ηελ ππνρξεσηηθφηεηα απηψλ ησλ κέηξσλ ζχκθσλα
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ο ιφγνο ήηαλ φηη δελ ππήξρε θακία θηλεηνπνίεζε θαη
δξαζηεξηνπνίεζε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Μηραειίδνπ 2010 :10-11).
Σέινο, νη πεξηζζφηεξνη γνλείο αλαθέξνπλ φηη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε παηδεία θαη αγσγή ηνπ
θάζε αλζξψπνπ. Γπζηπρψο έξεπλα πνπ έγηλε, απέδεημε φηη ζε νηθνγέλεηεο, πνπ έρνπλ παηδί κε
λνεηηθή πζηέξεζε, πνζνζηφ 25% βίσζε ηελ απφιπηε άξλεζε ησλ γεηηφλσλ, ελψ ζην 53% νη
γνλείο δελ ηφικεζαλ λα ζπλαλαζηξαθνχλ κε ηνπο γείηνλεο. Σν ζπλαίζζεκα πνπ είρε
θπξηαξρήζεη ζηνπο γνλείο ήηαλ ν θφβνο γηα ηα πηζαλά ζρφιηα θαη ηελ αξλεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζε απηνχο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα, ηα παηδηά κε λνεηηθή
πζηέξεζε λα κελ ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηα παηδηά ηεο
γεηηνληάο ηνπο θαη λα είλαη απνθνκκέλα απφ ηελ ελζσκάησζε ηνπο κέζα ζηελ θνηλσλία
(Μαηηλνπνχινπ, 1990).
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9. πκπεξάζκαηα.
Σα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα θαη κε απηηζκφ απνηεινχλ αλαγλσξηζκέλε θνηλσληθή
νκάδα, γηα ηελ νπνία δελ έρεη δηεξεπλεζεί εηο βάζνο ε δπλαηφηεηα πξφζβαζήο ηεο ζε
πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο. ηελ ρψξα καο επηρεηξήζεθαλ θάπνηεο παξεκβάζεηο κε ζθνπφ ηελ
βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ αιιά ζηελ πξάμε δελ
απέδσζαλ.
Ζ επάισηε θνηλσληθή νκάδα παξά ηα ζεζπηζκέλα λνκνζεηηθά κέηξα, εμαθνινπζεί λα
αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο πξνζέγγηζεο, αληίιεςεο, επηθνηλσλίαο θαζψο θαη πξνζαξκνγήο ζηα
θέληξα πνιηηηζκνχ. Γεδνκέλνπ φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία βηψλνπλ έληνλα ηελ κνλαμηά θαη
ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε, πξνθαινχληαη εζσηεξηθέο ςπρηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ δπζθνιεχνπλ
αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ επηβίσζή ηνπο.
Οη γνλείο ινηπφλ, ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλέληεπμε ζεσξνχλ πσο κέζσ ηεο
Σέρλεο θαη ηεο Μνπζηθήο ηα παηδηά εθηνλψλνληαη ςπρηθά, εθθξάδνληαη θαη αλαθαιχπηνπλ
πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο, ελψ επηζεκαίλνπλ απαξαίηεηε ηελ παξνπζία ηνπ ζπλνδνχ.
Οη γνλείο ξσηήζεθαλ ζρεηηθψο κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε λ επίζθεςή ηνπο
ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ. ινη ηνπο έδεημαλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο, ηελ
ερνξχπαλζε, ηελ άγλνηα ησλ ππαιιήισλ ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ηελ
παληειή έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ. Δλψ, έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ γνλέσλ αλαθέξεη
πσο έρνπλ γίλεη θάπνηεο βειηηψζεηο, φκσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ θαίλεηαη
αξθεηά απνγνεηεπκέλν.
Κιείλνληαο ζα ήζεια απηή ε έξεπλα λα γίλεη έλαπζκα γηα ηνλ θαζέλα απφ καο λα ζθεθηεί, λα
πξνβιεκαηηζηεί ή θαη αθφκα λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
δίλνληαη ίζεο επθαηξίεο ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα θαη κε απηηζκφ, δηφηη πνιιέο
θνξέο κε ηελ ζπκπεξηθνξά καο ή αθφκα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξηδφκαζηε δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο κπνξεί λα ηνπο απνκνλψζνπκε θαη λα ηνπο απνκαθξχλνπκε απφ ην θνηλσληθφ
ζχλνιν πνπ δνχκε φινη καδί.
Πξνο ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδνο λα αμηνπνηήζεη ηα
εξγαιεία πνπ ηεο παξέρεη ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα λα πεηχρεη ηελ θαζηέξσζε ησλ
πξνηχπσλ πνπ ε ίδηα έρεη ζεζπίζεη, δηφηη ππάξρνπλ αξθεηέο ειιείςεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα απηψλ ησλ αλζξψπσλ.
Ζ ρξήζε ελφο πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ζρεδίνπ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα έληαμεο ησλ
αηφκσλ απηψλ ζε κηα θνηλσλία πνπ ζα ηε ραξαθηεξίδεη ε ίζε ζπκκεηνρή αιιά θαη ε
πξνζβαζηκφηεηα ζηα θνηλά.

Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο
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«ρνιηθφο θήπνο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ». Καηλνηφκν «εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν» γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο. «Ζ πεξίπησζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο πφιεο ησλ
Σξηθάισλ».
΄΄School garden in urban environment΄΄. Innovational ΄΄Educational tool΄΄ for the
awareness of students and learners in matters of environmental protection. ΄΄The case of
the city of Trikala΄΄.
Γεκήηξηνο Αζ.Εάκπξαο, Δθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο, Γηεπζπληήο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ΜΑSc ΄΄Οξγάλσζε
θαη Γηνίθεζε Δθπ/θψλ Μνλάδσλ΄΄, dzampras@gmail.com
Dimitrios Zampras, Teacher of Physical education, Primary school Director,,Σίηινο, MASc ‗‘Management and
Organization of Educational Units‘‘

Abstract: This paper focuses, presents and explains the shape, role and function of the garden
garden and through scientific targeting, analysis and exploration attempts to highlight its
importance as an innovative educational tool to raise pupils and students' awareness of the
protection of the natural environment. The work is carried out on thematic units such as
innovation in education and the course of good educational practices on environmental issues,
the transition of school gardens, from rural areas to urban spaces. The school garden, as an
innovative educational tool in education in various states and across Greece. The researcher's
perceptual profile, research methodology and data analysis method are presented. Finally, the
research results are presented.This qualitative work concludes with conclusions and
discussion on the pedagogical and educational importance of the school garden as an
innovative tool for sensitizing pupils and students to environmental issues at a time of
constant change and evolving.In the last part there are suggestions for the use of school
gardens in schools and in school environments. School gardens are ideal places for students to
ask and answer on multifactoral issues of many sciences (Graves, Hughes, and Balgopal,
2016).
Keywords: School garden, primary school gardening, educational innovation, natural
Environment.
Πεξίιεςε: Σν άξζξν κειεηά, παξνπζηάδεη θαη εμεγεί ην ζρήκα, ηνλ ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία
ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ θαη κέζσ επηζηεκνληθψλ πξνζπαζεηψλ ζηφρεπζεο, αλάιπζεο θαη
εμεξεχλεζεο, λα ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηνπ σο θαηλνηφκνπ εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο. Ζ κειέηε δηεμάγεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο φπσο ε θαηλνηνκία ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ε πνξεία θαιψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ε
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κεηάβαζε ησλ ζρνιηθψλ θήπσλ, απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε αζηηθνχο ρψξνπο. Ο ζρνιηθφο
θήπνο, σο θαηλνηφκν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ζηελ εθπαίδεπζε ζε δηάθνξα θξάηε θαη ζε
νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Αλαιχεηαη ην αληηιεπηηθφ πεξίγξακκα ζθέςεο ηνπ εξεπλεηή, ε
κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη ε κέζνδνο αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Απηή ε πνηνηηθή έξεπλα νινθιεξψλεηαη κε ζπκπεξάζκαηα θαη
ζπδήηεζε γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή ζεκαζία ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ σο
θαηλνηφκνπ εξγαιείνπ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζε
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζε κηα πεξίνδν ζπλερνχο αιιαγήο θαη εμέιημεο. ην ηειεπηαίν
κέξνο ππάξρνπλ πξνηάζεηο γηα ηε ρξήζε ζρνιηθψλ θήπσλ ζε ζρνιεία θαη ζρνιηθά
πεξηβάιινληα. Οη ζρνιηθνί θήπνη είλαη ηδαληθνί ρψξνη γηα ηνπο καζεηέο λα ξσηνχλ θαη λα
απαληνχλ ζε πνιππαξαγνληηθά ζέκαηα πνιιψλ επηζηεκψλ (Graves, Hughes θαη Balgopal,
2016).
Λέμεηο θιεηδηά: ρνιηθφο θήπνο, βαζηθή ζρνιηθή θεπνπξηθή, εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία,
θπζηθφ πεξηβάιινλ.

Δηζαγσγή
Σν ζθεπηηθφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζεκειηψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη ζηηο
εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ εξεπλεηή πνπ ζεσξνχλ ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ηνλ ζχγρξνλν
ηξφπν δσήο ζηηο πφιεηο εκπφδηα ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξηλ ρξφληα, ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα ζηφρεπε λα καο κάζεη πνιιά
απφ ηε βηνινγία ησλ θπηψλ σο έλαλ ηξφπν εμνηθείσζεο κε αγξνηηθέο εξγαζίεο. ήκεξα νη
απιέο απνηεινχλ ην πην ππνβαζκηζκέλν ηκήκα ηνπ θηηξηαθνχ, απξφζσπνπ θαηά θαλφλα,
ζπγθξνηήκαηνο ησλ ζρνιείσλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαθνηερλίεο, ηηο ειιηπείο ζπληεξήζεηο
θαη ηνπο ππνηνληθνχο απξφζσπνπο ρξσκαηηζκνχο ηνπ θηηξίνπ κεηαδίδνπλ ζηα παηδηά νιηθή
αδηαθνξία, θακία εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζε ζέκαηα θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη αεηθφξνπ
δηαρείξηζεο ηνχ ρψξνπ φπνπ πεξλνχλ δψδεθα ρξφληα – (έμη ρξφληα σο παηδηά θαη άιια έμη σο
πξν έθεβνη θαη έθεβνη).
Σν άξζξν ζα πξνζπαζήζεη λα κειεηήζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο δξάζεο θαη
ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ θήπσλ ζε αζηηθά πεξηβάιινληα,
λα αμηνινγνχλ ζχλζεηεο πιεξνθνξίεο, λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη λα θάλνπλ πξνβιέςεηο
θαη ζελάξηα. Με ηελ εηθφλα ηεο αλεμέιεγθηεο ηζηκεληνπνίεζεο ησλ ζρνιηθψλ απιψλ, νη
καζεηέο θεχγνπλ απφ ην ζρνιείν ρσξίο θακία εγγξαθή θαη απνηχπσζε ζηε κλήκε ηνπο κπξσδηψλ, εηθφλσλ, ρξσκάησλ, εηθφλσλ θχζεο θαη ελαιιαγήο επνρψλ θ.ιπ. – αιιά θαη δελ
αθήλνπλ ηίπνηα δηθφ ηνπο, θακία θαηάζεζε ησλ παηδηθψλ – εθεβηθψλ ρξφλσλ πνπ πέξαζαλ
ζ΄ απηέο. Ζ κεγάιε επθαηξία θαη ε δπλαηφηεηα πνπ είραλ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο, εηδηθά
θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία γηα πνιπζρεκαηηθή θαη πνιχπιεπξε αηζζεηηθή,
ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαιιηέξγεηα κέζσ ηεο επαθήο ηνπο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ
θήπσλ ζηηο ζρνιηθέο ηνπο απιέο ράζεθε.
ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ επηρεηξνχκε λα παξνπζηάζνπκε κνξθέο θαη είδε ζρνιηθψλ
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θήπσλθαη ηεο βαζηθήο ζρνιηθήο θεπνπξηθήο (ΒΚ), ζεσξψληαο πσο ε ελαζρφιεζε ησλ
καζεηψλ κ΄ απηνχο, ζα ηνπο δψζεη ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ δηαθνξεηηθά είδε θπηψλ, ηα
ζηάδηα θχηεπζεο θαη αλάπηπμεο ησλ θπηψλ θαη ην πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν ηεο
αλάπηπμήο ηνπο.ζα εμεηάζεη θαη ζα κειεηήζεη ηε δπλαηφηεηα θπζηθήο θαιιηέξγεηαο (κέζνδνο
ηεο ειάρηζηεο παξέκβαζεο), ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο φπσο νη ζρνιηθέο απιέο ζε αζηηθφ
πεξηβάιινλ θαη ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο άμνλεο:


ρη θαηεξγαζία ηεο γεο,



ρη ιίπαζκα,



ρη βνηάληζκα,



ρη θπηνθάξκαθα

Οη καζεηέο λα παξαθνινχζεζαλ απφ πξψην ρέξη πψο ην λεξφ, ν αέξαο θαη ην θσο ηνπ ήιηνπ
έξρνληαη ζηε δσή ηνπο καδί σο ηα ηέιεηα ζπζηαηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη λα
παξαθνινπζνχλ, πψο ηα έληνκα, ηα δψα θαη ηα θπηά ζπλππάξρνπλ ζε έλα ηζνξξνπεκέλν
νηθνζχζηεκα ζπκβίσζεο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ επζχλε θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία θαζψο
ζπλεξγάδνληαη γηα λα θξνληίζνπλ γηα απηή ηελ αλάπηπμε ζην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο ΒΚ.
ηελ πεξίπησζε ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ, νη καζεηέο κπνξνχλ επηπιένλ λα γλσξίζνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη λα πηνζεηήζνπλ ζπλήζεηεο πγηεηλήο
δηαηξνθήο. ηελ Διιάδα αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηε
δηακφξθσζε ζρνιηθψλ θήπσλ (Παλαγησηίδνπ, 2013).

1. Θεσξεηηθφ ππφβαζξν
Ζ αιιαγή απφ ηνλ φξν αεηθφξα αλάπηπμε ζε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξα αλάπηπμε
(ΔΑΑ),φπσο αλαθέξνπλ νη Φινγαΐηε θαη Ληαξάθνπ (2009), παξνπζηάδεη ζπγρξφλσο θαη ηηο
εθπαηδεπηηθέο έλλνηεο – ζηφρνπο ηεο ΔΑΑ: Πξψηα ν καζεηήο , ε ζχλδεζε ησλ καζεηψλ κε ην
πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δνπλ θαη κεγαιψλνπλ, ην κέιινλ θαη ε αλάιεςε δξάζεσλ, ε
θξηηηθή ζθέςε θαη νη αμίεο, ε πνιππινθφηεηα, ε ζπκκεηνρή. Απηφ νδήγεζε ζηνλ φξν
«επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε δει. ζηνλ πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη
πνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ». ηελ παξνχζα
εξγαζία ζα εξεπλήζνπκε θπξίσο ηελ θαηλνηφκα ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ή ηερλνινγηθψλ
εξγαιείσλ πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο άμνλεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο. Με ηνλ
δεχηεξν άμνλα, απηφλ ηεο θαηλνηφκνπ εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο, ε παξνχζα εξγαζία ζα
αλαθεξζεί ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηά ηεο σο ηκήκα ηεο γεληθφηεξεο άπνςεο ησλ θαηλνηφκσλ
πξνγξακκάησλ.
χκθσλα κε ηελ Παπαδνληθνιάθε (2018), έσο θαη ην 1980 ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα θαη εηδηθά ηελ πξψηε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο ηα παηδηά είραλ πιεξνθφξεζε
εμαξηεκέλε κε ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ ηνπο γηα ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ (δει. ηε δσή
ζην ζρνιείν, ζηε θχζε, ζηελ πφιε ή ην ρσξηφ, γηα ην ηη είλαη δάζνο, πνηάκη, ιίκλε, δψν,
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ζάιαζζα, ρεηκψλαο, ρηφλη, επνρέο θ.ιπ.). Ο καζεηήο αθφκε θη αλ δνχζε ζε αζηηθή πεξηνρή
κάζαηλε αξθεηά γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Οη θαιέο πξαθηηθέο εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ
εξγαιείσλ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ αεηθφξν ζρνιείν ην νπνίν έρεη απνξξίςεη
νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα ηνλ δαζθαινθεληξηζκφ. Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο
είλαη απηή πνπ ηαηξηάδεη ζην Αεηθφξν ρνιείν, εκπινπηηζκέλε θαη κε άιιεο ελεξγεηηθήο
κνξθήο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, (ην παηρλίδη ξφισλ, ε δξακαηνπνίεζε, ε πξνζνκνίσζε, ε
ηζηνξηνγξακκή, θ.ά.). πσο αλαθέξεη ν Καπεηάληνο (2014), ε αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ηνπ
ιανχ σο πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ επαθή κ‘ απηφ, πξνθαινχκελε θαη κέζα απφ ηελ
εθπαίδεπζε, ζα έδηλε επηζπκεηά απνηειέζκαηα αξθεί λα γηλφηαλ ζσζηά.
Ζ ηδέα γηα αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη κηθξήο έθηαζεο θαιιηέξγεηα ζρνιηθψλ θήπσλ δελ είλαη
θαηλνχξγηα. Μπνξεί θαλείο λα αληιήζεη πιεξνθφξεζε απφ θείκελα ήδε απφ ην 1929 - 1930
θαη λα δηδαρηεί ηφζν απφ ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ φζν θαη απφ ηε
δηαζχλδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηερνκέλσλ κέζα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αιιά επίζεο
ηελ εθαξκνγή κέζα ζην θαζεκεξηλφ σξνιφγην πξφγξακκα θαη ηε ζρνιηθή δσή επξχηεξα. Οη
δε πξνηάζεηο γηα ην ιαραλφθεπν ζην ζρεηηθφ θείκελν ηνπ 1929 θαίλνληαη λα είλαη
ελδηαθέξνπζεο θαη αθφκα επίθαηξεο.Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη, ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο, νη ζρνιηθνί θήπνη είραλ εθαξκνζηεί ζεζκηθά θαη ζπζηεκαηηθά επί θπβεξλήζεσο
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ην 1929, φηαλ απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε θαη θαιιηέξγεηα θήπνπ ζε θάζε
ζρνιείν.
πσο αλαθέξεη ν Branden (2008), ε ηδενινγία πίζσ απφ ηελ εθπαίδεπζε κε βάζε ηνλ θήπν,
κπνξεί λα αλαθαιπθζεί ζηα γξαπηά ησλ θηινζφθσλ ηνπ 17νπ αηψλα φπσο ν John Amos
Comenius, ν νπνίνο ππνζηήξηδε ηελ θαζνιηθή, πξαθηηθή θαη θαηλνηφκν κάζεζε. Έγξαςε:
«Έλαο ζρνιηθφο θήπνο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε θάζε ζρνιείν, φπνπ ηα παηδηά κπνξνχλ λα
έρνπλ ηελ επθαηξία λα θνηηάμνπλ ραιαξά ηα δέληξα, ηα ινπινχδηα θαη ηα βφηαλα, λα
δηδάζθνληαη θαη λα ηα εθηηκνχλ». Σα πξψηα αξρεία ζρνιηθψλ θήπσλ εκθαλίδνληαη ζηηο αξρέο
ηνπ 18νπ αηψλα ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Απζηξαιία, αξγφηεξα ζηνλ αηψλα ζηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα πινπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα πξνγξάκκαηα θαη
δξάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο θήπσλ ζηα ζρνιεία. πσο αλαθέξνπλ νη Πιαθνλνχξε
et.al. (2015) γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηδέαο «ρνιείν κε θήπν» ε νπνία
μεθίλεζε ην 2012 κε νκάδα ζπληνληζκνχ δξάζεο ηελ Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. Πεινπνλλήζνπ, έιαβαλ
κέξνο γηα ην δηάζηεκα 2012 έσο 2015: 63 Νεπηαγσγεία, 75 Γεκνηηθά ζρνιεία, 32 Γπκλάζηα
θαη 28 Λχθεηα κε πξννπηηθή ηεο δξάζεο ηεο δηαζχλδεζή ηεο κε ην παγθφζκην θίλεκα
SlowFood.Έλα δηαδξαζηηθφ θαη ζπκκεηνρηθφ πείξακα ζε ζρνιεία ησλ ΖΠΑ, αχμεζε ηελ
θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απφ ηα παηδηά, ελψ ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα
γλσξίζνπλ ηνλ θφζκν ηεο γεσξγίαο. πλνιηθά 23 ζρνιεία πήξαλ κέξνο, δεκηνπξγψ-ληαο ζηνλ
πξναχιην ρψξν ηνπο κηθξνχο θήπνπο. Σν πείξακα πεξηιάκβαλε φιεο ηηο δηα-δηθαζίεο ηεο
θαιιηέξγεηαο, απφ ηε ζπνξά κέρξη ηε ζπγθνκηδή. Ζ «ρξνληά θήπνπ», φπσο νλνκάζηεθε ην
πξφγξακκα, δηήξθεζε 2 ζρνιηθά ρξφληα, απφ ηνλ ρεηκψλα κέρξη ηελ άλνημε (ΤΠΑΗΘΡΟ,
2017).
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2. Έξεπλα
Σν θεληξηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη εάλ ε δεκηνπξγία, ε
ιεηηνπξγία θαη ε χπαξμε ηνπ ζρνιηθψλ θήπσλ (schoolgαrdens) θαη ε εθαξκνγή ηεο Βαζηθήο
ρνιηθήο Κεπνπξηθήο, (ΒΚ), ζε ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα αζηηθνχ θαη εκηαζηηθνχ ηζηνχ ηεο
πεξηνρήο ησλ Σξηθάισλ, απνηεινχλ θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία επαηζζεηνπνίεζεο
ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.Σν ζθεπηηθφ ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο ζεκειηψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη ζηηο εκπεηξηθέο
παξαηεξήζεηο ηνπ εξεπλεηή πνπ ζεσξνχλ ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν δσήο
ζηηο πφιεηο εκπφδηα ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
2.1. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζρεηηθηζηηθφ θνλζηξνπθηηβηζηηθφ παξάδεηγκα
ζθέςεο (constructivist conceptual framework), ζε άκεζν θαη έκεζν ζπζρεηηζκφ κε ηηο αμίεο,
εκπεηξίεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ εξεπλεηή, ν νπνίνο έπαηξλε απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο
θαηεγνξίεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο (Creswell, 2011), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
Charmaz (1990). Σν ζπγθεθξηκέλν πεξίγξακκα ζθέςεο πνπ εθαξκφζηεθε πξνζπάζεζε λα
εμεγήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, θαζψο βίσλαλ κία
δηαδηθαζία κέζσ ηεο Βαζηθήο ρνιηθήο Κεπνπξηθήοθαη απφ ηα επξήκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ
κέζσ ηεο έξεπλαο ζηε ζπλέρεηα λα παξαρζεί δηαθσηηζηηθή θαη πνιππαξαγνληηθή επεμήγεζε
θαη πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο έξεπλαο (Μαληδνχθαο, 2003).Δπηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα
επεηδή πξαγκαηηθά επηδηψμακε λα έρνπκε δπλακηθή ζρέζε παξαηεξεηή – αλαιπηή, άκεζε θαη
ζε βάζνο πξφζβαζε ζηηο απφςεηο θαη ηδέεο αιιά θαη ζηηο εμεγήζεηο ηνπ θεληξηθνχ
εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο. ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θνλζηξνπθηηβηζηηθφ ζρεδηαζκφ, επηδηψθεη λα
δηεξεπλήζεη θαη λα ηεθκεξηψζεη ηνπο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Βαζηθή ζρνιηθή
Κεπνπξηθή επεξεάδεη θαη επαηζζεηνπνηεί ηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ θαη
καζεηξηψλ ζε δεηήκαηα θαη ζέκαηα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Ζ παξνχζα έξεπλα ζα επηρεηξήζεη επίζεο λα ελεκεξψζεη ηελ εθπαηδεπηηθή
θνηλφηεηα γηα ηα πνιιαπιά νθέιε ηεο έληαμεο ηεο Βαζηθήο ρνιηθήο Κεπνπξηθήο ζηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηιέρζεθε ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Σξηθάισλ,
ηφπνο επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζεο ηνπ εξεπλεηή, θαη νπνίνο είρε θαη έρεη ελεξγή ζπκκεηνρή
ζε δξάζεηο πινπνίεζεο ζρνιηθψλ θήπσλ θαη ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηεί, αιιά θαη ηελ
εκπεηξία απφ ηελ πινπνίεζε ζρνιηθψλ θήπσλ ζε άιια ειιεληθά ζρνιεία πνπ ππεξεηνχζε σο
εθπαηδεπηηθφο.πγθεθξηκέλα επηιέρζεθαλ ηξία - (3), Γεκνηηθά ζρνιεία, δχν κέζα ζην
πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο πφιεο ησλ Σξηθάισλ θαη έλα - (1), πεξηθεξεηαθά απηήο θαη
ζηα νπνία εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο δεκηνχξγεζαλ, ιεηηνχξγεζαλ θαη ιεηηνπξγνχλ
ζρνιηθνχο θήπνπο.
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2.2. Γείγκα έξεπλαο
Ζ ζεσξεηηθή δεηγκαηνιεςία (theoreticalsampling) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ζπιιέμνπκε ηα
δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπκε ηηο θαηεγνξίεο νη νπνίεο δελ βαζίδνληαη ζε
πνζνζηψζεηο αιιά ζε ζεσξεηηθέο πεξηζζφηεξν αλεζπρίεο. Δλ πξνθεηκέλσ ε ζεσξεηηθή
δεηγκαηνιεςία είλαη ζηελ παξνχζα έξεπλα ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία ρσξίο φκσο λα ηα
απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ησλ δεδνκέλσλ απφ ην δείγκα λα δεκηνπξγνχλ θαηεγνξίεο
βαζηζκέλεο ζε πνζνζηψζεηο. Δπηιέρζεθε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία (purposive sampling)
(Creswell, 2011) θαη ζεσξήζεθε επηζηεκνληθά αμηφπηζηε δηφηη έρεη ηελ γλψζε, ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ζέιεζε λα δψζεη ζε βάζνο θαη νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο.
Ο αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ – βαζηθά κέιε, είλαη ηέζζεξηο (4) εθπαηδεπηηθνί (δχν άληξεο θαη
δχν γπλαίθεο), κε πνιπεηή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, άξηζηνη γλψζηεο ηεο Βαζηθήο ρνιηθήο
Κεπνπξηθήο, κε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε πεξηβαληνιινγηθψλ πξνγξακκάησλ,
επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη
νθηψ (8) καζεηέο (ηέζζεξα αγφξηα θαη ηέζζεξα θνξίηζηα), ησλ Γ‘ (ηεηάξηεο), Δ‘ (πέκπηεο),
θαη Σ‘ (έθηεο), ηάμεσλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
2.3. Δξεπλεηηθά εξγαιεία θαη δενληνινγία ηεο έξεπλαο
Δπηιέρζεθαλ σο εξεπλεηηθά εξγαιεία ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηα βαζηθά κέιε δειαδή
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (δεκηνπξγνχο ζρνιηθψλ θήπσλ), ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηνπο
καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δξάζε δεκηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ
ζρνιηθψλ θήπσλ. Ζ πξνζέγγηζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πνηνηηθή έξεπλα ζχκθσλα κε ηνλ
Creswell (2011), είλαη ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε (one-to-oneinterwiew), σο αμηφπηζηε
δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ηνπο Πνπξθφ θαη Ίζαξε (2015), ν φξνο
«πνηνηηθή ζπλέληεπμε» αθνξά φιεο ηηο ζε βάζνο ζπλεληεχμεηο θαη απνηειεί αξθεηά
δηαδεδνκέλε κέζνδν ζπιινγήο πνηνηηθψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα
θαη ζε άιιεο. Δμαζθαιίζηεθαλ νη ζπλαηλέζεηο ησλ «ππνθεηκέλσλ» θαη γηα κελ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο δφζεθε θαη ππεγξάθε απφ ηνπο ίδηνπο πξηλ ηελ ζπλέληεπμε έληππν
ζπλαίλεζεο γηα δε ηνπο καζεηέο ππεγξάθε ππεχζπλε δήισζε ζπλαίλεζεο απφ ηνπο γνλείο
ηνπο (δείηε Παξάξηεκα Η). ηα έληππα ζπλαίλεζεο θαη ζηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ζπλαίλεζεο
ππήξρε γξαπηή αλαθνξά ησλ ζρεδίσλ, ηεο ρξήζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα
ηεο πεξίιεςεο ηεο κειέηεο φηαλ νινθιεξσζεί ε έξεπλα. Αλαπηχρζεθαλ επίζεο πξσηφθνιια
ζπλέληεπμεο πνπ πεξηείραλ:


ην ζέκα ηεο έξεπλαο,



ηελ ψξα, ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν ζπλέληεπμεο,



ην άηνκν πνπ παίξλεη ηε ζπλέληεπμε,



ην άηνκν πνπ δίλεη ηε ζπλέληεπμε,
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ηηο εξσηήζεηο,



γξαπηή αλαθνξά ησλ ζρεδίσλ, ηεο ρξήζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα
ηεο πεξίιεςεο ηεο κειέηεο φηαλ νινθιεξσζεί ε έξεπλα,



επραξηζηίεο θαη αλαθνξά ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπλέληεπμεο.

3. Μέζνδνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ
ηε παξάγξαθν απηή παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία αλαιχζεθαλ ηα δεδνκέλα, ν
ηξφπνο επεμεξγαζίαο ηνπο θαη ν πίλαθαο κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ
αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ιφγνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ. ηελ θάζε απηή θαη κεηά ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ην πιηθφ πνπ αξρείν απηφ αλαγλψζηεθε πνιιέο θνξέο
γηα λα θαηαλνεζεί..θαη λα μαλαζπκεζεί ν εξεπλεηήο ηα δεδνκέλα. Ζ ζπιιέρζεθε,
απνκαγλεηνθσλήζεθε θαη κεηαηξάπεθε ζε αξρείν θεηκέλνπ γηα λα επεμεξγαζηεί θαη λα
αλαιπζεί. Έγηλε δηαζηάπξσζε θαη ζπζρέηηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ, ησλ
απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ απφςεσλ ηνπ εξεπλεηή ζε θάζε κία απφ ηηο
εξσηήζεηο αιιά θαη ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ θεπνπξηθή Creswell, (2011). ηε
ζπλέρεηα ε θάζε απηή ηεο αλάιπζεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φπσο ιέεη ν Ησζεθίδεο
(2003) γηα λα απνδνζνχλ ηα λνήκαηα αιιά θαη λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ή
άιια πνπ πξνέθπςαλ ζηελ δηαδηθαζία. Μεηά ηελ αλάγλσζε, δφζεθαλ ζην πιηθφ ησλ
ζπλεληεχμεσλ δεθαελλέα (19) ελεξγεηηθνί θσδηθνί (Creswell, 2011), (Πίλαθαο 1.).

4. Απνηειέζκαηα
Απηνί νη δεθαελλέα (19) ελεξγεηηθνί θσδηθνί ζχκθσλα κε ηνλ Creswell, (2011) πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ Charmaz, (2000, 2006), θάιππηαλ ελφηεηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
ζπλεληεχμεσλ.
Πίλαθαο 1.

θσδηθνί

θσδηθνί ιεθηηθά

1

Παξαηήξεζε, (αηηηαθέο ζρέζεηο)

2

Καηλνηφκν εξγαιείν κάζεζεο

3

Αηζζεηηθή απφιαπζε

4

Γεσξγηθή παξαγςγή

5

Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

6

Οηθνζχζηεκα, πεξηβάιινλ

7

Γξαζηεξηφηεηα ζηε θχζε

8

Κνηλσληθνπνίεζε

9

πλεξγαηηθφηεηα – ζπλεξγαηηθή θνηλφηεηα
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10

Καηαλφεζε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο

11

Πξνζηαζία ηεο θχζεο

12

Καιέο, βέιηηζηεο πξαθηηθέο

13

Πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία

14

Πνιππνιηηηζκηθφηεηα

15

Γηαηξνθηθή αιπζίδα

16

Οηθνινγία

17

Απαζρφιεζε – δξάζε

18

Φχζε θαη επνρέο

19

Γεκηνπξγηθφ παηρλίδη

Μεηά ηελ νκαδνπνίεζε ησλ θσδηθψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ θαηεγνξηψλ πνπ
πεξηειάκβαλαλ, ην πιηθφ θαηέιεμε ζε δχν ζέκαηα κε δχν θαηεγνξίεο θαη ηέζζεξηο
ππνθαηεγνξίεο ζην πξψην ζέκα θαη δχν θαηεγνξίεο θαη ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο ζην δεχηεξν
ζέκα. (Πίλαθαο 2.).
Πίλαθαο 2.

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ βαζηθψλ κειψλ θαη παηδηψλ, ε παξνχζα έξεπλα
αλέδεημε ζεκαληηθά ζηνηρεία θαηαλφεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηφζν σο αληίιεςε ησλ
καζεηψλ φζν θαη ζηε ζχλδεζή ηνπ κε ην ζρνιείν φπνπ ν θήπνο ήηαλ θαη είλαη ην θπζηθφ
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πεξηβάιινλ θαη ιεηηνπξγεί κε ηνπο θαλφλεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη εκπλέεη άιιε
θνπιηνχξα ζηάζεο καζεηψλ πξνο απηφ. Έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ αλαδείρζεθε είλαη ε
δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα ηα παηδηά λα καζαίλνπλ θαη λα κεγαιψλνπλ κέζσ ηεο θεπνπξηθήο,
εκπιέθνληαο ηε θπζηθή ηνπο πεξηέξγεηα θαη ην ζαχκα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαζψο
κεγαιψλνπλ.
Έλα άιιν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ αλαδείρηεθε ήηαλ ε θαηαλφεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
κέζσ ηνπ παξάγνληα γηα ηεο ζηάζεο ηεο εγεζίαο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζπλερίδεη ηε ζηήξημε,
αθφκα θαη φηαλ νη κεκνλσκέλνη ζπκκεηέρνληεο δάζθαινη αιιάδνπλ. Σα παηδηά
ζηελαρσξηνχληαη φηαλ θεχγεη θάπνηνο δάζθαιφο ηνπο πνπ ηνπο έκαζε πνιιά ζηνλ θήπν, αιιά
γξήγνξα αλαθάκπηνπλ κε ηελ εκθάληζε άιινπ δαζθάινπ κε ηα ίδηα ή θαη απμεκέλα
ελδηαθέξνληα γηα ηε ζρνιηθή θεπνπξηθή. ε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, νη εθπαηδεπηηθνί θαη ην
ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, νη ζπληνληζηέο πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ, νη
εζεινληέο γνλείο βξίζθνληαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε, έηζη ψζηε λα δηαηεξνχληαη θαη λα
παξάγνληαη βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζεβαζκνχ θαη θαηαλφεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
ηελ παξνχζα έξεπλα δηαπηζηψκε πσο παξά ηα φπνηα πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ
ζπλάληεζαλ θαηά ηε δεκηνπξγία θαη ηδηαίηεξα ηε ζπληήξεζε ησλ θήπσλ ζην ρψξν ηνπ
ζρνιείσλ, ε χπαξμή ηνπο ζεσξείηαη απφ ηα παηδηά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο άιινπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαγθαία, γηαηί εθηφο απφ ηελ αηζζεηηθή
απφιαπζε ηελ νπνία παξέρεη ζην ζρνιείν, ηελ δπλαηφηεηα γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα,
θίλεζε, ζχλδεζε κε άιια καζήκαηα, θαιή πγεία θαη ηελ επαθή κε ηε θχζε, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη ζρέζε
κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Ζ αμηνπνίεζή ηεο ΒΚ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο δηαρείξηζεο, ελεξγεηαθήο νηθνλνκίαο
θαη θπθιηθήο παξαγσγήο κέζα ζε έλα «αεηθφξν» ζρνιείν πνπ θαηαλνεί ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ ζε φια ηα επίπεδα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ θαζηζηά ζεκαληηθφ
θαηλνηφκν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ αεηθνξία, ηελ νηθνινγηθή
ζπλείδεζε ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα κε ηα έληνλα πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά,
πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ζηηο
πφιεηο.Ζ παξνχζα έξεπλα δηαπίζησζε πσο ε ιεηηνπξγία ηέηνησλ κνληέισλ θήπσλ πνπ
αλαδεηθλχνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, είρε σο απνηέιεζκα λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο θπηηθήο παξαγσγήο θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ εκπιέθεη θπζηθέο θαη
πεξηβαιινληηθέο δηαδηθαζίεο γεληθφηεξα, θαζψο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηα πξνβιήκαηα, ηηο
ζπγθξνχζεηο πνπ ε ίδηα ε θχζε δεκηνπξγεί φηαλ νη παξεκβάζεηο ηνπ αλζξψπνπ δηέπνληαη απφ
ππεξάληιεζε ησλ απνζεκάησλ. Γηαπηζηψζεθε αθφκε ε απφθηεζε ζηάζεσλ ζσζηήο
δηαρείξηζεο ησλ θπηψλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ε νπνία δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο
ζπλέρεηαο γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. Ζ εηήζηα δηαρείξηζε κε βάζε ηα κνληέια θήπσλ πνπ
δηεξεπλήζεθαλ δεκηνχξγεζαλ ζεηηθφ πιαίζην ζην ζρνιηθφ ρψξν γηα κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε
θαη αληίιεςε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Απφ ηηο
απαληήζεηο πξνθχπηνπλ:
1. Ο ξφινο ηεο ζσζηήο επηινγή ηνπ ρψξνπ θαη ν αηζζεηηθφο ζρεδηαζκφο,
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2. Ο ζσζηφο πξνζαλαηνιηζκφο αθνχ εμεγήζεθε ζηα παηδηά ηη είλαη ηα βηνθιηκαηηθά θηίξηα, ε
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.
Ζ παξνχζα κειέηε έδεημε πσο νη νκάδεο ησλ ζρνιείσλ πνπ αζρνιήζεθαλ θαη αζρνινχληαη κε
ηε ΒΚ σο θαηλνηφκν εξγαιείν θαη πνπ εξσηήζεθαλ αλέδεημαλ πσο ην πξαζίληζκα ησλ
ζρνιηθψλ απιψλ δελ πξέπεη κφλν λα βειηηψλεη ην ζρνιηθφ αζηηθφ πεξηβάιινλ, πξέπεη λα
γελλάεη κηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, λα ζπλερίδεη ηελ
νιηζηηθή παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, λα πξνάγεη ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη λα ζπλδέη ζπλερψο ηελ
ελαζρφιεζε «έμσ» θαη «κέζα». Ο ζρνιηθφο θήπνο εμσηεξηθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Οη
απαληήζεηο ησλ παηδηψλ θαη ησλ δαζθάισλ κέζα απφ ηε ζεκαηνινγία θαη ηε κεζνδνινγία ηεο
ζρνιηθήο θεπνπξηθήο δείρλεη φηη αμηνπνίεζε ε δξάζε ην καζεηηθφ δπλακηθφ δεκηνχξγεζε ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δηακφξθσζε ελεξγψλ πνιηηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά
ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη καζεηέο έδεημε ε έξεπλα έγηλαλ πηφ ηθαλνί θαη ζηελ
απηναμηνιφγεζή ηνπο θαη λα ζηε βειηίσζε ηεο γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, λα
δηαρεηξίδνληαη δπζθνιίεο. Γψζεθε ε δπλαηφηεηα ζηα βαζηθά κέιε θαη ζηα παηδηά απηφ ην
δηάζηεκα ηεο αζρνιίαο ηνπο λα αλαζηνραζηνχλ, λα αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ζθέςε. λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ρξεζηκφηεηα πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, ηεο θπηηθήο παξαγσγήο θαη λα
πξνζδηνξίζνπλ σο έλα βαζκφ, ηελ ππεξθαηαλάισζε ηνπ ζήκεξα.
Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ βαζηθψλ κειψλ πξνέθπςαλ:


Να βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ηδηαηηέξσλ ελδηαθεξφλησλ
ησλ παηδηψλ θαη παξάιιεια λα ηνπο κεηαδψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηε θχζε, ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ ηερλνγλσζία ηνπο γηα ηνλ ζρνιηθφ θήπν.



Να κεηαδψζνπλ ζηα παηδηά γλψζεηο θαηαλφεζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ θπηψλ κε ηε
δηαηξνθή θαη κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνθαιιηέξγεηα.



Δμήγεζαλ ζηα παηδηά θαη αζρνιήζεθαλ κε ηελ θνκπνζηνπνίεζε.



Δξκήλεπζαλ καδί κε ηνπο καζεηέο, πνιιέο αηηίεο αζζελεηψλ ησλ θεπεπηηθψλ θαη ηελ
θαηαπνιέκεζή ηνπο ρσξίο θπηνθάξκαθα.



Δπεμήγεζαλ ηηο ζπγθαιιηέξγεηεο κε ηα αξσκαηηθά θπηά κέζα ζηνλ θήπν.



Πξνζπάζεζαλ λα εμεγήζνπλ θαη ην πέηπραλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ηηο
θαηεγνξηνπνηήζεηο πσλ ιαραληθψλ – θεπεπηηθψλ.



Πέηπραλ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά, ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε πξάζηλνπ ζηε
γεηηνληά θαη ζηηο απιέο ησλ ζρνιείσλ ηνπο.



Βνήζεζαλ ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέκβνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, λα ην
δηακνξθψζνπλ θαη λα ην πξνζηαηέςνπλ.
Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ νκάδσλ εζηίαζεο – (καζεηψλ), πξνέθπςαλ:



Αλάπηπμε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ.
Page 391 of 416

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576



Δπαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκεηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηαλφεζαλ ηε ζεκαζία
θαη ηε κεγάιε αμία ηεο αηνκηθήο αιιά θαη ηεο ζπιινγηθήο ζπλεηζθνξάο ζηε
δηακφξθσζε ελφο θαιχηεξνπ πεξηβάιινληνο.



Αληηιήθζεθαλ ηε ζεκαζία ρξήζεο ηνπ εδάθνπο, ρξήζεο ηνπ λεξνχ θαη ηνπ ήιηνπ
ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηε θξνληίδα πνπ έρνπλ αλάγθε ηα
θπηά, αλάινγα κε ηηο επνρέο ηνπ. (Καηαλφεζε ηεζζάξσλ επνρψλ).



Καιιηέξγεζαλ δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ εξγαιείσλ θαη άιισλ πιηθψλ θεπνπξηθήο.



Έλησζαλ ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θήπνπ ηνπο ζην ζρνιείν ηνπο, αηζζάλζεθαλ
πεξήθαλνη φηαλ νη πιεξνθνξίεο ηνπο δηαρένληαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ζηα
ζπίηηα ηνπο.



Βειηίσζαλ ηελ έθθξαζή ηνπο κέζσ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ
εληππψζεψλ ηνπο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα δεκηνπξγίαο ηνπ
ζρνιηθνχ ηνπο θήπνπ.



Καηαλφεζαλ θαιχηεξα καζεκαηηθέο έλλνηεο φπσο εκβαδφλ, πεξίκεηξνο, χςνο, πιάηνο
,εθαηνζηφ, κέηξν, αξηζκνχο.



Δκπέδσζε θαη βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ν άλζξσπνο είλαη κέξνο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη έρεη θάζε ιφγν λα ην πξνζηαηεχεη.



Δπηπξφζζεηα, δηακνξθψλνληαη πνιίηεο κε θξηηηθή ζθέςε, πνπ ζα αλαζηνράδνληαη, ζα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο θνηλφηεηάο ηνπο.



Μπαίλνπλ νη βάζεηο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηα παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά
δεηήκαηα θαη ηζρπξνπνηνχληαη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ηα
παηδηά σο απξηαλνί ελήιηθεο πνιίηεο, λα ζπκκεηέρνπλ απξφζθνπηα ζηα δξψκελα κηαο
δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο εμαζθαιίδνληαο έλα βηψζηκν κέιινλ ζηνλ πιαλήηε γε.

5. πκπεξάζκαηα
Tα επξήκαηα απηήο ηεο πνηνηηθήο κειέηεο ζρεηηθά κε ηνπο ζρνιηθνχο θήπνπο ζηα Σξίθαια
Θεζζαιίαο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγήο ησλ ζρνιηθψλ θήπσλ
θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ βαζηθψλ κειψλ - εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ παηδηψλ πξνο ηνλ ζρνιηθφ
θήπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε δίλεη κηα εηθφλα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο
ζπκπεξηθνξέο – αληηιήςεηο ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ελφο ζρνιηθνχ
θήπνπ ζε ζρνιεία πνπ έρνπλ ειάρηζην αλνηθηφ ρψξν γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ζρνιηθνχ θήπνπ.
Απηή ε πξφζζεηε γεσγξαθηθή πνηθηινκνξθία ζηελ έξεπλα ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ νδεγεί ζε πην
ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο, παξφηξπλζε γηα αχμεζε ησλ θήπσλ ζηα ζρνιεία. ε γεληθέο
γξακκέο, ηα βαζηθά κέιε θαη ηα παηδηά ήηαλ ζεηηθά, ελζνπζηαζκέλα θαη κε πνιχ θαιέο
εληππψζεηο γηα ηνλ θήπν ζην ζρνιείν.
Κάπνηα επξήκαηα πξέπεη λα ηχρνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Έλα πξψην ζπκπέξαζκα είλαη φηη
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ηα ζρνιεία ηεο παξνχζαο κειέηεο μεθίλεζαλ ηνπο ζρνιηθνχο θήπνπο γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ
ηα παηδηά ζηε θχζε θαη λα γλσξίζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαιχηεξα θαη ζε βάζνο θαη λα
ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα έρνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζην «πξαζίληζκα» ησλ ρψξσλ ζηα
ζρνιεία ηνπο.. Μειέηεο ζε άιιεο ρψξεο έδεημαλ επίζεο φηη νη ππάξρνληεο ζρνιηθνί θήπνη
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη φηη δελ έρνπλ αληίθηππν
ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ. Οη ππνζρφκελεο επηδξάζεηο ηεο ζρνιηθήο θεπνπξηθήο ζηε θπζηθή
δξαζηεξηφηεηα αλαθέξζεθαλ επίζεο ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηελ παξνχζα έξεπλα. Σα επξήκαηα απφ ηελ έξεπλα ζα πξέπεη λα ηχρνπλ θάπνηαο πξνζνρήο
θαη ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνζηηζέκελε αμία αλ ηα ζρνιεία εηζήγαγαλ επίζεο έλα πγηεηλφ
ηξφπν δσήο, εζηηάδνληαο ηφζν ζηε δηαηξνθή φζν θαη ζηε ζσκαηηθή άζθεζε, φηαλ μεθηλνχλ
ζρνιηθφ θήπν.
Σα βαζηθά κέιε ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπκθψλεζαλ φηη ε ελζάξξπλζε ησλ παηδηψλ λα
αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη
πξφζζεην ζηφρν ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ.Σα παηδηά αληηιήθζεθαλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ
γλψζεσλ απέλαληη ζηα ιαραληθά, ηα θεπεπηηθά θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα,
ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ. Δπίζεο, ην πιαίζην
γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή δειψλεη φηη νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα πηζηεχνπλ φηη έλα έξγν
ζα έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα λα πεηχρεη. Οη ζρνιηθνί θήπνη ζηελ παξνχζα κειέηε
ήηαλ πέξα γηα πέξα εξαζηηερληθνί θαη ζηεξίρηεθαλ ζηελ εκπεηξία θαη ζηηο γλψζεηο θπξίσο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μπνξεί λα ππάξμεη θαη ρξεκαηνδφηεζε (ζρνιηθέο επηηξνπέο, ζχιινγνη
γνλέσλ), ψζηε λα ηζρπξνπνηεζεί ν πάξάγνληαο επηηπρίαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ.
Δπηπιένλ, ηα βαζηθά κέιε θαη ηα παηδηά, είλαη γεληθά ζεηηθνί λα ζπκκεηάζρνπλ γνλείο ή
άιινη εζεινληέο λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηα παηδηά ζηνλ θήπν, κέζσ νξγαλσκέλσλ ζρνιηθψλ
δξάζεσλ, γηα λα κεηψζνπλ ηελ πίεζε θαη ην ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο
ρξφλνπ θαη μεθνχξαζεο. Δπηπξφζζεηα νη γνλείο, ηα παηδηά θαη νη ηνπηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ ζηε ζπληήξεζε ηνπ θήπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ, θάηη πνπ αλαθέξζεθε
σο πξφβιεκα ζηα ζρνιεία. Ζ ζπκκεηνρή γνλέσλ ζα είλαη επίζεο αλαγθαία γηα ηελ αχμεζε
ησλ επηπηψζεσλ ζηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, θαζψο ε βηβιηνγξαθία δείρλεη
φηη νη γνλείο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαλάισζε ιαραληθψλ απφ παηδηά. Οη
γνλείο κπνξνχλ λα πξνζθιεζνχλ λα επηζθεθηνχλ ηνλ θήπν θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
απνγεχκαηνο γνλέσλ, κπνξνχλ λα ζηαινχλ ελεκεξσηηθά δειηία ζρεηηθά κε ηα νθέιε γηα ηελ
πγεία απφ ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο αχμεζεο ηεο
πξφζιεςεο ζην ζπίηη ή λα θάλνπλ εξγαζίεο ζην ζπίηη καδί κε ηα παηδηά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
θεπνπξηθή.
Σα βαζηθά κέιε θαη ηα παηδηά πξφηεηλαλ φηη έλαο κεγαιχηεξνο ζρνιηθφο θήπνο ζα ήηαλ
επεξγεηηθφο, αιιά ππήξρε έιιεηςε ρψξνπ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ θήπνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε
ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ – Γήκσλ - κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ηα ζρνιεία λα
μεπεξάζνπλ απηφ ην πξφβιεκα θαζψο νη Γήκνη κπνξνχλ λα παξέρνπλ ρψξν φπσο ίζσο ζε
πάξθα ή αλνηρηνχο ρψξνπο δίπια ζηα ζρνιεία, γηα λα επεθηείλνπλ ηνλ θήπν ηνπο. Οη ζρνιηθνί
θήπνη πξνζαξκφδνληαη ζηνλ δηαζέζηκν ρψξν ησλ ζρνιείσλ, θαζψο κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζε
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ζηαζεξφ έδαθνο ή ζε παξηέξηα. Απηφ είλαη επίζεο ζχκθσλν κε έλα πιαίζην επηηπρνχο
εθαξκνγήο, ην νπνίν δειψλεη φηη ε ζρνιηθή θεπνπξηθή κπνξεί λα είλαη πεηπρεκέλε θαη λα
ηζρπξνπνηεζεί ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, εάλ πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ θαη
ησλ καζεηψλ. Έλαο επηπιένλ θήπνο ζε παξηέξηα (ν νπνίνο είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθφο κε
έλαλ θήπν ζε ζηέξεν έδαθνο, κπνξεί λα απνηειέζεη ιχζε φηαλ ηα ζρνιεία δελ έρνπλ αξθεηφ
ρψξν, γεγνλφο πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ παξνχζα κειέηε, θαζψο ηα ζρνιεία
βξίζθνληαλ ζε αζηηθή πεξηνρή. Έλα άιιν εχξεκα είλαη φηη ηα βαζηθά κέιε ηεο παξνχζαο
κειέηεο έδεημαλ δπζθνιίεο ζηελ ελζσκάησζε ηνπ έξγνπ ζηνλ ζρνιηθφ θήπν ζην πξφγξακκα
ζπνπδψλ.
Ζ ελζσκάησζε ελφο λένπ πξνγξάκκαηνο π.ρ. επέιηθηεο δψλεο, ζηηο ππάξρνπζεο πξαθηηθέο
είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο νξγαλσηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ. Ζ
βαζηθή ζρνιηθή θεπνπξηθή κπνξεί λα ζπλδηαζηεί ζηα βαζηθά καζήκαηα δηδαζθαιίαο κε ηε
κέηξεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ ζηα καζεκαηηθά, εχξεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θήπνπ,
δεκηνπξγία θαληαζηηθήο επηρείξεζεο, ζπζρεηηζκφο παξαδνζηαθήο θαιιηέξγεηαο θαη
παξαδνζηαθψλ ζπφξσλ, νηθνινγηθή ιίπαλζε, ήζε θαη έζηκα ηεο πεξηρήο πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηνλ θήπν. Δπηπιένλ, έλαο ζρνιηθφο θήπνο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ζηφρνπο πνπ νξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην ΗΔΠ γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ
ηερλνινγία, θαζψο ε θχζε, ε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ είλαη ηα θχξηα ζέκαηα ζηνλ ηνκέα απηφ
(π.ρ. νη καζεηέο κπνξνχλ λα εθηεινχλ αλεμάξηεηα πξάμεηο θαηά ηε θξνληίδα ησλ θπηψλ ζην
θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ). Ζ ελζσκάησζε ησλ ζρνιηθψλ θήπσλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ
πηζηεχνπκε φηη ζα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηνλ θήπν,
θαη ζηελ θαηαλφεζε – πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε νπνία ζα είλαη
ζεκαληηθή γηα λα ηνπο δψζεη θίλεηξα.
Οη δάζθαινη κπνξεί λα ελζαξξπλζνχλ πεξηζζφηεξν φηαλ ν ζρνιηθφο θήπνο δελ ζα είλαη
πιένλ έλαο «επηπιένλ» ζηφρνο ζηε δνπιεηά ηνπο .Έλα ηειεπηαίν εχξεκα είλαη φηη ηα βαζηθά
κέιε ζεψξεζαλ ζεκαληηθφ λα είλαη θάπνηνο ππεχζπλνο γηα ηνλ θήπν. Δπίζεο, ην πιαίζην γηα
ηελ επηηπρή εθαξκνγή πξνηείλεη ηελ ζεηηθή ζηάζε ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ ζπιιφγνπ
δηδαζθφλησλ.Μηα πξφηαζε ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη φηη ην κάζεκα ηεο επέιηθηεο δψλεο
φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, λα δίδεηαη ζηνπο δαζθάινπο ηνπ ζρνιείνπ πνπ επηζπκνχλ, έρνπλ ηε
γλψζε θαη ην κεξάθη, ψζηε λα γίλνπλ νη ππεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη
κε ηα παηδηά ζην ζρνιηθφ θήπν.
Ζ κειέηε απηή έρεη δηάθνξεο επηπηψζεηο ζηελ πξαθηηθή ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ.Πξψηνλ, είλαη
ζεκαληηθφ λα επηθεληξσζνχκε ζηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηε θχζε, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί
πηζηεχνπλ φηη απηφ είλαη ζεκαληηθφ. Δληνχηνηο, πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε
δπλαηφηεηα εξγαζίαο γηα έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο (π.ρ. πγηεηλή δηαηξνθή θαη ζσκαηηθή
άζθεζε) ελψ εξγάδνληαη ζηνλ θήπν ηνπ ζρνιείνπ. Παξφια απηά, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ
ρψξνπ ζηα ζρνιεία ησλ Σξηθάισλ, είλαη δπλαηφλ λα επηθεληξσζεί θπξίσο ζε πγηεηλά
δηαηξνθή. Γεχηεξνλ, πξέπεη λα βξεζνχλ ιχζεηο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ νξγαλσηηθνχ
θφξηνπ θαη ηεο πίεζεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο ζρνιηθνχ θήπνπ. Μηα πηζαλή
ζηξαηεγηθή είλαη ε παξνρή επαξθνχο εμσηεξηθήο ππνζηήξημεο (ζχιινγνο γνλέσλ); Με ην
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μεθίλεκα. Σξίηνλ, γηα λα απμεζνχλ νη επηπηψζεηο ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ ζηελ πγεία,
ζα είλαη ζεκαληηθφ λα εκπιαθνχλ νη γνλείο θαη λα γίλεη ειθπζηηθφ ν ζρνιηθφο θήπνο γηα ηα
παηδηά, θάλνληαο ηνλ θήπν πνιχρξσκν, κνηξάδνληαο ηε ζπγθνκηδή θαη εκπνδίδνληαο ηελ
πξφζβαζε ζηνλ θήπν απφ παηδηά πνπ θαηαζηξέθνπλ ηα θπηά Δπηπιένλ, ζπληζηάηαη ε
θαιχηεξε ελζσκάησζε ηεο εξγαζίαο ζηνλ ζρνιηθφ θήπν ζην βαζηθφ πξφγξακκα ηεο
επέιηθηεο δψλεο θαη ε αλαδήηεζε πεξηζζφηεξνπ ρψξνπ γηα ηνλ ζρνιηθφ θήπν, πξνθεηκέλνπ
λα απμεζεί ε ζπγθνκηδή θαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε πεξηζζφηεξα παηδηά λα εξγαζηνχλ
ζηνλ θήπν. Ζ ζπλεθηίκεζε φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ πηζηεχνπκε φηη ζα παξαθηλήζεη θαη
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα παηδηά, αιιά θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο γνλείο θαη κπνξεί
ηειηθά λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ.

6. Πεξηνξηζκνί
Απηή ε κειέηε δίλεη πνιχηηκε γλψζε ζηηο πξαθηηθέο εθαξκνγήο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ
βαζηθψλ κειψλ θαη ησλ παηδηψλ πξνο έλαλ ζρνιηθφ θήπν πνπ απνηειεί θαηλνηφκν
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
θπαζηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά έρεη θαη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο:


Πξψηνλ, δεδνκέλνπ φηη ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο λα κελ
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα θαη άιινη εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο, είλαη πηζαλφ νη
εθπαηδεπηηθνί θαη ηα παηδηά ζε κε ζπκκεηέρνληα ζρνιεία, λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο
αληηιήςεηο γηα ηε ζεκαζία ηεο βαζηθήο ζρνιηθήο θεπνπξηθήο σο θαηλνηφκν
εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Χζηφζν, νη δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ,
φπσο ην ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη ην κέγεζνο, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ θαη ν αξηζκφο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο. πλεπψο, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη νη δηαθνξέο
ζηηο αληηιήςεηο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ κε ζπκκεηερφλησλ ζρνιείσλ
είλαη πεξηνξηζκέλεο.



Γεχηεξνλ, φια ηα ζρνιεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζπκπεξηιακβάλνπλ κηα αζηηθή
πεξηνρή (πφιε ησλ Σξηθάισλ), ε νπνία κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηε γεληθεπζηκφηεηα ζηα
ζρνιεία ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.



Έλαο ηξίηνο πεξηνξηζκφο είλαη φηη ηα ζπκκεηέρνληα παηδηά επηιέρηεθαλ
δεηγκαηνιεπηηθά, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κεξνιεςία θαζψο είλαη
πηζαλφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ κφλν ηα παηδηά κε ηα πεξηζζφηεξα θίλεηξα ή ηα παηδηά κε
ηελ κεγαιχηεξε εκπεηξία ζην ζρνιηθφ θήπν.



Σέηαξηνλ, ζε νκάδεο καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο, νη πην θπξίαξρνη
καζεηέο παίξλνπλ ζπρλά κέξνο ζε νκηιίεο, έξεπλεο θαη ζπδεηήζεηο θάηη πνπ κπνξεί
λα δψζεη κηα παξακνξθσκέλε εηθφλα ηεο γλψκεο ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ.

Σέινο, ηα παηδηά επεξεάδνπλ θαη ηηο απαληήζεηο ησλ άιισλ παηδηψλ, ψζηε νη
δηαθνξεηηθέο απφςεηο λα είλαη δηαθνξεηηθέο.
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7. Πξνηάζεηο γηα επηπιένλ έξεπλα
Θα ζπληζηνχζακε επηπιένλ εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο ζε κηα επνρή πνπ νη εθπαηδεπηηθνί δελ
είλαη ηφζν απαζρνιεκέλνη, φπσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ή ησλ δηαθνπψλ θαηά ηε
ζρνιηθή ρξνληά, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπκε πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο. Γεκηνπξγία επηπιένλ
πξνζσπηθψλ ζπλαληήζεσλ κε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα δψζνπλ
πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο, επίζεο θαη κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηαρπδξνκείσλ. ζνλ
αθνξά ηηο ζπλεληεχμεηο, πξνηείλνπκε λα επηζθεθζείηε πξνζσπηθά ηα ζρνιεία λα δείηε πψο
ιεηηνπξγνχλ νη ζρνιηθνί θήπνη θαη λπσο εθαξκφδνληαη ζηξαηεγηθέο φπσο ε ρξήζε ηεο
ζρνιηθήο απιήο.Σα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε βαζηθή ζρνιηθή θεπνπξηθή ζηνπο καζεηέο, ηα
ζρνιεία θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ επηπιένλ θαη ζηηο ηξεηο
εξεπλεηηθέο ηερληθέο: Σελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηελ πεξεηαίξσ εθπαηδεπηηθή
έξεπλα θαη ηηο ζπλεληεχμεηο.
Ζ εθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζηνλ θήπν επεξεάδεη ηνπο καζεηέο παξέρνληαο έλα πιαίζην ζηε
κάζεζή ηνπο. Ζ ζρνιηθή θεπνπξηθή κπνξεί επεξεάδεη ηα ζρνιεία καο πξνζθέξνληαο κία
θαηλνηφκν πιαηθφξκα κάζεζεο πνπ κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηήζεη φρη κφλν ηνπο καζεηέο καο,
αιιά θαη ηνπο δαζθάινπο. Πξνηείλνπκε λα πινπνηεζνχλ επηπιένλ έξεπλεο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε, πσο ε ΒΚ εληζρχεη ηελ θνηλσλία μεθηλψληαο απφ ην ζρνιείν, δεκηνπξγψληαο
πεξηβαιινληηθά ζπλεηδεηνχο πνιίηεο κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ην πάζνο λα βειηηψζνπλ ηηο
γεηηνληέο , λα κεηψζνπλ ηα απφβιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη λα παξάγνπλ ηνπηθά, πγηή πξντφληα
γηα ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Δλψ ν ζηφρνο απηήο ηεο έξεπλαο νινθιεξψζεθε, ε δηαδηθαζία
δεκηνπξγίαο κηαο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ θήπν δελ έρεη ηειεηψζεη. Απηή ηε
ζηηγκή πνιιά απφ απηά πνπ εξεπλήζακε παξακέλνπλ ζεσξεηηθά.
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Παξάξηεκα 1
Οη εξσηήζεηο πξνο ηα βαζηθά κέιε/εθπαηδεπηηθνχο
Σα εξσηήκαηα, ζηα νπνία θιήζεθαλ ηα βαζηθά κέιε – εθπαηδεπηηθνί, λα εθθξάζνπλ ηηο
απφςεηο ηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή, ηε δξάζε θαη ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηνπο ζρνιηθνχο
θήπνπο, είλαη ηα αθφινπζα:
1ν Δξψηεκα: «Πσο γελλήζεθε ε ηδέα λα μεθηλήζεη θαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο ζρνιηθφο
θήπνο»;
2ν Δξψηεκα: «Πνην είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί ν ζρνιηθφο θήπνο;
Απνηειεί κέξνο κηαο επξχηεξεο παηδαγσγηθήο ζηάζεο θαη πεξηβαιινληηθήο
επαηζζεζίαο ζην ζρνιείν ζαο»;
3ν Δξψηεκα: «Τπάξρνπλ άιιεο δξάζεηο ζην ζρνιείν ζαο γηα ηελ επαθή ησλ καζεηψλ κε ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ»;
4ν Δξψηεκα: «Θεσξείηε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ, θαηλνηφκν
εξγαιείν κάζεζεο θαη παηδαγσγηθήο ελαζρφιεζεο»;
5ν Δξψηεκα: «Μπνξεί έλαο ζρνιηθφο θήπνο λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζε
ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο»;
6ν Δξψηεκα: «Αλ ε ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ κε ηνλ ζρνιηθφ θήπν ηνπο
επαηζζεηνπνηεί ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πνηα θαηά ηε
γλψκε ζαο είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ην ηεθκεξηψλνπλ»;
7ν Δξψηεκα: «Πνηνη ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή, ζηήξημε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνχ
ζαο θήπνπ»;


«Δθπαηδεπηηθνί, φινη νη εθπαηδεπηηθνί»;



«Μαζεηέο; Απφ πνηεο ηάμεηο; Όινη νη καζεηέο ηεο ηάμεο ή κφλν ιίγνη»;



«πκκεηέρνπλ νη γνλείο; αλ φρη γηαηί»;

8ν Δξψηεκα: «Πφηε δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο ζηνλ ζρνιηθφ θήπν»;


«Καηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο; Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δηαθνπψλ»;



«Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ»;

9ν Δξψηεκα: «Καιιηέξγεηα ιαραληθψλ, θεπεπηηθψλ ή θαη δέληξσλ»:


«Πνηνο ζαο πξνκεζεχεη ηνπο ζπφξνπο θαη ηα θπηά»;



«Πνηα ιαραληθά, θεπεπηηθά ή θξνχηα ζπέξλεηε ζηνλ θήπν»;



«Φπηξψλνπλ θαη αλαπηχζζνληαη φια; Αλ φρη γηαηί»;

10ν Δξψηεκα: «Ση ζπκβαίλεη κε ηε ζπγθνκηδή θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζαο»;
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11ν Δξψηεκα: «Αληηιακβάλεζζε ηα νθέιε γηα ηα παηδηά πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θήπν
ηνπ ζρνιείνπ; Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη απηά; (ηα νθέιε)»;
12ν Δξψηεκα: «Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα εκπφδηα δεκηνπξγίαο ελφο ζρνιηθνχ θήπνπ; Πνηα
απφ φια είλαη ην βαζηθφ»;

Παξάξηεκα 2
Οη εξσηήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο
1ν Δξψηεκα: «Με ηη κνηάδεη ν θήπνο ηνπ ζρνιείνπ ζαο»;
2ν Δξψηεκα: «Πφζν θαηξφ αζρνιείζηε ζηνλ θήπν ηνπ ζρνιείνπ ζαο»;
3ν Δξψηεκα: «Πνηα ιαραληθά ή άιια θεπεπηηθά θπηέςαηε θαη θαιιηεξγήζαηε ζηνλ θήπν ηνπ
ζρνιείνπ; Θέιεηε λα θαιιηεξγήζεηε άιια ιαραληθά ζηνλ θήπν»;
4ν Δξψηεκα: «Αζρνιείζηε κε ηνλ δάζθαιφ ζαο ζηνλ θήπν, κφλνη ζαο ή κε ζπκκαζεηέο ζαο»;


«‘ επραξηζηεί λα δνπιεχεηο κφλνο ζηνλ θήπν; Αλ λαη, γηαηί»;



«Δπηζπκείηε θαη ζέιεηε ηε βνήζεηα θαη ηε γλψζε ηνπ δαζθάινπ ζαο ζηνλ θήπν; Γηαηί»;

5ν Δξψηεκα: «Ση πηζηεχεηε γηα ηελ αζρνιία ζαο ζηνλ θήπν ηνπ ζρνιείνπ ζαο»;


«Ση ζαο αξέζεη ζε απηφ»;



«Ση δελ ζαο αξέζεη ζε απηφ»;

6ν Δξψηεκα: «Πηζηεχεηε φηη είλαη θαιφ λα είζηε έμσ ζηε θχζε φηαλ εξγάδεζηε ζηνλ
θήπν; Γηαηί»;


«Γλσξίδεηε φηη ηα ρέξηα ζαο ιεξψλνληαη φηαλ αζρνιείζηε θαη δεκηνπξγείηε ζηνλ
θήπν; αο ελνριεί απηφ»;

7ν Δξψηεκα: «Μηιάηε γηα ηνλ θήπν ηνπ ζρνιείνπ ζαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο, ηνπο θίινπο ζαο
ή κε ηνπο γνλείο ζαο ζην ζπίηη; Ση αθξηβψο ζπδεηάηε»;
8ο Επώηημα: «πκκαζεηέο ζαο πξφζθπγεο ή απφ άιια θξάηε ζπκκεηέρνπλ καδί ζαο ζηηο
εξγαζίεο ζηνλ θήπν;
9ν Δξψηεκα: «Θα ζπλερίζεηο λα ζθαιίδεηο, λα θπηεχεηο θαη λα αζρνιείζαη κε ηνλ ζρνιηθφ
θήπν»;
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Ζ κεληνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε. Δκπεηξίεο εθπαηδεπηηθψλ
Μentoring in education: teachers‟experience
Βελεηία Καπαρηζή, Ph.D, post doc
Γεκήηξηνο Ρνχζεο, Msc, PhD. Student, ΑΠΘ
Venetia Kapachtsi, secondary school principal, Med., PhD., post doc, bekapah@gmail.com
Dimitrios Rousis, bioinformatician, Msc, PhD. student darousis@auth.gr

Abstract: The purpose of the present study was to actively involve teachers in mentoring in
order their professional development to be achieved. Therefore, a peer group mentoring
model (P.G.M) was implemented to six teachers as mentees and the researcher in the role of
the mentor, at a secondary school unit of East Thessaloniki from October 2016 to May 2017.
Data analysis, after implementing the mentoring model, revealed that mentor helps teachers‘
professional development and acts as a role model of behavior and implementation of new
practices. Regarding the relationships built within participants‘ group, trust and honest
communication in the context of respect and interaction are mentioned by the participants.
Keywords: cooperation, reflection, feedback, school unit, mentor
Πεξίιεςε: ηφρν ηεο παξνχζαο έξεπλαο απεηέιεζε ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηε κεληνξηθή ζρέζε θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
αλάπηπμεο. Χο εθ ηνχηνπ, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2016-17, εθαξκφζηεθε κνληέιν νκαδηθήο
ζπλεξγαηηθήο θαζνδήγεζεο (Ο..Κ) κε κέληνξα ηελ εξεπλήηξηα θαη καζεηεπφκελνπο έμη
εθπαηδεπηηθνχο ζρνιηθήο κνλάδαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Αλαηνιηθήο
Θεζζαινλίθεο.
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κεληνξηθνχ κνληέινπ πξνέθπςε,
πσο ν κέληνξαο πξνάγεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ιεηηνπξγεί σο
πξφηππν ζπκπεξηθνξψλ θαη εθαξκνγήο λέσλ πξαθηηθψλ. Αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο πνπ
δνκνχληαη ζηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλαθέξεηαη ε εκπηζηνζχλε θαη ε εηιηθξηλή
επηθνηλσλία ζην πιαίζην ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο.
Λέμεηο θιεηδηά: ζπλεξγαζία, αλαζηνραζκφο, αλαηξνθνδφηεζε, ζρνιηθή κνλάδα, κέληνξαο

Introduction
Ζ θαζνδήγεζε (mentoring)ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη βαζηθφο ζεζκφο ζηήξημεο θαη
αλάπηπμεο ηνπο θαη αλαδεηθλχεηαη σο «ε λέα κάληξα γηα ηελ εθπαίδεπζε» (Sundli, 2007, ζ.
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20)- σο κάληξα νξίδεηαη κηα έληνλε ςπρηθή δφλεζε γηα απειεπζέξσζε ηεο ζσκαηηθήο
ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο κε ζηφρν ηνλ δηαινγηζκφ -κέζσ ηεο εζηίαζεο ζε πξνγξάκκαηα θαη
κεζφδνπο πνπ απαηηνχλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο, ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο
θαη ηελ αλάπηπμε αλαζηνραζηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Casale, 2011∙ Crasborn, Hennissen,
Brouwer, Korthagen & Bergen, 2011∙ Κapachtsi & Κakana 2014∙ Luo, 2013∙ Σhousand, Villa
& Nevin, 2006).
Ζ κεληνξηθή πηνζεηείηαη κε εθξεθηηθή ηαρχηεηα ζε πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη
αθνξά: α) ζηελ θαζνδήγεζε λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ αηνκηθά
(Bullough, 2005∙ Bullough, Young, Hall, Draper & Smith, 2008∙ Devos, 2010˙ Λαζθαξάθεο
& Παπαβαζηιείνπ-Αιεμίνπ, 2013∙ Orland-Barak, 2010∙ ππξνπνχινπ, 2017˙ Wang & Odell,
2007) β) ζηελ θαζνδήγεζε νκάδαο λενεηζεξρφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ έκπεηξν
εθπαηδεπηηθφ (Pennanen, Tynjala, Heikkenen, Pennanen & Gijbels, 2014) θαη γ) ζηελ
θαζνδήγεζε νκάδαο λενεηζεξρφκελσλ θαη έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ καδί, απφ έκπεηξν
εθπαηδεπηηθφ- νκαδηθή ζπλεξγαηηθή θαζνδήγεζε- (peer-group mentoring) Geeraerts, Tynjala,
Heikkenen, Pennanen & Gijbels, 2015).

1. Οη έξεπλεο δηεζλψο
χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε νη έξεπλεο γηα ηε κεληνξηθή επηθεληξψλνληαη:
α) ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έιαβαλ θάπνηα θαζνδήγεζε(mentored)
θαη απηψλ πνπ δελ είραλ πνηέ θαζνδήγεζε (non mentored), β)ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
κεληφξσλ θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο κέληνξεο θαη ηνπο
καζεηεπνκέλνπο θαη δ) ζηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (Bayrakci, 2009∙ Stanulis, Little & Wibbens, 2012).
Ζ έξεπλα ησλ Richter et al. (2013) πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 546 λενεηζεξρφκελνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζε 4 θξαηίδηα ηεο Γεξκαλίαο, νη νπνίνη ακέζσο κεηά ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη γηα
δηάζηεκα 18 έσο 24 κελψλ έθαλαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηαπηφρξνλα,
θνηηνχζαλ ππνρξεσηηθά ζε θέληξν εθπαίδεπζεο γηα ηελ απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, κε
ζθνπφ ηε κνληκνπνίεζή ηνπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη κέληνξεο πνπ έδσζαλ
επθαηξίεο ζηνπο καζεηεπφκελνπο γηα πξαθηηθή θαη αλαζηνραζκφ, ηνπο θαηέζηεζαλ πην
απνηειεζκαηηθνχο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη σο εθ ηνχηνπ ηνπο νδήγεζαλ ζε
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη απνθπγή ζπλαηζζεκαηηθήο εμνπζέλσζεο.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζε πξφγξακκα κεληνξηθήο ζηελ Κχπξν αλέθεξαλ φηη απνθφκηζαλ νθέιε,
φπσο ηελ αλάπηπμε ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο, ηελ εθκάζεζε λέσλ πξαθηηθψλ θαη ηελ
απφθηεζε γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα (Ulvik & Sunde, 2013). Σφληζαλ
αθφκε, πσο ε θαζνδήγεζε, νη γλψζεηο θαη ε αλάπηπμε ηνπ αλαζηνραζκνχ, πνπ παξέρεη ν
κέληνξαο, νκαινπνηνχλ ηελ έληαμε ηνπ θαζνδεγνχκελνπ ζην επαγγεικαηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ
θαη βειηηψλνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Δπίζεο, ε ζπδήηεζε αλάκεζα ζην κέληνξα θαη ηνλ
εθπαηδεπφκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημή ηνπ (Σζίγθνπ,
Λεπηεξάηνο & Νενθσηίζηνπ, 2016).
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Αμηφινγν ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα κεληφξσλ ηνπ Διιελνακεξηθαληθνχ
Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, παξνπζηάδεη κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εθ ησλ πζηέξσλ,
κε άμνλα ηηο αληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα.
πγθεθξηκέλα, θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αλψλπκα ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηα έηε 2013-2014 θαη 2014-2015. Οη απαληήζεηο ησλ
κεληφξσλ θαη ησλ καζεηεπνκέλσλ εζηίαζαλ αθελφο ζηνλ αλαζηνραζκφ πνπ νδεγεί ζηελ
αλαηξνθνδφηεζε θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θαη αθελφο ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη
πξαθηηθέο. Χο πξνο ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ,
παξαηήξεζαλ κηα πην ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ιφγσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, ηεο
θαιχηεξεο δνκήο ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο ζπλερνχο ελζάξξπλζήο ηνπο απφ ηνπο
επηκνξθσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Σα απνηειέζκαηα έξεπλαο ζηε Φηλιαλδία, ζε 69 εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη 47
ηερληθήο εθπαίδεπζεο, έδεημαλ φηη κεηά ηελ εηζαγσγή νκαδηθήο κεληνξηθήο (PGM), ππήξμε
βειηίσζε ζηηο ηερληθέο δηδαζθαιίαο, ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη ζηελ ηφλσζε ηεο
απηνπεπνίζεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ αλαδείρηεθε ζεκαληηθή γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα (Geeraerts, Tynjala, Heikkenen,
Pennanen & Gijbels, 2015).
Δξεπλεηέο ζε Απζηξαιία, νπεδία θαη Φηλιαλδία παξνπζηάδνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ (Kemmis et al, 2014). ηελ Απζηξαιία, ε κεληνξηθή
εθαξκφδεηαη γηα επηζηαζία θαη έιεγρν θαη απνξξέεη απφ ηε γεληθή ηάζε ηεο ρψξαο γηα
κεγαιχηεξν έιεγρν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηε νπεδία, ε κεληνξηθή είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε
ζηήξημε, ελψ ζηε Φηλιαλδία πξνσζείηαη ε κεληνξηθή, σο ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο νκαδηθήο κεληνξηθήο˙ εθεί, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ εμαξηάηαη απ‘ ηνπο ίδηνπο, εμ αηηίαο ηεο απηνλνκίαο πνπ δίδεηαη ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο (Kemmis et al, 2014, ζει. 163). Ο Kemmis ζεσξεί φηη εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή
κηαο ρψξαο ε επηινγή ηνπ κνληέινπ ηεο θαζνδήγεζεο, θαζψο ε κεληνξηθή σο κνξθή ειέγρνπ
εηζάγεη « ηνλ λενεηζεξρφκελν ζην επάγγεικα ζε γξαθεηνθξαηηθφ πιαίζην», ε κεληνξηθή κε ηελ
έλλνηα «ηεο ζηήξημεο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ απνιπηαξρία», ελψ ε κεληνξηθή «σο νκαδηθή
ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε νδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην επάγγεικα πην δεκνθξαηηθά» (Kemmis et
al, 2014, ζει. 164).
ε έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε κε 27 έκπεηξνπο κέληνξεο, νη νπνίνη ελεπιάθεζαλ ζε ηξηήκεξν
πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζε εθπαηδεπηηθνχο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο
Απζηξαιίαο ζε α) ζέκαηα ζρέζεο κεληφξσλ θαη καζεηεπνκέλσλ, β) αλάπηπμεο ζρνιηθήο
θνπιηνχξαο, γ) επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη δ) πξνψζεζεο ηεο έξεπλαο δξάζεο, νη
ζπκκεηέρνληεο θαηέιεμαλ φηη νη απνηειεζκαηηθνί κέληνξεο είλαη άηνκα πνπ κνηξάδνληαη
γλψζεηο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο˙ αλέθεξαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ παξάγνληα,
ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμή ηεο ζρέζεο ( Hudson et al., 2013).
ε κηα άιιε έξεπλα ζηελ Οιιαλδία, κε ζπκκεηέρνληεο 13 κέληνξεο θαη 726 εθπαηδεπηηθνχο,
πνπ αθνξνχζε ζηα θίλεηξα ησλ κεληφξσλ θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ
καζεηεπνκέλσλ θαη ησλ κεληφξσλ, ηα επξήκαηα έδεημαλ πσο φηαλ ηα θίλεηξα δελ είλαη απιά
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ε αλαπαξαγσγή ησλ ίδησλ αξρψλ ζηηο επφκελεο γεληέο «generative outcome» (Ginkel,
Verloop & Denessen, 2016, ζ. 103), αιιά ε πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ησλ δχν κέζσ ηεο
ζπλεξγαζίαο ηνπο, ην κνληέιν ηεο κεληνξηθήο πνπ πξνηηκάηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη
«ηo αλαπηπμηαθφ» ( developmental conception of mentored learning ) (ζει.111). Δπίζεο,
επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο εχξεζεο κεληφξσλ κέζα απφ ηελ ίδηα ηε ζρνιηθή κνλάδα
θαη ε επηκφξθσζή ηνπο ζε ζπλεξγαηηθά, αλαπηπμηαθά κνληέια κεληνξηθήο κέζσ ηεο παξνρήο
θηλήηξσλ (Ginkel et al., 2016).
ε ηξηεηή έξεπλα ζε ζρνιείν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ νπεδία εθαξκφζηεθε
ππνρξεσηηθά απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζπλεξγαηηθή νκαδηθή κεληνξηθή. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, ηα κέιε ζπδεηνχζαλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηε
δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ζε δηδαθηηθά θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπ εληφπηδαλ. Αλ θαη ζηε
ζεσξία ηεο κεληνξηθήο γίλεηαη ιφγνο γηα εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ(
Langelotz, 2013), ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη αθφκε θαη ζε κία νκάδα, ηεο
νπνίαο ηα κέιε δελ είλαη πξφζπκα λα ζπκκεηάζρνπλ θαη δελ ππάξρεη εκπηζηνζχλε κεηαμχ
ηνπο, αλαπηχζζεηαη ζπλεξγαζία θαη βειηηψλνληαη ηφζν νη δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο φζν θαη
νη ζρέζεηο ηνπο. Μάιηζηα επηζεκάλζεθε, πσο ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο
αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο.

2. Ζ έξεπλα
ηφρν ηεο έξεπλαο απεηέιεζε ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο
κεληνξηθνχ κνληέινπ νκαδηθήο ζπλεξγαηηθήο θαζνδήγεζεο ζηελ πξνψζεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
απεηέιεζαλ έμη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζε εζεινληηθή βάζε θαη θάιππηαλ έλα επξχ
θάζκα, ηφζν φζνλ αθνξά ζηελ ειηθία φζν θαη ζηελ εκπεηξία.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηελ έξεπλά καο είλαη ηα θάησζη:

α) Πψο επηηπγράλεηαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ
ηεο εθαξκνγήο ηνπ κεληνξηθνχ κνληέινπ
β) Πνην είλαη ην πξνθίι ηνπ κέληνξα ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ
γ) Πνηεο είλαη νη ζρέζεηο πνπ δνκνχληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ.
ηελ έξεπλά καο, εθαξκφζακε κνληέιν νκαδηθήο ζπλεξγαηηθήο θαζνδήγεζεο ζε νκάδα
εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ κε κέληνξα ηελ εξεπλήηξηα- εθπαηδεπηηθφ ζηελ ίδηα
ζρνιηθή κνλάδα. Ζ θαζνδήγεζή ηνπο αληηκεησπίζηεθε κε βάζε ηελ επνηθνδνκεηηθή ζεσξία
ηεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, κηα δπλακηθή δηαδηθαζία γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ
πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηεπφκελσλ˙ κε ηελ εκπινθή ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζε έξεπλα δξάζεο ζπλδπάζακε αθ‘ ελφο ηελ θαζνδήγεζε, ηελ δηδαζθαιία, ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαηήξεζε θαη αθ‘ εηέξνπ ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηελ αλάπηπμε
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αλαζηνραζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε έλα αζθαιέο γηα ηνλ καζεηεπφκελν πεξηβάιινλ, ηε ζρνιηθή
κνλάδα.
Γηα ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ νκαδηθήο ζπλεξγαηηθήο θαζνδήγεζεο
κνληέινπ, (Ο..Κ), εζηηάζακε ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο, φπσο εκθαλίδνληαη ζηε
βηβιηνγξαθία (Luo, 2013∙ Makland, 2008˙ Richter et al., 2013˙ Villa, et al., 2004):
α) ζηελ επηινγή ηνπ κέληνξα
β) ζην πιαίζην πνπ αλαπηχζζεηαη ε κεληνξηθή ζρέζε
γ) ζηε δνκή θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνδήγεζεο θαη
δ) ζηε δηαδηθαζία.
Αλαιπηηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ην
ξφιν ηνπ κέληνξα αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (Langelotz, 2013 Luo, 2013∙ Villa, et al.,
2004):
● ε γλψζε ηεο ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ε αλάπηπμε ηνπ αλαζηνραζκνχ
● ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ηνπ
● ε δηδαθηηθή ηνπ εκπεηξία
●

ε επίδεημε ζεβαζκνχ ζηα δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηα
δηαθνξεηηθά θίλεηξα ηνπο.

Χο πξνο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο κεληνξηθήο, αλαθέξεηαη εθηελψο ε εθαξκνγή ηεο κέζα
ζηε ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο εθεί ππνζηεξίδεηαη δηαξθψο ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο, ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαη ηεο
αιιεινπαξαηήξεζεο (Langelotz, 2013∙ MacGilchrist et al., 2004∙ Οpfer, 2015).
ρεηηθά κε ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηεο θαζνδήγεζεο, είλαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε ησλ
θάησζη ζηξαηεγηθψλ νη νπνίεο θαη επεξεάδνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα κάζεζε. Ο κέληνξαο
θαιείηαη:
•

λα ζρεδηάζεη ην πξφγξακκα κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο παηδαγσγηθέο αδπλακίεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ

•

λα εηζάγεη λέεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο.

•

λα νμχλεη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηάμε, ψζηε λα θηλεηνπνηνχλ ηνπο
καζεηέο ηνπο

•

λα δεκηνπξγεί επέιηθην πξφγξακκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (Langelotz, 2013 Luo,
2013∙ Villa, et al., 2004).

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο, απφ ηε βηβιηνγξαθία(Casale,
2011∙ Villa, et al., 2004) πξνθχπηεη φηη ζα πξέπεη :
• λα ζηεξίδεηαη ζηελ έξεπλα
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• λα πινπνηείηαη εληφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ(contextual teaching), ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα
δνθηκάδνπλ ηηο λέεο πξαθηηθέο ζε νηθείν πεξηβάιινλ
• λα ππνζηεξίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπο
• λα αλαπηχζζνληαη αλαζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο.
Με βάζε ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηνκείο, ε φιε δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο ηνπ κεληνξηθνχ
κνληέινπ ηεο έξεπλάο καο, ζηεξίρηεθε ζηελ έξεπλα δξάζεο (Kαπαρηζή, 2011∙Κemmis,
2006). Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο δξάζεο ηα νπνία αθνινπζήζακε,
απεηθνλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα (1):
θνπφο

Βειηίσζε ηεο παξερφκελεο
ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο

Αθεηεξία

Γηεξεχλεζε αλαγθψλΓηαπίζησζε ππαξθηνχ
πξνβιήκαηνο/δπζιεηηνπξγίαο

Αλάπηπμε πξαθηηθψλ

Απφ εμεηδηθεπκέλε εξεπλήηξηα

Βήκαηα

ρεδηαζκφο, εθαξκνγή,
παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε,
επαλαζρεδηαζκφο

Υαξαθηήξαο

Παξεκβαηηθφο ζηελ ήδε
ππάξρνπζα θαηάζηαζε

Πιαίζην αλάπηπμεο

πλεξγαηηθφ – ζρνιηθή κνλάδα

Καηεχζπλζε

Bottom – up

Έλλνηεο – θιεηδηά ηεο
έξεπλαο δξάζεο

Αλαζηνραζκφο,
αιιεινπαξαηήξεζε,
ζπλεξγαζία

Πίλαθαο 1 : ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο δξάζεο

Σν είδνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ην νπνίν επηιέρζεθε, είλαη ε κειέηε πεξίπησζεο (case study),
θαζψο πεξηγξάθεη ην πξαγκαηηθφ πιαίζην, φπνπ ην κεληνξηθφ κνληέιν δχλαηαη λα εθαξκνζηεί
θαη λα δηεξεπλεζεί ε επίηεπμε ηεο επαγγεικαηηθήο βειηίσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Guba &
Lincoln, 1981˙ Ησζεθίδεο, 2003 ).
Ζ θαηεγνξία ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο είλαη ε explanatory case study «
επεμεγεκαηηθή κειέηε πεξίπησζεο» (USAID, 2013), ε νπνία κειεηά ηελ εθαξκνγή ελφο
πξνγξάκκαηνο, (κνληέιν κεληνξηθήο), απαληά ζε εξσηήκαηα «πψο» θαη «γηαηί» θαη εμεηάδεη
ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο εθαξκνγήο, εξεπλψληαο ηνπο ιφγνπο ηεο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο
(ζ.3). Παξάιιεια φκσο, θαζψο ζηελ έξεπλά καο δεκηνπξγήζακε θαη έλα corpus γλψζεσλ, ην
κνληέιν κεληνξηθήο, ε κειέηε πεξίπησζε ζηελ έξεπλά καο έρεη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
«theory seeking and theory testing case study» (αλαδήηεζε θαη έιεγρνο ηεο πξνυπάξρνπζαο
ζεσξίαο) (Bassey, 1990, ζει.3), θαζψο ην κνληέιν δεκηνπξγήζεθε, φρη κφλν κέζσ ηεο
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ζπιινγήο δεδνκέλσλ, αιιά θαη κε βάζε ην ζρεηηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν (Bassey, 1990,
ζει.3).
Γηα λα δηεξεπλεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κεληνξηθνχ κνληέινπ ζηελ πξνψζεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ,
αμηνπνηήζεθαλ φιεο νη πεγέο γηα λα ππάξμεη δηαζηαχξσζε δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο
ηξηγσλνπνίεζεο (Mason, 2003).
Δηδηθφηεξα:
α) νξγαλψζεθε αηνκηθή εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ηέινο ηεο
παξέκβαζεο
β) δφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε 88 καζεηέο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ζθνπφ ηε
δηεξεχλεζε αιιαγψλ απφ ηε κεξηά ησλ καζεηψλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία
γ) εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο απ' ηελ εξεπλήηξηα, πνπ είρε ην
ξφιν ηνπ κέληνξα ζηελ φιε δηαδηθαζία θαη αμηνπνηήζεθαλ ηα θχιια παξαηήξεζήο ηεο.
H κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ (ζπλεληεχμεηο,
εξσηεκαηνιφγηα ησλ καζεηψλ θαη θχιια παξαηήξεζεο) είλαη ε ζεκαηηθή αλάιπζε, κηα
κέζνδνο «εληνπηζκνχ, πεξηγξαθήο, αλαθνξάο θαη ζεκαηνπνπνίεζεο επαλαιακβαλφκελσλ
λνεκαηηθψλ κνηίβσλ, ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα»
(Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015, ζει 116).
Ζ πνξεία πνπ αθνινπζήζακε είλαη ε αθφινπζε:
ην πξψην ζηάδην ηεο αλάιπζεο έγηλε κηα πξνζεθηηθή αλάγλσζε ησλ εξεπλεηηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ θξίζεθαλ ρξήζηκα γηα ην ζέκα καο θαη θαηαγξάθεθαλ
θάπνηεο αξρηθέο ηδέεο.
ην δεχηεξν ζηάδην ηεο αλάιπζεο αθνινχζεζε ε θσδηθνπνίεζε. ε θάζε ζεκείν ηνπ
θεηκέλνπ αληηζηνηρήζακε έλαλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ-έλα θσδηθφ. Πνιιέο θνξέο φκσο
θάπνηνη παξφκνηνη θσδηθνί ελνπνηήζεθαλ. Οη θσδηθνί απνηεινχλ ηηο βαζηθέο κνλάδεο
λνήκαηνο, αιιά «δελ είλαη ην ίδην πξάγκα κε ηα ζέκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ έλα πςειφηεξν
επίπεδν αλάιπζεο» ( Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015, ζει.118).
ην ηξίην ζηάδην ε αλάιπζε εζηίαζε ζηελ αλαδήηεζε ζεκάησλ ή ππνζεκάησλ ηα νπνία
πξνέθπςαλ κε θαηάιιεινπο ζπλδπαζκνχο θαη ζπκππθλψζεηο θσδηθψλ.
ην επφκελν ζηάδην έγηλε επαλεμέηαζε ησλ ζεκάησλ, γηα λα ζπγρσλεπζνχλ
επαλαιακβαλφκελα ζέκαηα θαη δηακνξθψζεθε ν « ζεκαηηθφο ράξηεο» ( δηάγξακκα 1).
Σν πέκπην ζηάδην μεθίλεζε κε ηελ νλνκαζία ησλ ζεκάησλ θαη ησλ ππνζεκάησλ ηα νπνία
ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ζέκαηνο, θαζψο παξνπζίαδαλ ηα βαζηθά ζεκεία
επηξξνήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ κέληνξα.
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ην ηειεπηαίν ζηάδην κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ πιήξσο επεμεξγαζκέλσλ ζεκάησλ έγηλε ε
ηειηθή αλάιπζε θαη ε ζπγγξαθή ησλ επξεκάησλ.
Σα ζέκαηα δελ πξνήιζαλ κφλν απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αιιά θαη απφ ηηο
απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηα θχιια παξαηήξεζεο ηεο εξεπλήηξηαο, Έηζη, αλαδχζεθαλ ηα
ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.
Σν πξψην ζέκα πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζεκαηηθφ ράξηε «επαγγεικαηηθή αλάπηπμε»,
ζπζρεηίδεηαη κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα «θαηά πφζν ν ζεζκφο ηνπ κέληνξα είλαη
απνηειεζκαηηθφο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ, κε ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ κεληνξηθνχ κνληέινπ πνπ πξνηείλεηαη». Σν
δεχηεξν ζέκα «ην πξνθίι ηνπ κέληνξα» δηακνξθψζεθε απφ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε
«ην πξνθίι ηνπ κέληνξα, ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
ησλ ζπκκεηερφλησλ». Σν ηξίην ζέκα «ζρέζεηο», ζρεηίδεηαη κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα «πνηεο
είλαη νη ζρέζεηο πνπ δνκνχληαη θαηά ηε ζπλεξγαζία». Απφ ην ζέκα απηφ πξνέθπςαλ ηξία
ππνζέκαηα∙ ην πξψην αθνξά ζηηο ζρέζεηο ηνπ κέληνξα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην δεχηεξν
ζηηο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο θαη ην ηξίην ζηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ κεηαμχ
ηνπο.

3. Απνηειέζκαηα ζεκαηηθήο αλάιπζεο
3.1. Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ θχιισλ παξαηήξεζεο ηεο έξεπλαο θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ
ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθχπηεη πσο ν κέληνξαο ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ηεο
δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νδεγεί ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο
ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπο βνεζά λα γλσξίζνπλ «ηνλ εαπηφ ηνπο» θαη λα
αληηιεθζνχλ «ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ ρψξν». Θεσξνχλ πσο «ν
κέληνξαο κπνιηάδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ, ηελ εκπεηξία, ηε γλψζε ηνπ ζρεηηθά
κε ηα λέα δεδνκέλα ζηελ εθπαίδεπζε, βειηηψλνληαο έηζη θαη ην status ηνπ εθπαηδεπηηθνχ».
χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν κέληνξαο «δίλεη κηα λέα νπηηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία θαη εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν».
Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε επηηπγράλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, κέζσ:
α) «ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ζε πξάμε»
β) «ηεο αηνκηθήο εζηίαζεο θαη ηεο ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζεο»
γ) «ηεο αλάπηπμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ αλαζηνραζκνχ» θαη
δ) «ηεο ζπλεξγαζίαο»
Πην ζπγθεθξηκέλα:
α) Ζ κεηαηξνπή ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ζε πξάμε επηηπγράλεηαη γηαηί «ππάξρεη πξαθηηθή
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εθαξκνγή (δηδαζθαιία ζε ηκήκα), αιιεινπαξαηήξεζε, αληαιιαγή εκπεηξηψλ κε επηζεκάλζεηο
ζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη αδπλακηψλ». Παξάιιεια «ν κέληνξαο δίλεη εξγαιεία ζηελ πξάμε γηα λα
βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε». «Σν γεγνλφο φηη ν
κέληνξαο εζηηάδεη ζηελ πξάμε κέζα ζηελ ηάμε, ζνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα, αθελφο λα απνθηήζεηο
κηα λέα νπηηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αθεηέξνπ λα κάζεηο γηα θάπνηα ιάζε αιιά
θαη γηα ηα δπλαηά ζεκεία ηεο δηδαζθαιίαο ζνπ». Οη ζπκκεηέρνληεο είδαλ ηελ εηζαγσγή ηνπ
ζεζκνχ σο κηα λέα ηάζε, «κηαο εθπαίδεπζεο πνπ αιιάδεη, θαζψο δίλνληαη εξεζίζκαηα γηα
αλαδηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο».
β) Σν δεχηεξν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο κεληνξηθήο, ην νπνίν νδεγεί ζηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, απνηειεί «ε ζπλερήο
αλαηξνθνδφηεζε», ηφζν απφ ηνλ κέληνξα φζν θαη απφ ηνπο ππνινίπνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ
νκάδα. Μέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο αληηκεησπίδνληαη θαιχηεξα «νη δχζθνιεο θαηαζηάζεηο
κε ηελ αλαδήηεζε λέσλ θαηεπζχλζεσλ». Δπηπιένλ, ν κέληνξαο σο «κηα άιιε καηηά» ζηεξίδεη
ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη βνεζά ζην λα μεπεξάζεη «ηνλ θφβν ηνπ αγλψζηνπ θαη ηελ απξνζπκία γηα
ην θαηλνχξην». Οη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο αλαλεψζεθαλ «θαζψο ε ζπλερήο
αλαηξνθνδφηεζε ιεηηνχξγεζε σο πξφθιεζε».
γ) Αλαθέξζεθε επίζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο «ε αλάπηπμε αλαζηνραζηηθψλ δηαδηθαζηψλ»
κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ. Δηδηθφηεξα επηζεκάλζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
θξαηνχζαλ εκεξνιφγην, φηη ζε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αληηκεηψπηδαλ ζηελ ηάμε, κέζσ ηεο
ζπδήηεζεο ζηελ νκάδα κε ηνλ κέληνξα «αλαδεηνχζαλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο, γηα
λα κπνξέζνπλ λα βειηησζνχλ». Γήισζαλ επίζεο πσο «ε ζπδήηεζε ζηελ νκάδα ήηαλ
επνηθνδνκεηηθή, θαζψο ν θαζέλαο κπνξνχζε λα ηελ αμηνπνηεί θαη λα δηνξζψλεη ηα αδχλακα
ζεκεία ηνπ». Δπηζεκαίλνπλ πσο νη παξαηλέζεηο ηνπ κέληνξα θαη ε ζπδήηεζε επάλσ ζηηο
ζεκεηψζεηο ηνπ εκεξνινγίνπ ήηαλ ε αθνξκή γηα «γνληκνπνίεζε» ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ.
δ) Ζ ζπλεξγαζία επίζεο ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο βνήζεζε ζηελ επαγγεικαηηθή
βειηίσζε, θαζψο κέζα ζηελ νκάδα ππήξμε αληαιιαγή απφςεσλ, ηδεψλ, λέσλ πξαθηηθψλ.
Αλαθέξζεθε κάιηζηα απφ ζπκκεηέρνπζα πσο « ε θνηλφηεηα πνπ καζαίλεη κπνξεί πξάγκαηη λα
γίλεη πξάμε κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο».
3.2. Σν πξνθίι ηνπ κέληνξα
Σν πξνθίι ηνπ κέληνξα ζθηαγξαθείηαη πνηθηινηξφπσο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Ο κέληνξαο νξίδεηαη ζπλνπηηθά σο «ην άηνκν πνπ πξνζθέξεη βνήζεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηα
λα αληηκεησπίζεη κηα δχζθνιε θαηάζηαζε ή λα ηνλ ζηεξίμεη πξνο αλαδήηεζε λέσλ
θαηεπζχλζεσλ θαη επθαηξηψλ». Λεηηνπξγεί «σο πξφηππν ζπκπεξηθνξψλ ή εθαξκνγήο λέσλ
πξαθηηθψλ» θαη «δηαζέηεη ηηο ηθαλφηεηεο λα δηαβιέπεη ηα ηαιέληα ηνπ άιινπ, λα ηα αλαδεηθλχεη
θαη λα ηα ζηεξίδεη»
Χο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέληνξα αλαθέξνληαη «ε θαηλνηνκία», ε «πξνζαξκνζηηθφηεηα» αιιά
θαη «ε νξγάλσζε». Οξίδεηαη «σο ζχλδεζκνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ
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εθπαηδεπηηθψλ», ν νπνίνο κε «ηελ επηθνηλσληαθή ηνπ δεμηφηεηα» γίλεηαη «απνηειεζκαηηθφο
αιιά θαη επράξηζηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο». Οη ζπκκεηέρνληεο επηζεκαίλνπλ πσο θαηάθεξαλ
λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ηνπ κε επηηπρία γηαηί «ιεηηνπξγνχζε πεξηζζφηεξν σο ζπλεξγάηεο παξά
σο απζεληία». Θεσξνχλ επίζεο πνιχ βαζηθφ ζηελ ζπλεξγαζία ηνπο «ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν
ηνπ κέληνξα ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκπεηξία ηνπ». πσο
ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεηαη, «νη ζαθείο θαη επαξθείο γλψζεηο γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ ξφινπ
ηνπ, ε ηθαλφηεηα κεηάδνζήο ηνπο, ην αιεζηλφ ελδηαθέξνλ γηα νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηα
εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα» απνηεινχλ ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ κέληνξα.
3.3. Οη ζρέζεηο πνπ δνκνχληαη
3.3.1. ρέζεηο κέληνξα-εθπαηδεπηηθνχ
Ζ ζρέζε κέληνξα-εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο «σο ακθίδξνκε
θαη κε ζηαηηθή», «ζρέζε επράξηζηε θαη νξηνζεηεκέλε κε ζηφρνπο θαζνξηζκέλνπο θαη ζαθψο
δηαηππσκέλνπο».
Ζ «εκπηζηνζχλε» είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηνλίδεηαη επαλεηιεκκέλα απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, ελψ παξάιιεια επηζεκαίλεηαη πσο νη θαιέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε
ηνλ ίδην κέληνξα βνεζάλε ζην λα κεηαηξέπνπλ ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ «κέληνξα ησλ
ππνινίπσλ, αλαπηχζζνληαο παξάιιεια κηα κεγαιχηεξνπ βαζκνχ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία».
Ζ «ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε» πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ κέληνξα θαη ησλ
ζπκκεηερφλησλ «ηξνθνδνηνχλ» ν έλαο ην έξγν ησλ άιισλ. Θεσξνχλ πσο ν κέληνξαο
απνηειεί «ην θσηεηλφ παξάδεηγκα θαη βνεζά ζην ζρεηίδεζζε κε ηνπο άιινπο».
3.3.2. ρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο
Ζ αιιεινπαξαηήξεζε θαη νη ζπλαληήζεηο γηα αλαζηνραζκφ θαη επηθνηλσλία απνηεινχλ
ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηηο ιέμεηο θιεηδηά ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη
νηθεηφηεηαο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ.
Ζ αίζζεζε ηεο νκάδαο θάλνπλ ηηο ζρέζεηο πην πξνζσπηθέο: «κε ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη πην
αλνηθηή ε επηθνηλσλία, αιιά θαη πην δπλαηή ε αίζζεζε πσο θάλακε θάηη καδί, αλήθακε ζε κηα
νκάδα κε θνηλφ εκςπρσηή». Ζ αιιεινπαξαηήξεζε επίζεο ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο,
αλ θαη αξρηθά δεκηνπξγεί ακεραλία θαη άγρνο, ηνπο βνήζεζε λα εθηεζνχλ φζν ην δπλαηφ
πεξηζζφηεξν, «ζε θνηλφ, ζε ζπλαδέιθνπο, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεμηφηεηαο ηεο
παξνπζίαζεο». Γεκηνπξγήζεθε πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλαδειθηθφηεηαο, κε απνηέιεζκα
λα αλαδπζνχλ νη δεμηφηεηεο γηα πξννδεπηηθή αλάπηπμε». Μάζαλε απφ ηα ιάζε ησλ άιισλ, κε
άκεζν απνηέιεζκα αθελφο ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ αιιά «θαη ηελ αλάπηπμε
νηθεηφηεηαο ζηελ νκάδα».
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3.3.3. ρέζεηο καζεηψλ (απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ)
Οη αιιαγέο ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είραλ αληίθηππν θαη ζηνπο
καζεηέο, φπσο επηζεκάλζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο φισλ ησλ
καζεηψλ, ε βειηίσζε ζρέζεσλ, αιιά θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα ζηηο
απαληήζεηο ηνπο.
Οη εθπαηδεπηηθνί βιέπνπλ βειηίσζε, ηφζν ζην ζέκα ζρέζεσλ φζν θαη ζην γλσζηηθφ επίπεδν.
Πέξα απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ, φπσο «ηεο εκπηζηνζχλεο, ηεο αίζζεζεο ηνπ
αλήθεηλ ζε κηα νκάδα», πηζηεχνπλ πσο «νη καζεηέο γλσξίζηεθαλ θαιχηεξα, εθηέζεθαλ κε
αζθάιεηα θαη απηφ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξνάγεη έλα θιίκα ραξάο θαη ζπλαγσληζκνχ».
Καιιηεξγήζεθαλ «νη δεμηφηεηεο ηεο απηνπαξνπζίαζεο, ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ, ηεο
επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηελ νκάδα». Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο πνπ
αλαπηχρζεθε, νη καζεηέο ελεπιάθεζαλ ζε νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ζπλζεηηθέο εξγαζίεο θαη «ε
γλψζε απιψζεθε ζηελ νκάδα, θαζψο ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο ζπλαηζζάλζεθε ηελ πξνζσπηθή
επζχλε πνπ θέξεη γηα ην παξαδνηέν απνηέιεζκα».
Βεβαίσο, νη αιιαγέο, φπσο δειψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο δελ έγηλαλ αζηξαπηαία. Έγηλαλ δεθηέο
«κε πεξηέξγεηα θαη ακθηβνιία ζηελ αξρή». Ηδηαίηεξα νη καζεηέο πνπ έρνπλ έληνλν ην
αληαγσληζηηθφ πλεχκα, δπζθνιεχηεθαλ λα ζπλεξγαζηνχλ.
Οη καζεηέο ζην ζχλνιφ ηνπο θέξδηζαλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζ‘ έλαλ επνηθνδνκεηηθφ,
δηαθνξεηηθφ δηδαθηηθφ ηξφπν εθκάζεζεο θαη έθηαζαλ ζην ηέινο λα ραξαθηεξίζνπλ ηε
δηαδηθαζία«φρη ζηείξα φπσο είλαη ε κεησπηθή δηδαζθαιία», αιιά αληηζέησο «ειεχζεξε,
πινχζηα θαη ιηγφηεξν αγρσηηθή». Παξάιιεια, θαηάθεξαλ λα ιεηηνπξγνχλ νκαδηθά, θάηη πνπ
ηνπο βνήζεζε λα αλαπηχμνπλ θαη «πην ηζρπξνχο δεζκνχο κεηαμχ ηνπο», ελψ ηαπηφρξνλα
θάλεθε φηη «αθνκνίσζαλ θαιχηεξα ην αληηθείκελν κάζεζεο».
Οη εθπαηδεπηηθνί εζηίαζαλ επίζεο ζηηο δεμηφηεηεο πνπ αλέπηπμαλ νη καζεηέο κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ θαη ηδηαίηεξα ζηηο δεμηφηεηεο «ηεο παξνπζίαζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο
αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο».
3.3.4. ρέζεηο καζεηψλ (απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ)
Γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ απήρεζε ησλ λέσλ πξαθηηθψλ ζηνπο
καζεηέο, έγηλε αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ 88 καζεηψλ.
Αξρηθά, νη καζεηέο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε πνηεο αιιαγέο εληφπηζαλ ζηε
δηδαθηηθή δηαδηθαζία.
Οη αιιαγέο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ(44) αθνξνχζαλ ζηηο
νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ζηελ ελαιιαγή κεζφδσλ(32). Δζηίαζαλ «ζηε ζπλεξγαζία» πνπ
απαηηείηαη λα αλαπηπρζεί, κε ζθνπφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη εξγαζηψλ (21). Γήισζαλ
φηη καζαίλνπλ κε «επράξηζην ηξφπν» (15), «θαηαλννχλ θαη αθνκνηψλνπλ πην εχθνια» (12) θαη
είλαη επραξηζηεκέλνη γηαηί πιένλ ην κάζεκα «δελ είλαη κεησπηθφ αιιά νκαδνζπλεξγαηηθφ»
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(15). Βξήθαλ ηηο κεζφδνπο «πξσηνπφξνπο»(11) θαζψο επίζεο ζεηηθή «ηελ παξνπζία άιισλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηάμε» (8). Φάλεθαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην γεγνλφο φηη πιένλ «δελ
απνζηεζίδνπλ», θαζψο νη εξγαζίεο είλαη «δηαθνξεηηθέο» (6) θαη επηπιένλ ρξεζηκνπνηείηαη
«επνπηηθφ πιηθφ» (4).
ρεηηθά κε
πιεηνςεθία
θαιιηέξγεηα
(13), θαζψο

ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ ησλ λέσλ κεζφδσλ εζηίαζαλ θαηά
ζηελ «ζπλεξγαζία» (48). Δπίζεο, αλαθέξζεθε απφ πνιινχο καζεηέο (22) ε
«ηεο επηθνηλσλίαο», ησλ δεμηνηήησλ «ηεο παξνπζίαζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο»
θαη ε αλάπηπμε «ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο» (9).

Ζ δεμηφηεηα πνπ θαίλεηαη πσο αλαπηχρζεθε, ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ, είλαη απηή ηεο παξνπζίαζεο: «ζηελ αξρή δελ ζέιακε λα παξνπζηάδνπκε εξγαζίεο, αιιά
σο ην ηέινο ηεο ρξνληάο δελ είρακε πξφβιεκα (7).
ζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο πνπ θαιιηεξγήζεθαλ κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ, νη εξσηεζέληεο
αλέθεξαλ: «ηελ νκαδηθφηεηα, ηηο θηιηθέο ζρέζεηο θαη ηε ζπλεξγαζία».
Αλαιπηηθφηεξα, δήισζαλ πσο έκαζαλ λα δνπιεχνπλ νκαδηθά ρσξίο δηαθσλίεο θαη
ζπγθξνχζεηο (8). Έλαο καζεηήο δήισζε: «Θα ήζεια λα είκαζηαλ θαη ζε άιια καζήκαηα
νκάδεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχζα λα γλψξηδα θαιχηεξα φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη λα ηνπο
έβιεπα απφ κηα άιιε νπηηθή» θαη έλαο άιινο εληφπηζε αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά κέζα ζηελ
ηάμε, εμ αηηίαο ηεο νκαδηθφηεηαο: «Ζ νκαδηθφηεηα είρε ζαλ απνηέιεζκα θαιχηεξε
ζπκπεξηθνξά απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ θαη έηζη γίλνληαλ θαιχηεξν ην κάζεκα».
Δπίζεο νη εξσηεζέληεο καζεηέο παξαηήξεζαλ πσο πνιιέο απνξίεο ιχλνληαλ κε ηα άηνκα
ζηελ νκάδα, γηαηί φινη εμέθξαδαλ ηηο απφςεηο ηνπο (15).
3.4. Με ηε καηηά ηνπ κέληνξα
Ζ απνδνρή ηεο εξεπλήηξηαο ζην ξφιν ηνπ κέληνξα θαη ε αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ πξσηαξρηθφ κέιεκα ζηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, θαζψο είλαη έλαο
ηδηαίηεξα ιεπηφο ξφινο.
Πέξα φκσο απφ ηελ πξνζπάζεηα απνδνρήο, βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη
ζπκκεηέρνληεο ζ' φιε ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο δξάζεο, δει. ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ
παξαηήξεζε ζην ζηνραζκφ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κέζσ ηεο
αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σφζν κε ηηο δηδαθηηθέο παξνπζηάζεηο, ηηο
αιιεπάιιειεο ζπλαληήζεηο φζν θαη κε ηε ζπρλή παξνπζία ηνπ κέληνξα ζηηο ηάμεηο, δφζεθε
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ε δπλαηφηεηα γηα δηάινγν, ελζαξξχλζεθε ε ζηήξημε ηεο αιιαγήο θαη
εληζρχζεθε ε αίζζεζε ππεπζπλφηεηαο. πλερέο κέιεκα ππήξμε ε απφθηεζε κεγαιχηεξεο
απηάξθεηαο θαη απηνπεπνίζεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα κπνξέζνπλ λα νδεγεζνχλ
ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε. Οη εθπαηδεπηηθνί ζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο,
θηλεηνπνηήζεθαλ, αληάιιαμαλ εκπεηξίεο, πεηξακαηίζηεθαλ, δέρηεθαλ αλαηξνθνδφηεζε θαη
βνεζήζεθαλ «ζε ζέκαηα ηδεψλ, ζηνραζκνχ θαη πεξηερνκέλνπ», θαζψο ζχκθσλα κε ηελ άπνςε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ:
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«ν κέληνξαο βνήζεζε λα αληηιεθζνχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηαηί δελ έκεηλε ζε ζεσξεηηθφ
πιαίζην».
Αιιά θαη γηα ηελ εξεπλήηξηα, ν ξφινο ηνπ κέληνξα απνηέιεζε κηα ελδηαθέξνπζα εκπεηξία,
φρη απιά δηφηη ζπκκεηείρε ζηε δηαδηθαζία απηή κε ην ζπγθεθξηκέλν ξφιν, αιιά θαη γηα ηελ
αλάπηπμε κηαο ηζφηηκεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ακθίδξνκε
αλαηξνθνδφηεζε.
Πέξα απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ κέληνξα, απηφ πνπ ζεσξήζεθε εμ ίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ε
ηθαλφηεηα ηνπ κέληνξα λα σζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζπλαδέιθνπ θαη ηεο εμνηθείσζεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο έξεπλαο δξάζεο∙ ην απνηέιεζκα ήηαλ, νη
εθπαηδεπηηθνί λα γίλνπλ πην δεκηνπξγηθνί θαη πην ηθαλνί ζηελ αληηκεηψπηζε δχζθνισλ
θαηαζηάζεσλ ζηελ ηάμε θαη πην δεηθηηθνί ζε θαηλνχξηεο ηδέεο.
Με ηελ παξνπζία ηνπ κέληνξα φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, νη εθπαηδεπηηθνί
ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη δελ ήηαλ κφλνη. Μέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ ηνπο δίλνληαλ ζηηο
αηνκηθέο ή νκαδηθέο ζπδεηήζεηο, ελαιιάζζνληαλ ηδέεο θαη ιχλνληαλ απνξίεο κε απνηέιεζκα
λα γίλνληαη φιν θαη πην δεηθηηθνί ζηηο λέεο πξαθηηθέο, αλαπηχζζνληαο αλαζηνραζηηθέο
δηαδηθαζίεο. Ο κέληνξαο ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο «κπνξεί λα δψζεη εξγαιεία γηα λα
βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηε ζηνραζηηθή
αλάιπζε αλαθνξηθά κε ην ηη έρνπλ κάζεη». Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ κεξηά ηνπο αλαθάιπςαλ
λέα δεδνκέλα ζηελ εθπαίδεπζε, αλαλεψζεθαλ σο πξνο ηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο θαη ηηο
πξνζάξκνζαλ «κέζα ζε πιαίζην ειεπζεξίαο, δεκηνπξγηθήο κεηνπζίσζεο θαη φρη δνπιηθήο
αλαπαξαγσγήο». Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί
είδαλ ζεηηθά ηε ζπλεξγαηηθή κεληνξηθή θαη κάιηζηα εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα ππάξμεη
αθφκε «πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ζπδήηεζε ησλ πξνβιεκαηηζκψλ κε ηνλ κέληνξα θαη ηνπο
ζπλαδέιθνπο». Aπηφ πνπ πξνέθπςε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, είλαη φηη είδαλ ηελ φιε εθαξκνγή
ηνπ ζεζκνχ ζαλ «κηα νξγαλσκέλε εκπεηξία», αλαγλψξηζαλ «θάπνηεο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ηνπ
κέληνξα, θαιή γλψζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλαζηνραζκνχ».
ζνλ αθνξά ζην αληίθηππν ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ζηνπο καζεηέο, θάλεθε απφ ηελ
παξαηήξεζε ζηηο ηάμεηο, λα είλαη ζεηηθφ, θαζψο αλαπηχρζεθε ε ζπιινγηθφηεηα θαη ε
επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα ησλ καζεηψλ. Γνπιεχνληαο ζε νκάδεο, θάλεθε ζηαδηαθά λα
σθεινχληαη νη καζεηέο θαη λα απειεπζεξψλεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ νπνία θάζε καζεηήο
έθξπβε κέζα ηνπ. Δίλαη αμηνζεκείσηε επίζεο, ε αιιαγή πνπ παξαηεξήζεθε κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ ζηελ δεμηφηεηα ηεο παξνπζίαζεο, αθφκε θαη απφ ηνπο αδχλακνπο καζεηέο. Μα
πάλσ απφ φια ήηαλ εκθαλέο φηη ηα παηδηά κέξα κε ηελ κέξα, δηαζθέδαδαλ ηε κάζεζε,
ζπκκεηείραλ ελεξγά, ζπλεξγάδνληαλ, πεξλνχζαλ επράξηζηα θαη έπαηξλαλ ηθαλνπνίεζε απφ ηα
επηηεχγκαηά ηνπο.
Δλ θαηαθιείδη, ην φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή ήηαλ κεγάιν γηα ηνλ κέληνξα, ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε άπνςε ηεο εθπαηδεπηηθνχ Μ.:
«ν κέληνξαο απνηειεί ην θσηεηλφ παξάδεηγκα, πνπ βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα
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γλσξίζνπκε ηνλ εαπηφ καο θαη λα αληηιεθζνχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν
εξγαζηαθφ ρψξν˙ απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη φηη μέξεη θαη κπνξεί λα καο πείζεη θαη λα καο
εκπλέεη».

4. πκπεξάζκαηα
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη ν κέληνξαο πξνάγεη ηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ α) κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ζε πξάμε, β)
ηεο αηνκηθήο εζηίαζεο θαη ηεο ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζεο, γ) ηεο αλάπηπμεο ηεο δηαδηθαζίαο
ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη δ) ηεο ζπλεξγαζίαο. Σα επξήκαηα καο ζπκθσλνχλ κε απηά πνπ
εζηηάδνπλ ζηε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε κέζα ζηελ ηάμε θαη ζηελ άκεζε θαη εμεηδηθεπκέλε
επηκφξθσζε εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ (Orland-Barak, 2010).
Αιιά θαη ε αλάπηπμε αλαζηνραζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ, αλαδείρηεθε ζε ηζρπξφ ζηνηρείν «γνληκνπνίεζεο» ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, θαζψο
κέζσ ησλ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ ζπλαληήζεσλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ κέληνξα,
εληνπίδνληαλ ηα δπλαηά θαη αδχλακα ζεκεία (Sundli, 2007∙ Μπαγάθεο & Σζίγθνπ, 2017).
‗ζνλ αθνξά ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ηε δφκεζε ηνπ πξνθίι ηνπ κέληνξα, απφ ηελ
εξεπλά καο πξνέθπςε, πσο ν κέληνξαο ιεηηνπξγεί σο πξφηππν ζπκπεξηθνξψλ θαη εθαξκνγήο
λέσλ πξαθηηθψλ. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, πέξα απφ ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ
δηδαθηηθνχ έξγνπ, ν κέληνξαο ηφλσζε ηελ απηνπεπνίζεζε, παξέρνληαο ςπρνινγηθή ζηήξημε,
εηδηθά ζηνπο δχν λενεηζεξρφκελνπο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο˙ ηνπο βνήζεζε σο πξνο ηελ
αλάδπζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ζηελ πξννδεπηηθή ηνπο αλάπηπμε, θαζψο ε
δηδαθηηθή ζεσξία πνπ πξφζθαηα έιαβαλ ζην Παλεπηζηήκην αλαπιαηζηψζεθε κε ηελ
πξαγκάηεπζε δηιεκκαηηθψλ επηινγψλ, ηε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο θαη θπξίσο κέζσ ηεο
αλάπηπμεο ηνπ αλαζηνραζκνχ. Σα επξήκαηα καο ζπκπίπηνπλ κε απηά άιισλ εξεπλψλ
(Richter, et al., 2013∙ ππξνπνχινπ, 2017).
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν κέληνξαο ιεηηνχξγεζε θαη σο πξφηππν
ζπκπεξηθνξψλ γηαηί «δηαζέηεη ηηο ηθαλφηεηεο λα δηαβιέπεη ηα ηαιέληα ησλ άιισλ, λα ηα
αλαδεηθλχεη θαη λα ηα ζηεξίδεη». Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπ απνδφζεθαλ απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, είλαη αθελφο απηά ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε, θαζψο δηαζέηεη αλνηρηνχο
νξίδνληεο γηα λα ραξάδεη λέεο δηαδξνκέο, θαη αθεηέξνπ ηνπ νξγαλσηηθνχ θαη
πξνζαξκνζηηθνχ αηφκνπ, ην νπνίν επηηπγράλεη ηε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο κε ηνπο θαηάιιεινπο
ρεηξηζκνχο θαη ηελ επειημία ζε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα (Orland-Barak,
2010). Δπίζεο, ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα, ε επηθνηλσληαθή ηνπ δεμηφηεηα, ε νπνία ηνλ βνεζά λα
γίλεηαη απνηειεζκαηηθφο θαη επράξηζηνο.
Αλαθνξηθά κε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ην νπνίν αθνξά ζηηο ζρέζεηο πνπ δνκνχληαη κε
ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ, νη εξσηεζέληεο ραξαθηήξηζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ κέληνξα θαη
mentee «ζπλεξγαηηθή πνπ ζπάεη ηνπο θξαγκνχο ηεο ηεξαξρίαο θαη ηεο απζεληίαο»(Berliner,
2001∙ Cochran-Smith & Paris, 1992∙ Orland-Barak, 2010) γηαηί ν κέληνξαο παίξλεη ην ξφιν

Page 413 of 416

Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖
Volume 8, Issue 2, 2020 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

ηνπ θξηηηθνχ θίινπ ν νπνίνο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο γηα ηε δφκεζε ζρέζεσλ (Καπαρηζή,
2011). Πξάγκαηη, ζηελ εξεπλά καο ήηαλ πνιχ ζεκαληηθέο νη ζρέζεηο πνπ δνκήζεθαλ κέζα
ζηελ νκάδα ηεο επνπηείαο ηνπ κέληνξα. Ζ αιιεινπαξαηήξεζε θαη νη ζπλαληήζεηο γηα
ζπδήηεζε θαη αλαζηνραζκφ απνηέιεζαλ βαζηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε νηθεηφηεηαο,
ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο. Οη αιιαγέο ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο είραλ αληίθηππν θαη
ζηνπο καζεηέο, ηφζν ζην ζέκα ησλ ζρέζεσλ φζν θαη ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ.
Βέβαηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, σο κειέηε πεξίπησζεο, δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ
βάζε γελίθεπζεο γηα φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, αιιά ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζα κπνξνχζαλ
λα νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ έξεπλεο ή θαη λα απνηειέζνπλ ηελ αθνξκή γηα έλαξμε
ζπδεηήζεσλ.
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