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Abstract: Nowadays, everyone could observe several prejudices towards disabled people
which expand in two branches. The former is related to social structure and the latter to
professional life. According to this unjustified attitude we could say that is not only spotted
towards disabled people but to every vulnerable group of population. Why people feel
aggravation and aversion to frail and “dependent” individuals? This study claims to give
prominence to the ethics of care, traditional ethical systems, promoting several aspects of
feminists who devised that theory. In addition, it aims to explain the reason why ethic plan
could be proved beneficial if this could ever be included in school curriculum as a common
practice and also as a teaching subject. Considering certainly that ethics constitute a useful
implement in order to create more democratic and cogitative individuals. Examining the
ethics of care, an investigation has also been accomplished with title “Views and perspectives
of SEN teachers towards inclusive education. At the end of this study, the results that have
been collected through interviews are analysed. More specifically, it is explored how
necessary the ethics are and how crucial an ethical education could be. In this study
participated 10 SEN teachers whose interviews are indispensable investigating their views on
the nature and necessity of ethical education. The results of the research are outlined.
Keywords: disability, ethics, ethics of care, ethical education
Πεπίλητη: Η ζεµεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ µηα ηππνπνηεµέλε ζπµπεξηθνξά ησλ
αλζξψπσλ πξνο ηα άηνµα µε αλαπεξία ιφγσ ησλ εμειίμεσλ πνπ ιαµβάλνπλ ρψξα ζε
επαγγειµαηηθνχο θαηθνηλσληθνχο ηνµείο. Η επηθπιαθηηθή ζηάζε δελ εληνπίδεηαη µφλν
απέλαληη ζε άηνµα µε αλαπεξία αιιά ζε νπνηαδήπνηε αδχλαµε νµάδα ηνπ πιεζπζµνχ. Γηα
πνηνλ ιφγν εµθαλίδεηαη έληνλε δπζαξέζθεηα θαη απνζηξνθή απέλαληη ζην αδχλαµν θαη
«εμαξηεµέλν» άηνµν; Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηελ εζηθή ζεσξία
ηεο θξνληίδαο, ε νπνία θαηαξξίπηεη ηηο αξρέο πνπ «δίδαζθαλ» νη µέρξη ηψξα ζεσξίεο,
πξνβάιινληαο δηάθνξεο απφςεηο θεµηληζηξηψλ πνπ ηελ αλέπηπμαλ. Ο δεχηεξνο ζηφρνο είλαη
λα εμεγήζεη ηνλ ιφγν πνπ ζα ήηαλ σθέιηµε ε ελζσµάησζε ηεο εζηθήο ζηελ εθπαίδεπζε,
ηφζν σο πξαθηηθή, φζν θαη σο αληηθείµελν δηδαζθαιίαο δεδνµέλνπ φηη ε εζηθή απνηειεί
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ρξήζηµν εξγαιείν γηα ηελ δεµηνπξγία πεξηζζφηεξν δεµνθξαηηθψλ θαη ζθεπηφµελσλ αηφµσλ.
Δμεηάδνληαο ηε ζεσξία απηή, πξαγµαηνπνηήζεθε ε έξεπλα µε ηίηιν: «Οη απφςεηο ησλ
Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ ζρεηηθά µε ηε ζπµπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε». Σην ηέινο ηεο εξγαζίαο,
παξνπζηάδνληαη ηα επξήµαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ µε δηα δψζεο ζπλέληεπμεζε 10 Δηδηθνχο
Παηδαγσγνχο δηεξεπλψληαο ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά µε ηε θχζε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
εζηθήο θαη ηεο εζηθήο ηεο εθπαίδεπζεο θαη εθηίζεληαη ηα απνηειέζµαηα ηεο έξεπλαο.
Λέξειρ Κλειδιά: αλαπεξία, εζηθή, θξνληίδα, εζηθή εθπαίδεπζε.

Διζαγυγή
Τα άηνµα µε αλαπεξία δπζθνιεχνληαη λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο µε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη
λα ζπµµεηέρνπλ ζε θνηλσληθά δξψµελα. Γηα απηφ ην απνηέιεζµα µπνξεί λα επζχλνληαη
πνιινί παξάγνληεο.
Αξρηθά, είλαη γλσζηφ φηη ππάξρεη έιιεηςε θξνληίδαο θαη επαηζζεζίαο απέλαληη ηνπο, ε νπνία
δελ πεξηνξίδεηαη µφλν ζηελ θάιπςε ησλ βηνινγηθψλ αλαγθψλ αιιά θαη ζηελ άπνςε πνπ
δηαµνξθψλεη θαλείο γηα απηά. Γελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ ζεσξνχλ φηη ηα άηνµα µε αλαπεξία
είλαη αδχλαην λα ζεσξεζνχλ ηζφηηµα µε ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο επεηδή είλαη
εμαξηψµελα, αδχλαµα, «δηαθνξεηηθά». Οη απφςεηο απηέο, νδεγνχλ ηνπο αλάπεξνπο ζηελ
απνµφλσζε, ζηε µνλαμηά θαη ζηε δπζθνιία δεµηνπξγίαο ζρέζεσλ. Η αξλεηηθή ζηάζε ησλ
αλζξψπσλ απέλαληη ζηνπο αλάπεξνπο, ζηηγµαηίδεη ηνπο ηειεπηαίνπο θαη επεξεάδεη αξλεηηθά
ηελ εξγαζία, ηηο θηιηθέο ζρέζεηο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Ίζσο απηφ πνπ θάλεη ηνπο
αλζξψπνπο λα ζπµπεξηθέξνληαη µε επηθπιαθηηθφηεηα απέλαληη ζηνπο αλάπεξνπο δελ είλαη
µφλν ε δηαθνξεηηθή εµθάληζε. Σεµαληηθφ ξφιν δηαδξαµαηίδνπλ νη φξνη πνπ
ρξεζηµνπνηνχληαη θαη νη πξνζδνθίεο πνπ έρνπµε απφ απηά ηα άηνµα. Ο Foucault ζηνλ
πξφινγν ηνπ έξγνπ «Τν θαλνληθφ θαη ην Παζνινγηθφ» Georges Canguilhem έγξαθε πσο ε
δηαµόξθσζε ελλνηώλ είλαη έλαο ηξόπνο γηα λα δνύµε, όρη γηα λα ζθνηώζνπµε ηε δσή. Ιδηαίηεξα
ζεµαληηθφ ξφιν ζηελ αληηµεηψπηζε ησλ αλαπήξσλ έρνπλ νη έλλνηεο πνπ ρξεζηµνπνηνχµε γηα
λα λνεµαηνδνηήζνπµε µηα θαηάζηαζε, θαζψο ε επηπφιαηε ρξήζε απηψλ ιεηηνπξγεί αξλεηηθά
ζηελ εηθφλα ηνπο. Ωζηφζν, ζεµαληηθή ζέζε έρεη θαη ε εζηθή ζπλείδεζε θάζε αλζξψπνπ θαη ε
αληίιεςε πνπ έρεη δηαµνξθψζεη αλαθνξηθά µε ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πην αδχλαµσλ
αηφµσλ.
Υπάξρεη µηα δηάθξηζε αλάµεζα ζηνπο εμαξηεµέλνπο αλζξψπνπο θαη ζηνπο µε εμαξηεµέλνπο.
Υπάξρνπλ ζηελ πξαγµαηηθφηεηα αλεμάξηεηνη άλζξσπνη; Ίζσο ε εμάξηεζε είλαη µηα
θνηλσληθή θαηαζθεπή πνπ δεµηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ν άλζξσπνο µπνξεί λα δήζεη
αλεμάξηεηνο θαη απηφλνµνο εθφζνλ δελ αληηµεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ δηαβίσζε. Σίγνπξα
έλαο άλζξσπνο πνπ θαιχπηεη ηηο βηνινγηθέο αλάγθεο ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν απηφλνµνο ζε
ζρέζε µε θάπνηνλ πνπ δελ µπνξεί θάλεη ην ίδην. Γελ πξέπεη λα παξαιεθζεί, φηη ε
αλεμαξηεζία είλαη µηα έλλνηα πνπ πεξηιαµβάλεη ηνλ ςπρνινγηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ
παξάγνληα. Πψο, φµσο, µπνξεί λα δεµηνπξγεζεί ε εμάξηεζε σο αξλεηηθφ ζηνηρείν ησλ
αλαπήξσλ; Αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο δπζθνιίεο πνπ δεµηνπξγνχλ νη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ
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αλαπεξία ζηνπο αλάπεξνπο µε ηελ επηθπιαθηηθή ζηάζε, ην bullying, ηε µε πξνζβαζηµφηεηα
θαη ηε δηαθξηηηθή ζπµπεξηθνξά, εχθνια ζα ζπµπεξάλεη φηη ε εμάξηεζε είλαη πνιχ εχθνιν,
φρη µφλν λα δεµηνπξγεζεί αιιά θαη λα θαηαθξηζεί απφ ηνπο ίδηνπο πνπ ηελ δεµηνπξγνχλ. Τα
δεηήµαηα απηά έρνπλ εζηθή βαξχηεηα θαη ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλεζνχλ, θαζψο νη αλάπεξνη
βξίζθνληαη ζε δπζµελή ζέζε σο παζεηηθνί δέθηεο, «εμαξηψµελνη», πνπ δνπλ µηα δσή πνπ
άιινη έρνπλ θαζνξίζεη (Oliver,2009).
1. Η Ηθική ηηρ Φπονηίδαρ
Η εζηθή ηεο θξνληίδαο (EthicsofCare) εµθαλίζηεθε σο µία ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε εζηθήο
ζεσξίαο γηα λα ππεξαζπηζηεί ηα δηθαηψµαηα ησλ «αδχλαµσλ» (Μαξνπνχινπ, 2011). Οη
παξαδνζηαθέο εζηθέο ζεσξίεο αλήθνπλ ζε µηα άιιε επνρή. Τν care παξαπέµπεη ζε µηα
µεγάιε νµάδα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ επάισησλ νµάδσλ, φπσο ησλ
αηφµσλ µε αλαπεξία. Κάλνληαο µηα αλαδξνµή, ε εζηθή ηεο θξνληίδαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηα
ζπγγξάµµαηα θεµηληζηξηψλ, φπσο ε MaryWollstonecraft. Ξεθίλεζε σο θεµηληζηηθή ζεσξία
απφ ηελ CarolGilligan θαη ηε NelNoddings ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη απνηειεί µηα
δηαθνξεηηθή θαηεγνξία εζηθήο ζεσξίαο απφ ηηο ππφινηπεο, ηε «ζρεζηαθή εζηθή». Γηαθέξεη
απφ ηηο ππφινηπεο θαζψο δελ ππνζηεξίδεη ην µνληέινπ ηνπ εζηθνχ αλζξψπνπ πνπ ζπλδέεηαη
µε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε αηνµηθφηεηα, ε αλεμαξηεζία, ε αμηνπξέπεηα. Όπσο αλαθέξεηαη
ζην βηβιίν ηεο Driver, ε ζεσξεηηθόο ηεο εζηθήο ηεο θξνληίδαο, βιέπεη ηε γεληθεπµέλε
πξνζέγγηζε ηεο ιήςεο εζηθώλ απνθάζεσλ θαη ηεο αμηνιόγεζεο πνιύ απινπνηεµέλε γηα λα
µπνξεί λα αληηπξνζσπεύεη επαθξηβώο ηελ εζηθή πξαγµαηηθόηεηα (Driver, 2010).
Η εζηθή ζεσξία, ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη εζηθή ζεµαληηθφηεηα ζηηο ζρέζεηο θαη ζηηο
εμαξηήζεηο, πνπ πεξηιακβάλεη µία αλζξψπηλε δσή, θαη επηδηψθεη λα δηαηεξήζεη ηηο ζρέζεηο µε
ηελ πξνψζεζε ηεο επεκεξίαο απηψλ πνπ δίλνπλ θαη απηψλ πνπ ιαµβάλνπλ ηε θξνληίδα ζε
έλα δίθηπν θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Βαζίδεηαη ζην θίλεηξν φηη πξέπεη λα θξνληίδνπµε απηνχο
πνπ είλαη εμαξηεκέλνη θαη επάισηνη. Η εζηθή απηή ζεσξία δελ ηαπηίδεηαη µε ηε θεµηληζηηθή
εζηθή αλ θαη ζπλδέεηαη άµεζα µε ην θεµηληζηηθφ θίλεµα. Σηελ πξαγµαηηθφηεηα ην
ethicsofcare επεθηείλεηαη ζε πνιινχο θιάδνπο θαη ζε εζηθά δεηήµαηα πνπ αθνξνχλ ηα δψα,
ην πεξηβάιινλ, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ βηνεζηθή (InternetEncyclopediaofPhilosophy).
HKittay (2011) θαη ε Held (2006) πξνηηµνχλ ηελ εζηθή ηεο θξνληίδαο σο πξαθηηθή θαη αμία
παξά σο αξεηή, γηαηί έηζη θηλδπλεχεη λα µελ γίλεη πξάμε. Η Held (2006) αξλείηαη πσο ε
θξνληίδα είλαη ζπµπφληα ή θαινζχλε δηφηη είλαη πξνηηµφηεξν λα ηε ιάβνπµε ππ’ φςηλ σο µηα
θνηλσληθή ζρέζε, παξά σο πεξηγξαθή µηαο αηνµηθήο δηάζεζεο (Internet Encyclopedia of
Philosophy). Σχµθσλα µε ηε Noddings (1984) ην care είλαη µηα επηβαξπληηθή ςπρνινγηθή
θαηάζηαζε, είλαη άγρνο, θφβνο ζπλαηζζήµαηα πνπ πξνθαινχληαη φηαλ θάπνηνο ελδηαθέξεηαη
γηα ην ηη µπνξεί λα ληψζεη, λα επηζπµεί ή λα ζθέθηεηαη θάπνηνο άιινο. Όµσο, πξηλ
ζπλερίζνπµε, αο νξίζνπµε ηη αθξηβψο είλαη ην careζηελ πξαγµαηηθφηεηα. Τη αθξηβψο
ζεµαίλεη; Έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο νξηζµνχο ηεο θξνληίδαο, είλαη απηφο ησλ Tronto θαη
Fischer (1990: 40). Θεσξνχλ ην careσο έλα είδνο δξαζηεξηόηεηαο πνπ πεξηιαµβάλεη όια όζα
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θάλνπµε γηα λα δηαηεξήζνπµε θαη λα επηδηνξζώζνπµε ηνλ θόζµν µαο, έηζη ώζηε λα
µπνξέζνπµε λα δήζνπµε ζε απηόλ όζν θαιύηεξα γίλεηαη. Απηόο ν θόζµνο πεξηιαµβάλεη εµάο,
ηα ζώµαηα µαο θαη ην πεξηβάιινλ.
Η Tronto δίλεη αθφµε ηέζζεξα ζηνηρεία ζαλ ζηφρνπο ηνπ careethics. Τν πξψην ζηνηρείν είλαη
ε πξνζνρή, δειαδή λα ζπλεηδεηνπνηήζνπµε ηελ αλάγθε, ην δεχηεξν ε επζχλε, πξνζπµία λα
αληαπνθξηζεί θάπνηνο θαη λα θξνληίζεη ζηελ αλάγθε, ην ηξίην ε ηθαλφηεηα παξνρήο θαιήο
θαη επηηπρεµέλεο θξνληίδαο θαη ηέινο ε αληαπφθξηζε, ε εμέηαζε ηεο ζέζεο ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ν άιινο.
H Kittay (2013) ζε ζπλέληεπμε ηεο έρεη ππνζηεξίμεη φηη ε εζηθή ηεο θξνληίδαο είλαη µηα
εζηθά ζεµειησµέλε µνξθή ζρέζεο θαη αμίαο. Ο εζηθφο παξάγνληαο είλαη ε θξνληίδα ζηνλ
εαπηφ, πνπ
µπνξεί λα θνηηάμεη πέξα απφ ηηο άµεζεο αλάγθεο θαη επηζπµίεο θαη αλαιαµβάλεη ηε θξνληίδα
ηνπ άιινπ σο δηθή ηνπ. Η εζηθή ηεο θξνληίδαο βιέπεη ηε ζπλαηζζεµαηηθή ζχλδεζε µεηαμχ
αλζξψπσλ σο ζεµαληηθφηεξε απφ ην ελδηαθέξνλ ζηνλ ίδην µαο ηνλ εαπηφ. Δίλαη
πξνζαλαηνιηζµέλε πξνο ηνπο άιινπο αιιά είλαη µηα εζηθή πνπ θαηαιαβαίλεη φηη ε δηθή µαο
επεµεξία δελ είλαη πνηέ εληειψο αλεμάξηεηε απφ ηελ επεµεξία ηνπ άιινπ. Καηαλνεί ηελ
επζχλε λα δεζµεχεηαη ζηε ζχλδεζε θαη θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπµηψλ ηνπ
άιινπ.
Η Gilligan (1982), καζήηξηα ηνπ Kohlberg, αµθηζβήηεζε ηνλ µέληνξα ηεο, δεµηνπξγψληαο
µηα δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε ζηελ ζεσξία ηεο εζηθήο αλάπηπμεο. Τν γλσζηφ επηρείξεµα ηνπ
Kohlberg, ήηαλ πσο ε εζηθή αλάπηπμε ησλ θνξηηζηψλ ήηαλ θαηψηεξε ζε ζρέζε µε απηήλ ησλ
αγνξηψλ. Η Gilligan ππνζηήξημε πσο ε εζηθή ζπλείδεζε ησλ γπλαηθψλ είλαη δηαθνξεηηθή
αιιά θαη ζίγνπξα ηζφηηµε µε απηήλ ησλ αληξψλ, φµσο θαηαπηέδεηαη απφ ηελ παξαδνζηαθή
αληξηθή δηθαηνζχλε, πνπ βαζίδεηαη ζηελ απηνλνµία θαη αλεμαξηεζία. Δίλαη ζεµαληηθφ λα
δψζνπµε έµθαζε ζην γεγνλφο φηη ε αλεμαξηεζία, ε ινγηθή, ε απηνλνµία είλαη ηα βαζηθά
ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη θάπνηνο. Η ίδηα αλέδεημε ηε θσλή ησλ γπλαηθψλ, ηελ
εζσηεξηθή ηνπο εζηθή ζπλείδεζε, ε νπνία θαηαπηέδεηαη, ζβήλεη θαη νη ίδηεο βηψλνπλ ηελ
εμάξζξσζε ηνπ εαπηνχ, ηνπ λνπ θαη ηνπ ζψµαηνο, θάηη πνπ µπνξεί λα επηβεβαησζεί θαη απφ
ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, ηε ραµειή θηινδνμία, ηε πξνζέγγηζε ηεο εγεζίαο θαη ηηο
ζεμνπαιηθέο επηινγέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο.
Πνιχ ζεµαληηθή ζην careethics είλαη ε ζέζε ηεο Noddings (1984), ε νπνία αλέπηπμε ηελ ηδέα
ηεο θξνληίδαο θαη ηελ εθάξµνζε ζηελ εθπαίδεπζε δίλνληαο ζε απηήλ εζηθφ ραξαθηήξα.
Ξεθηλψληαοαπφ µηα µεηξηθή πξννπηηθή, θαηαλφεζε ηηο ζρέζεηο θξνληίδαο σο απαξαίηεηεο γηα
ηελαλζξψπηλε χπαξμε θαη ζπλείδεζε. Πξνζδηφξηζε δχν µέξε ζε µηα ζρέζε θξνληίδαο:
«απηφο πνπ πξνζθέξεη θξνληίδα» θαη «απηφο πνπ δέρεηαη ηε θξνληίδα». Τν ζίγνπξν είλαη γηα
ηε Noddings φηη θαη ηα δχν µέξε νθείινπλ λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα θξνληίζνπλ µε αµνηβαίν
ηξφπν, φµσο φρη µε ηνλ ίδην (Internet Encyclopedia of Philosophy).
1.1

Η διαθοπεηική ηθική ζκέτη ηυνγςναικών
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Η Gilligan (1982) µέζα απφ ην έξγν ηεο «InaDifferentVoice» πξνζπάζεζε λα ππεξαζπηζηεί
ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη ηα θνξίηζηα γηα ηελ εζηθή θαη λα μεθαζαξίζεη πσο ε
ζθέςε ησλ γπλαηθψλ δελ είλαη θαηψηεξε απφ ηελ «θαλνληζηηθή» ησλ αλδξψλ (Driver, 2010).
Όπσο έρεη θαη ε ίδηα αλαθέξεη ζε ζπλέληεπμε ηεο, ην πξφβιεµα δελ βξίζθεηαη ζηνλ ηξφπν
ζθέςεο ηεο γπλαίθαο αιιά ζηνλ ηξφπν εξµελείαο απηήο ηεο ζθέςεο. Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά
φπσο ε ελζπλαίζζεζε, ε θξνληίδα, ε θαηαλφεζε θαη ε ζπλαηζζεµαηηθή λνεµνζχλε
ραξαθηεξίδνληαλ σο γπλαηθεία δηαίζζεζε. Σηελ πξαγµαηηθφηεηα, φµσο, είλαη αλζξψπηλεο
δπλάµεηο, ζέινληαο λα ππνζηεξίμεη πσο απηή ε δηαθνξεηηθή θσλή, γηα ηελ νπνία έγξαςε ην
έξγν ηεο, δελ είλαη ηφζν δηαθνξεηηθή πηα, φζν αλζξψπηλε (Gilligan, 2012).
Απηφ πνπ δηέθξηλε ν Piaget (1932) ήηαλ πην ειεχζεξε ζθέςε ζηα θνξίηζηα ζρεηηθά µε ηελ
εζηθή, ππνζηεξίδνληαο φηη ε αίζζεζε ηεο εζηθήο ήηαλ ιηγφηεξν αλεπηπγµέλε. Ο Kolhberg
(1958) ρξεζηµνπνίεζε µφλν άληξεο ζηελ έξεπλα ηνπ µε δεδνµέλν φηη ε δηαδηθαζία ιήςεο
εζηθψλ απνθάζεσλ βαζίδεηαη ζηε δηθαηνζχλε θαη ηε ινγηθή θαη εθαξµφδνληαο γελίθεπζε ζηα
απνηειέζµαηα θαη ζηα δχν θχια θαηέιεμε ζην φηη νη γπλαίθεο θηάλνπλ ζε ραµειφηεξα
επίπεδα εζηθήο ζθέςεο (Αιεμηάδνπ, 2018: 139). Όµσο, γηαηί ε ππαθνή ζε πξνθαζνξηζµέλνπο
θαλφλεο λα απνηειεί ηνλ απφιπην νδεγφ εζηθήο ζπµπεξηθνξάο θαη φρη ε θξνληίδα πνπ ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο πξνζθέξεη µηα γπλαίθα, ρσξίο φµσο λα απνθιείνληαη θαη άληξεο απφ
απηφ; Σίγνπξα µία γελίθεπζε φζνλ αθνξά ην θχιν ζε ζρέζε µε ηελ εζηθή ζπµπεξηθνξά είλαη
επηθίλδπλε.
Η Gilligan (2012) ζε ζπλέληεπμε ηεο αλέθεξε πσο θάπνηε ζπδεηψληαο µε ηνπο µαζεηέο ηεο
γηα εζηθά δηιήµµαηα επηρείξεζε λα µηιήζεη ζε ζρέζε µε ηνλ πφιεµν ζην Βηεηλάµ, θαζψο
ηφηε βξηζθφηαλ ζε εμέιημε. Απηφ πνπ ηελ εμέπιεμε ήηαλ φηη νη µαζεηέο ηεο δελ ήζειαλ λα
µηιήζνπλ γηα απηφλ ηνλ πφιεµν, θπξίσο νη άληξεο. Καηάιαβε πσο ν ιφγνο πνπ απέθεπγαλ ην
ζπγθεθξηµέλν ζέµα, δελ ήηαλ µφλν γηαηί νη απνθάζεηο, πνπ ζα έπαηξλαλ ζρεηηθά µε ηνλ
πφιεµν, ζα βαζίδνληαλ ζε πξνθαζνξηζµέλνπο θαλφλεο ηνπ δηθαίνπ αιιά γηα ην πψο απηέο νη
απνθάζεηο ζα επεξέαδαλ αλζξψπνπο πνπ αγαπνχζαλ θαη λνηάδνληαλ. Οη ίδηνη γλψξηδαλ φηη
γηα λα λνηάδεζαη θαη λα αγαπάο ρξεηάδεηαη ζηελ νπζία λα αλαινγίδεζαη, φπσο µία γπλαίθα,
φµσο δελ ήζειαλ λα ην παξαδερηνχλ. Δπνµέλσο, φιεο απηέο νη ζεσξίεο πνπ ήζειαλ ηνπο
άληξεο λα ζθέθηνληαη µε ζπγθεθξηµέλν ηξφπν γηα λα είλαη εζηθά ψξηµνη δελ αληαλαθινχζαλ
θαλ ηε δσή ησλ αληξψλ. Βέβαηα, φιε απηή ε ζηάζε ηνπο εµθαλίζηεθε αθνχ είραλ δηαηππσζεί
γπλαηθείεο απφςεηο επί ηνπ ζέµαηνο. Η ζηάζεηεο Gilligan ζρεηηθά µε ηα θχια θαη ηελ
πξνθαζνξηζµέλε εζηθή ζπµπεξηθνξά πνπ ηνπο έρεη απνδνζεί είλαη αξλεηηθή, θαζψο ζεσξεί
πσο νχηε νη ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηηο γπλαίθεο αληαλαθινχλ ηε δσή ησλ
γπλαηθψλ. Όπσο εμεγεί θαη ε ίδηα, απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην βηβιίν ηεο δελ νλνµάζηεθε
«Γπλαηθεία Φσλή» αιιά «Γηαθνξεηηθή Φσλή».
Τα ζηεξεφηππα δεµηνπξγνχλ µία αληίιεςε γηα ηελ ελήιηθε δσή, ε νπνία δελ έρεη ηζνξξνπία.
Δπλνεί ηνλ δηαρσξηζµφ ηνπ εαπηνχ απφ ηνπο άιινπο, νδεγψληαο πξνο µηα απηφλνµε δσή
παξάπξνο ηελ αιιεινεμάξηεζε ηεο αγάπεο θαη ηεο θξνληίδαο. Απηφ πνπ έθαλε ηηο
γπλαίθεο λαζεσξνχληαη «ειιαησµαηηθέο» ζηελ εζηθή αλάπηπμε ήηαλ ε «θαινζχλε», φπσο
αλαθέξεη ε Gilligan (1982), ε θξνληίδα, ε επαηζζεζία. Η ίδηα θαηέιεμε ζηελ χπαξμε ηξηψλ
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ζηαδίσλ ηεο εζηθήο ηεο θξνληίδαο, φπσο ζα αλαπηπρζνχλ παξαθάησ.
Σην πξψην ζηάδην, ην άηνµν πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αηνµηθή επηβίσζε ηνπ ελψ ζηε ζπλέρεηα
αληηιαµβάλεηαη φηη ε ζπµπεξηθνξά ηνπ είλαη εγσηζηηθή. Σε εθείλν ην ζεµείν γίλεηαη ε πξψηε
µεηάβαζε απφ ηνλ εγσηζµφ ζηελ επζχλε γηα ηνπο άιινπο, θαζψο ην άηνµν έξρεηαη ζε επαθή
θαη ζπλδέεηαη µε ηνπο άιινπο. Σην δεχηεξν ζηάδην, ην άηνµν αληηιαµβάλεηαη πσο ε
απηνζπζία είλαη θαη ε θαινζχλε πξνο ηνπο άιινπο. Η δεχηεξε µεηαθνξά αξρίδεη µε ηελ
αλαζεψξεζε ησλ ζρέζεσλ µεηαμχ ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ θαζψο αξρίδεη λα δηεξεπλά ηε
ινγηθή ηεο απηνζπζίαο θαη ηεο θξνληίδαο πξνο ηνπο άιινπο. Δδψ ίζσο επέξρεηαη ζχγρπζε
θαζψο πξέπεη λα επηιέμεη αλάµεζα ζηε θξνληίδα ηνπ εαπηνχ θαη ηελ επζχλε γηα ηελ θξνληίδα
ησλ άιισλ. Η ζχγθξνπζε πνπ πξνέξρεηαη απφ απηή ηε ζχγρπζε, βνεζά ην άηνµν λα πεξάζεη
ζην ηξίην ζηάδην θαηά ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα µελ θάλεη θαθφ ζηνπο άιινπο απνθηψληαο
µε άιια ιφγηα ηελ αξρή ηεο µε βίαο (Gilligan, 1982).
1.2

Η Φπονηίδα υρ µέζο για ηην Αξιοππέπεια ηοςΑνθπώπος

Σχµθσλα µε ηελ Kittay (2011), ε θξνληίδα είλαη µηα δηαδηθαζία απαξαίηεηε γηα λα ππάξρεη
αμηνπξέπεηα ζηε δσή. Η ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα πξνζθέξεη θαη λα ιαµβάλεη θξνληίδα
είλαη πεγή αμηνπξέπεηαο, ε νπνία δελ είλαη ιηγφηεξν ζεµαληηθή απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο
ινγηθήο ζθέςεο. Η θξνληίδα µπνξεί λα θαηαλνεζεί µε ηξεηο δηαθνξεηηθνχοηξφπνπο:
i.

Η θξνληίδα σο έξγν είλαη ε «ζπληήξεζε» ησλ άιισλ θαη ηνπ εαπηνχ µαο ζε µία
θαηάζηαζε αλάγθεο. Απαηηεί ηθαλφηεηεο θαη απφ απηφλ πνπ θξνληίδεη θαη απφ απηφλ
πνπ δέρεηαη ηε θξνληίδα.

ii.

Η θξνληίδα σο ζηάζε ππνδειψλεη έλαλ ζεηηθφ ζπλαηζζεµαηηθφ δεζµφ θαη επέλδπζε
ζηελ επεµεξία ηνπ άιινπ. Υπάξρεη ην ελδερφµελν ην έξγν ηεο θξνληίδαο λα
πξαγµαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ θαηάιιειε δηάζεζε γηα ζπλεηζθνξά. Φσξίο, ινηπφλ, ηε
δηάζεζε θξνληίδαο, ηελ αλνηρηή αληαπφθξηζε θαη ηε γλήζηα αλαγλψξηζε δελ ππάξρεη
πξαγµαηηθή θξνληίδα.

iii.

Η θξνληίδα σο αξεηή είλαη µηα δηάζεζε πνπ εθδειψλεηαη ζηε ζπµπεξηθνξά
θξνληίδαο, θαηά ηελ νπνία δελ ελδηαθεξφµαζηε γηα ηε δηθή µαο δσή µφλν αιιά θαη
γηα ηε δσή θαη θξνληίδα απηνχ πνπ έρεηαλάγθε.

Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ careethics, ηα νπνία θάλνπλ ηε ζεσξία λα δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο
είλαη φηη ην εζηθφ ππνθείµελν ζπγθξνηεί έλαλ ζρεζηαθφ εαπηφ, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ελ µέξεη
απφηηο ζρέζεηο, νη νπνίεο είλαη ζεµαληηθέο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηφµνπ. Αθφµε, νη εζηθέο
ζρέζεηο ζπλάπηνληαη, φρη µφλν µεηαμχ ίζσλ αιιά θαη µεηαμχ αλζξψπσλ θαη ζρέζεσλ πνπ
δελέρνπλ επηιέμεη ηε ζρέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη, φπσο γηα παξάδεηγµα ε ζρέζε παηδηνχ
θαη γνλέσλ. Η πξαγµαηηθή εζηθή ζπδήηεζε, απαηηεί ηε ζπλαηζζεµαηηθή αληαπφθξηζε,
ελζπλαίζζεζε θαη πξνζνρή. Αλ θαη ζεσξείηαη φηη ην «εζηθφ πεδίν» ηνπ careethics είλαη
πεξηνξηζµέλν, ζπγθεθξηµέλα ζε νηθνγελεηαθά δεηήµαηα, µπνξεί λα ππάξμεη θαη ζε ηνµείο πνπ
έρνπλ θαηαιεθζεί απφ ηε δηθαηνζχλε, ηδηαίηεξα ζε ζεµεία πνπ νη πξαθηηθέο ηεο δηθαηνζχλεο
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είλαη αλεπαξθείο ζηε ιχζε πνιχπινθσλ θαηαζηάζεσλ. Τέινο, ε εζηθή βιάβε ζεσξείηαη
πεξηζζφηεξν σο ζπλέπεηα ησλ απνηπρηψλ ζηελ επζχλε θαη ηελ αληαπφθξηζε παξά σο δήηεµα
παξαβίαζεο ησλ δηθαησµάησλ. Η εζηθή ηεο θξνληίδαο ζηνρεχεη ζε µηα εζηθή ζπµπεξίιεςεο
θαη ζηελ απνθπγή απνθνπήο πνιχηηµσλ ζρέζεσλ (Kittay, 2011).
Κάπνηνη ηζρπξίδνληαη πσο ην careethics είλαη µηα εζηθή ηεο «ζθιαβηάο». Η Kittay απαληά ζην
εμήο εξψηεµα: Πψο έλα άηνµν πνπ παξέρεη θξνληίδα ζε άιια άηνµα θαη ιεηηνπξγεί ζαλ µέζν
γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ζεσξείηαη αλεμάξηεην; Γεληθφηεξα, ζα ήηαλ πξνηηµφηεξν λα
απνδερηνχµε ηελ εμάξηεζε φισλ ησλ φλησλ ζηε δσή θαη λα αλαπηχμνπµε ζρέζεηο πνπ είλαη
γλήζηεο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεβαζµφ. Αθφµε, είλαη πξνηηµφηεξν λα θαηαλνήζνπµε ηηο
ζρέζεηο θξνληίδαο σο γλήζηεο ζρέζεηο πνπ πεξηιαµβάλνπλ έξγν, ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ
αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ν θφζµνο ζα έπξεπε λα είλαη δνµεµέλνο
έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί ηελ αλαπφθεπθηε εμάξηεζε µηαο αμηνπξεπνχο δσήο γηα απηφλ πνπ
θξνληίδεη θαη γηα απηφλ πνπ δέρεηαη θξνληίδα. Αλ ηνπνζεηνχµε ηνλ εαπηφ µαο µνλίµσο ζε
ζρέζε µε ηνπο γχξσ, ηφηε αληηιαµβαλφµαζηε φηη ε επεµεξία µαο είλαη ζηελά ζπλδεδεµέλε κε
ηε θξνληίδα θαη ηελ επεµεξία ηνπ άιινπ. Η θξνληίδα είλαη ε πξαγµαηνπνίεζε απηήο ηεο
αληίιεςεο γηα ηνλ εαπηφ µαο, φηαλ δίλνπµε θαη ιαµβάλνπµε θξνληίδα γελλαηφδσξα (Kittay,
2011).
Η ειεπζεξία ηνπ αηφµνπ έξρεηαη µέζα απφ ηηο ζρέζεηο θξνληίδαο, φηαλ είλαη γλήζηεο ζρέζεηο
αληαπφθξηζεο θαη µέξηµλαο γηαηί δελ πξέπεη θαλείο λα μερλά φηη πξαγµαηηθή ζρέζε
θξνληίδαο ππάξρεη φηαλ απηφο πνπ πξνζθέξεη, ιαµβάλεη εμίζνπ ζπλαηζζεµαηηθή
αληαπφθξηζε θαη ηθαλνπνίεζε.
1.3

Η Φπονηίδα ζηηνΔκπαίδεςζη

Τν CareEthics, φπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, είλαη µία εζηθή ζεσξία, πνπ βαζίδεηαη ζηε
ζρέζε. Γειαδή, ε ζθέςε µαο μεθηλά µε ηε ζρέζε θαη φρη µε ην άηνµν, θαζψο ε ζεσξία, φπσο
θαη µηα ζρέζε, απαηηεί δχν άηνµα, απηφλ πνπ δίλεη θξνληίδα θαη απηφλ πνπ ηελ ιαµβάλεη. Αλ
ν δεχηεξνο δελ αλαγλσξίδεη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πξψηνπ, δελ ππάξρεη ζρέζε θξνληίδαο.
Ιδηαίηεξα ζηελ εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη λα δνζεί έµθαζε ζηνλ δηάινγν θαη φρη ηφζν ζηηο
απζηεξέο εληνιέο (Noddings, 2017). Η εζηθή εθπαίδεπζε απφ ηε ζθνπηά ηνπ careethics έρεη
ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία: Μίµεζε Πξνηχπνπ (Modeling), Γηάινγν (Dialogue), Δθαξµνγή
(Practice), Δπηβεβαίσζε (Confirmation).
Μίµεζε Πξνηχπνπ: Δίλαη πνιχ ζεµαληηθφ ζηα πεξηζζφηεξα ζπζηήµαηα ηεο εζηθήο
εθπαίδεπζεο. Σηελ εζηθή ηεο θξνληίδαο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα µάζνπλ νη µαζεηέο λα
θξνληίδνπλ θαη λα λνηάδνληαη γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο. Όµσο, απηφ δελ ην πεηπραίλεη θαλείο
ιέγνληαο απιά ζηνπο µαζεηέο φηη πξέπεη λα θξνληίδνπλ αιιά δείρλεη ηνλ ηξφπν
δεµηνπξγψληαο ζρέζεηο θξνληίδαο (Noddings, 2017). Γελ µπνξεί θαλείο εχθνια λα γλσξίδεη
πψο λα θξνληίζεη ηνπο µαζεηέο σο δάζθαινο αλ ν ίδηνο δελ έρεη ιάβεη ηελ θξνληίδα απφ ηνπο
δηθνχο ηνπ δαζθάινπο. Γηα λα ππάξμνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ πξαγµαηηθά θξνληίδνπλ, νη
θαζεγεηέο πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο θξνληίδαο µε ηνπο θνηηεηέο ηνπο θαη λα ηνπο
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δίλνπλ ηελ επθαηξία λα δνπιεχνπλ µε επαίζζεηνπο θαη αθνζησµέλνπο δαζθάινπο ζηελ
πξαθηηθή ηνπο άζθεζε. Δπνµέλσο, ππάξρεη µηα ζρέζε-ληφµηλν γηα λα θηάζεη έλα παηδί λα
θξνληίδεη έλα άιιν παηδί πνπ έρεη αλάγθε. Δίλαη απαξαίηεην ε δηδαζθαιία ηεο θξνληίδαο λα
ζπµπεξηιαµβάλεηαη ζηελ αθαδεµατθή µφξθσζε θαη λα θαηαιήγεη ζηα µηθξά παηδηά φµσο θαη
ην αληίζεην, δειαδή λα μεθηλάεη απφ ηα µηθξά παηδηά θαη φζν απηά µεγαιψλνπλ λα
µεηαθέξεηαη θαηλα εθαξµφδεηαη θαη ζε άιιαπεξηβάιινληα.
Γηάινγνο: Ο δηάινγνο δελ είλαη µηα απιή νµηιία ή ζπδήηεζε, νχηε πξνθνξηθή παξνπζίαζε
ελφο επηρεηξήµαηνο. Ο δηάινγνο είλαη αλνηρηφο θαη θαλέλα απφ ηα µέξε ηνπ δηαιφγνπ δελ
γλσξίδεη πνηνείλαη ην απνηέιεζµα ή ε απφθαζε. Ωο γνλείο θαη δάζθαινη δελ πξέπεη λα
εξρφµαζηε ζε δηάινγν µε ηα παηδηά φηαλ γλσξίδνπµε φηη ε απφθαζε µαο έρεη ήδε ιεθζεί.
Δίλαη µηα απιή αλαδήηεζε γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηνλ ζεβαζµφ.
Μπνξεί λα είλαη παηγληψδεο ή ζνβαξφο, ινγηθφο ή θαληαζηηθφο, φµσο πάληα είλαη µηα έξεπλα
γηα θάηη πνπ δελ έρεη αθφµε απνθαζηζηεί απφ ηελ αξρή (Noddings, 1992). Όπσο έρεη
αλαθέξεη ε Noddings ζε ζπλέληεπμε ηεο, ν δηάινγνο είλαη πνιύ ζηελά ζπλδεδεµέλνο µε µηα
από ηηο θεληξηθόηεξεο ηδέεο ηεο εζηθήο ηεο θξνληίδαο θαη απηή είλαη ε πξνζνρή. Όηαλ
ζθεθηόµαζηε ηελ πξνζνρή ζηελ εθπαίδεπζε µαο έξρεηαη ζην µπαιό θαηεπζείαλ ε πξνζνρή ηνπ
µαζεηή ζηνλ δάζθαιν. Η πξνζνρή ζηε ζεσξία ηεο θξνληίδαο είλαη µηα πξνζνρή µε
ελζπλαίζζεζε θαη απηό πνπ πξέπεη λα θάλνπµε είλαη λα αθήζνπµε ηνλ ζπλνµηιεηή λαµαο
επεξεάζεη. Υπάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη πνπ δελ µπνξνύλ λα ην θάλνπλ απηό. Είλαη πνιύ
ηξνµαθηηθό γηα εθείλνπο(Νoddings, 2017). Ο γλήζηνο δηάινγνο ζπµπεξηιαµβάλεη πνιιά
πεξηζζφηεξα απφ µηα απιή ζπδήηεζε. Φξεηάδεηαη λα αθνχεη θαλείο πξνζεθηηθά, θάηη πνπ
βνεζά ζηελ πξαγµαηηθή επηθνηλσλία, ζχλδεζε θαη θξνληίδα. Οη δάζθαινη µέζα απφ ηε
ζπδήηεζε δεµηνπξγνχλ ζεµαληηθέο ζρέζεηο µε ηνπο µαζεηέο ηνπο, θάηη πνπ ζηελ εζηθή ηεο
θξνληίδαο είλαη ίζσο θαη ν θπξηφηεξνο ζηφρνο.
Πξαθηηθή:Οηππνςήθηνηεθπαηδεπηηθνίείλαηαπαξαίηεηνλαέρνπληελεπθαηξίαλαθξνληίζνπλµαζε
ηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο Αλ δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπιέςνπλ
εμαξρήοµεµαζεηέο θαη λα ιαµβάλνπλ απνθάζεηο, πνπ ιαµβάλεη ζε θαζεµεξηλή βάζε έλαο
δάζθαινο, ηφηε νη επθαηξίεο γηα ηε δεµηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ, πνπ θξνληίδνπλ έµπξαθηα
ηνπο µαζεηέο ηνπο, είλαη ιίγεο.
Δπηβεβαίσζε: Οη πξάμεηο θξνληίδαο ησλ µαζεηψλ πξέπεη λα επηβεβαηψλνληαη, λα εγθξίλνληαη
απφ ηνπο δαζθάινπο. Μέζα απφ ηνλ δηάινγν, φληαο ζε µηα δηαδηθαζία πξνβιεµαηηζµνχ ησλ
ίδησλ ησλ δαζθάισλ µε ηνπο θαζεγεηέο θαη µέληνξέο ηνπο, θαηαζθεπάδνπλ µαδί µηα εζηθή
ηεο θξνληίδαο. Ο δηάινγνο θαη ν πξνβιεµαηηζµφο µπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε µηα αµνηβαία
επηβεβαίσζε. Σχµθσλα µε ηε Noddings ε επηβεβαίσζε είλαη ε ελζάξξπλζε ηνπ θαιχηεξνπ
εαπηνχ ζηνλ άιινλ. Όηαλ εγθξίλνπµε θάπνηνλ, δηαθξίλνπµε έλαλ θαιχηεξν εαπηφ θαη
ελζαξξχλνπµε ηελ εμέιημε ηνπ. Απηφ µπνξνχµε λα ην θάλνπµε µφλν εάλ γλσξίδνπµε θάπνηνλ
πνιχ θαιά γηα λα δνχµε ηη πξνζπαζεί λα πεηχρεη (Noddings, 2017). Η επηβεβαίσζε είλαη ε
έγθξηζε ηεο πιήξνπο ζπµµεηνρήο ηνπ αηφµνπ πνπ πξνζθέξεη θξνληίδα ζε µηα µεγαιχηεξε
θνηλφηεηα θξνληίδαο. Όηαλ νη δάζθαινη εληζρχνπλ ηηο πξάμεηο θξνληίδαο ησλ µαζεηψλ ηνπο,
ηνχο βνεζνχλ λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο σο εζηθέο θαη ζθεπηφµελεο
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πξνζσπηθφηεηεο πνπ είλαη ηθαλέο λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ εζηθή ηεο θξνληίδαο.
Σχµθσλα µε ηε Noddings, ην ζρνιείν δελ πξέπεη λα παξαηηεζεί απφ ηε βαζηθή ηνπ επζχλε,
λα θαιιηεξγεί ην πλεχµα ησλ µαζεηψλ. Οη µνξθέο πνπ παίξλεη ε εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα
ζέηνπλ ζε θίλδπλν ην εζηθφ ηδεψδεο, θαζψο απηφ ζα ζήµαηλε φηη ππάξρεη ζχγρπζε ζε ζρέζε
µε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηνπµε ζην ζρνιείν, θαζηζηψληαο πξσηαξρηθφ φ,ηη ζα έπξεπε λα
είλαη δεπηεξεχνλ (Diller, 1996: 89). Γηα ηελ εζηθή ζεσξία ηεο θξνληίδαο πξσηαξρηθφο ζηφρνο
ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξαµµα ζα ήηαλ ε ζπληήξεζε θαη ε ελίζρπζε ηεο θξνληίδαο, έηζη
ψζηε λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο εθπαίδεπζεο, σο ην πην ζεµαληηθφ απφ νηηδήπνηε άιιν.
Τν CareEthics θηλείηαη απφ µηα ζρεζηαθή νληνινγία, δεδνµέλνπ φηη θαλείο δελ γελληέηαη
µφλνο ηνπ απφ ηε θχζε αιιά γελληέηαη µέζα ζηηο ζρέζεηο απφ ηηο νπνίεο ηξνθνδνηείηαη, πξνο
ηε ζρεζηαθή εζηθή. Τν λα βξίζθεηαη θαλείο ζε µία ζρέζε, απνηειεί µηα εμάξηεζε, ε νπνία δελ
είλαη απιψο θπζηθή αιιά είλαη θαη εζηθά επηζπµεηή. Ιδηαίηεξε ζεµαζία έρεη ε άπνςε, φηη δελ
γηλφµαζηε εζηθά ψξηµνη θαηαθέξλνληαο ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ απηνλνµία αιιά µάιινλ
ζπµµεηέρνληαο ππεχζπλα ζηηο ζρέζεηο θξνληίδαο (Diller, 1996: 90).
2. Η αναγκαιόηηηα ηηρ HθικήρEκπαίδεςζηρ.
Η εθπαίδεπζε είλαη µηα δηαδηθαζία πνιπεηήο πνπ θαζνξίδεη θαη πιάζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα
ηνπ αλζξψπνπ. Τν γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε έρεη ίζσο θαη ηνλ θεληξηθφηεξν ξφιν ζηε δσή
ησλ αλζξψπσλ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ελζσµάησζεο ηεο εζηθήο ζηελ εθπαίδεπζε. Η
δεµηνπξγία εζηθψλ αλζξψπσλ µε θξηηηθή ζθέςε θαη δηάζεζε γηα λα πξνζθέξνπλ είλαη µηα
πξαγµαηηθή αλάγθε πην πνιχ απφ άιιε θνξά. Τν γεγνλφο απηφ έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ε
µνξθή πνπ έρεη ζήµεξα ε εθπαίδεπζε, ε νπνία ελδηαθέξεηαη µφλν γηα ηελ απφθηεζε
δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ, ελώ ηα πξνζόληα ησλ ζύγρξνλσλ αηόµσλ ηίζεληαη ζε µία δηαδηθαζία
ζπλερνύο επαλαμηνιόγεζεο ή θαη απαμίσζεο µε βάζε, πάληνηε, ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηεο
νηθνλνµίαο θαη όρη, θπζηθά, ην αίηεµα γηα παηδεπηηθή νινθιήξσζε(Καξαβάθνπ, 2018: 155).
Αλαηξέρνληαο ζηα ιεγφµελα ηνπ Gulcan (2014), θαηαλννχµε φηη ρψξεο, φπσο ε Τνπξθία,
δίλνπλ έµθαζε ζε µηα εζηθή πνπ θαζνξίδεηαη θπζηθά απφ ηε ζξεζθεία, φκσο θαη ζηελ
Διιάδα, θπξίσο παιαηφηεξα, ε εζηθή ήηαλ άµεζα ζπλδεδεµέλε µε ην ζξεζθεπηηθφ δφγµα.
Δίλαη ζίγνπξν πηα, φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε εζηθή δελ ιεηηνχξγεζε θαη νχηε πξφθεηηαη πνηέ λα
δεµηνπξγήζεη εζηθά πξφηππα δηφηη βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηµέλνπο θαλφλεο, δελ επηηξέπεη
θαµία επειημία ή ηξνπνπνίεζε ζηελ ηήξεζε απηψλ θαη θπζηθά δελ απνδέρεηαη ην δηθαίσµα
ηνπ αλζξψπνπ λα επηιέγεη ηε δηθή ηνπ πξνζέγγηζε ζηελ δσή. Άιισζηε, ην νξζό ή ην
εζθαιµέλν δελ θαζνξίδεηαη αλαθνξηθά µε θάπνηα εμνπζία, ζξεζθεπηηθή, πνιηηηθή ή εζηθή
(Καινθαηξηλνχ, 2018: 176). Θα σθεινχζε πξαγµαηηθά ε απνζαθήληζε αμηψλ θαη ε ιήςε
εζηθψλ απνθάζεσλ απφ ην ζρνιείν, ην νπνίν ζα εληζρχεη ηνπο µαζεηέο λα γίλνπλ έµπηζηνη,
αμηφπηζηνη θαη δίθαηνη άλζξσπνη(Gulcan, 2014).
Σχµθσλα µε ηνπο Gardelli, Alerby, Perssons (2014) ππάξρνπλ ηξεηο ζεµαληηθνί ιφγνη γηα
ηνπο νπνίνπο ζα έπξεπε νη εζηθέο ζεσξίεο λα δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία. Ο πξψηνο ζπλδέεηαη
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µε ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ην ζρνιείν δειαδή έρεη ηελ ππνρξέσζε λα βνεζά ηνπο µαζεηέο λα
γίλνπλ θαινί πνιίηεο. Ο δεχηεξνο ιφγνο ζπλδέεηαη µε ηελ πνηνηηθή δσή. Τν ζρνιείν έρεη ηελ
ππνρξέσζε λα βνεζήζεη ηνπο µαζεηέο λα δήζνπλ µηα θαιχηεξε δσή θαη λα δεµηνπξγήζεη
πνιίηεο πνπ πξάηηνπλ µε έλαλ εζηθά ζσζηφ ηξφπν. Ο ηξίηνο ιφγνο ζρεηίδεηαη µε ηελ εζηθή σο
µέζν γηα ηελ θαιχηεξε επίδνζε ζηα ππφινηπα µαζήµαηα. Δπνµέλσο, ζε φια ηα παξαπάλσ ζα
βνεζήζεη ε δηδαζθαιία ηεο εζηθήο θηλεηνπνηψληαο δηαδηθαζίεο γηα ηε δεµηνπξγία εζηθψλ
αλζξψπσλ θαη πνιηηψλ, ζηελ νπζία, γηα ηελ θαιχηεξε δσή ησλ ίδησλ.
Σχµθσλα µε ηνλ Κνπγέα (2004) ν εθπαηδεπηηθόο θαη ην πεξηερόµελν ηεο παξερόµελεο
παηδείαο, δελ πξέπεη λα ζηνρεύεη ζε µία µόλν εζηθή ηάμε [...] ε εζηθή ηεο εθπαίδεπζεο δελ
µπνξεί παξά λα είλαη έθθαλζε δεµνθξαηηθήο ζπλείδεζεο,πνπ αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ην
δηαθνξεηηθφ. Με άιια ιφγηα, ε εζηθή δελ επηβάιιεηαη θαη αλ επηβάιιεηαη θάπνην είδνο
εζηθήο, δελ ζεµαίλεη φηη νηµαζεηέο ιαµβάλνπλ θαη δηαµνξθψλνπλ ζηε ζπλέρεηα ηε δηθή ηνπο
εζσηεξηθή εζηθή ζπλείδεζε. Απηφ παξαπέµπεη ζηε Noddings (2015:191), ε νπνία
θαηαγξάθεη πσο γηα λα βγεη έλα ζπµπέξαζµα, απαξαίηεην ζηνηρείν είλαη ε ζπδήηεζε, ε νπνία
είλαη ζεµαληηθή γηα ηε θξνληίδα. Δάλ θάηη είλαη απνθαζηζµέλν θαη πξνθαζνξηζµέλν, γηα
παξάδεηγµα απφ έλαλ γνληφ ή δάζθαιν, δελ ππάξρεη ιφγνο λα δηεμαρζεί ζπδήηεζε. Αλ
ςάρλνπλ µαδί ηελ αιήζεηα, βαζηθφ είλαη λα ζπδεηνχλ θαη λα αθνχλ πξνζεθηηθά ν έλαο ηνλ
άιινλ.
Αλαθέξνληαη ηα ιφγηα ηνπ Aydin απφ ηνλ Gulcan (2014): Βνεζείζηε ηνπο µαζεηέο ζαο λα
γίλνπλ πην πνιηηηζµέλνη άλζξσπνη. Οη πξνζπάζεηεο ζαο, δελ πξέπεη λα δεµηνπξγνύλ
µνξθσµέλα ηέξαηα πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζε ςπρνπαζείο. Τν δηάβαζµα, ε γξαθή θαη ηα
µαζεµαηηθά είλαη ζεµαληηθά µόλν όηαλ βνεζνύλ ηα παηδηά λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν άλζξσπνη.Ο
ζηφρνο ηεο εζηθήο εθπαίδεπζεο, ρξεηάδεηαη λα είλαη ε δεµηνπξγία αηφµσλ µε ηζρπξή θξηηηθή
ζθέςε θαη δπλαµηθή πξνζσπηθφηεηα, πνπ ζα µπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα άηνµα πνπ
έρνπλ µεγαιχηεξεο αλάγθεο.
Υπάξρνπλ απφςεηο πνπ ζέινπλ ηνλ εζηθφ άλζξσπν αλέμαξηεην θαηαπηφλνµν. Όµσο,
ππάξρνπλ ζηελ πξαγµαηηθφηεηα απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά; Κη αλ ππάξρνπλ, γηαηί θαζηζηνχλ
έλαλ άλζξσπν εζηθφ; Αλ απνδερζνχµε ηε ινγηθή απηήλ, ηφηε άηνµα πνπ αλήθνπλ ζηηο
εππαζείο θνηλσληθά νµάδεο, πνπ δελ είλαη απηφλνµα ή αλεμάξηεηα, είλαη αλήζηθα. Γηαηί
λααπνηειεί ζθάιµα ε αλάγθε γηα βνήζεηα απφ ηνλ ζπλάλζξσπν; Γηαηί ε εμάξηεζε λα
απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ληξνπηαζηηθφ ή θαηψηεξν απφ ηελαπηνλνµία;
Υπάξρεη, βεβαίσο, θαη ε αληίζεηε άπνςε πνπ ζέιεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο λα είλαη
εμαξηεµέλνη θαη πξαγµαηηθά είλαη. Βέβαηα, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγνχληαη, αλ ζθεθηνχµε
πσο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεµα δηαρσξίδεη ηνπο µαζεηέο ζε ηθαλνχο θαη αλίθαλνπο θαη ην
έπαζιν είλαη ε βαζµνινγηθή ππεξνρή πνπ θαηαιήγεη ζε θνηλσληθή ππεξνρή. Άξα, εζηθφο θαη
θαιφο µαζεηήο, είλαη απηφο πνπ έρεη πςειφ βαζµφ, αµέηξεηεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, ρσξίο
λα ρξεηάδεηαη λα ελδηαθεξζεί γηα θαλέλαλ άιινλ. Τνλ ελδηαθέξεη ν εαπηφο ηνπ γηαηί αηνµηθά
ζα θεξδίζεη ην έπαζιν θαη ζα θαηαθηήζεη ηελ θνηλσληθή απνδνρή θαη µειινληηθά ίζσο ηελ
νηθνλνµηθή ππεξνρή. Τέηνηνπο αλζξψπνπο δεµηνπξγεί ην εθπαηδεπηηθφ µαο ζχζηεµα, φµσο
ππάξρεη αµθηβνιία ζρεηηθά µε ηνλ εζηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Αλ ιάβνπµε σο δεδνµέλν φηη ην
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εθπαηδεπηηθφ µαο ζχζηεµα δελ µπνξεί λα δεµηνπξγήζεη εζηθνχο αλζξψπνπο, νη εθπαηδεπηηθνί
πνπ εξγάδνληαη θαη ππεξεηνχλ απηφ ην ζχζηεµα, δελ είλαη εχθνιν λα ζεσξεζνχλ εζηθνί.
Ιδηαίηεξα, εάλ δηαρσξίδνπλ ηνπο µαζεηέο µε νπνηνλδήπνηε θξηηήξην, είηε ιφγσ αλαπεξίαο
είηε ιφγσ γιψζζαο, ζξεζθείαο θιπ.
Ο εθπαηδεπηηθόο πνπ επηρεηξεί βίαηε αλαηξνπή ζπζηήµαηνο αμηώλ πνπ εζηεξλίδεηαη ην ζύλνιν
θαη εθµεηαιιεπόµελνο ηελ εμνπζία θαη ηελ επηξξνή ηνπ πάλσ ζηνπο µαζεηέο, επηβάιιεη ηηο
δηθέο ηνπ αηνµηθέο αξρέο, πξέπεη λα νξηζηεί αλήζηθνο […]ε έιιεηςε εζηθήο ζηελ εθπαίδεπζε
εθδειώλεηαη όηαλ ν εθπαηδεπηηθόο αξλείηαη ηελ θνηλσληθή ηνπ απνζηνιή, δειαδή ηελ
πξνεηνηµαζία ησλ µαζεηώλ λα εληαρζνύλ ζηελ θνηλσλία. Η πξνεηνηµαζία απηή αθνξά ηελ
θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζην πεδίν ηεο γλώζεο, ηε ζπµπεξηθνξά θαη ηελ αμηνπξέπεηα (Κνπγέαο,
2004).
Ηζηθή εθπαίδεπζε λνείηαη απηή πνπ δελ απνθιείεη θαλέλαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε,
απνδέρεηαη ην δηαθνξεηηθφ θαη βνεζά ηνπο µαζεηέο λα ζθέθηνληαη θαη λα πξάηηνπλ µε
δεµνθξαηηθή ζπλείδεζε (Κνπγέαο, 2004). Κάζε παηδί πξέπεη λα αληηµεησπίδεηαη σο
µνλαδηθφ, µε ζεβαζµφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ. Η έιιεηςε εζηθήο ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεµα δηαθξίλεηαη θαη απφ ηελ έιιεηςε εζηθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηαλ δελ
ζέβνληαη θαηδελ ππνινγίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ µαζεηή αιιά ηνλ αµθηζβεηνχλ, γηαηί
δελ αθνινπζείηηο εληνιέο ηνπ είηε ζηε µάζεζε είηε ζηηο αμίεο. Όµσο, ν εθπαηδεπηηθφο
απνηειεί «πξνΐφλ» ηνπ ζπζηήµαηνο φηαλ, γηα παξάδεηγµα, θαιείηαη λα δηδάμεη έλα
πξφγξαµµα ζε φινπο ηνπο µαζεηέο,ζηνλ ίδην ρξφλν, ηελ ζηηγµή πνπ ζηα γεληθά ζρνιεία
ζήµεξα απηφ πνπ µπνξεί λα δηαθξίλεη ν θαζέλαο είλαη µηα ηεξάζηηα αλνµνηνγέλεηα δηφηη
ζπµπεξηιαµβάλνληαη παηδηά µε αλαπεξία, µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη παηδηά απφ άιιεο
ρψξεο πνπ παιεχνπλ λα ελζσµαησζνχλ θνηλσληθά. Η εζηθή δελ ζεµαίλεη µφλν ζεβαζµφ ζην
πψο ζα µηιήζνπµε ζε έλα ηέηνην παηδί αιιά θαη πψο ζα ην δηαρεηξηζηνχµε πξαθηηθά.
Οπζηαζηηθά, ζεµαίλεη λα παιεχεη ν εθπαηδεπηηθφο λα ελψζεη ηα δηαθνξεηηθά «µέξε» ηεο
ηάμεο, ζεµαίλεη λα ζβήλεη φ,ηη µπνξεί λα ρσξίδεη ηα παηδηά µεηαμχ ηνπο θαη φρη λα ζπλσµνηεί
µε ηνπο µαζεηέο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ θαη είλαη πηζηά ζε φ,ηη απηφο ζεσξεί εζηθφ.
Υπάξρνπλ παηδηά πνπ δελ θνηλσληθνπνηνχληαη θαη δελ γίλνληαη θνµµάηη µηαο νµάδαο θαη
ζηελ πξαγµαηηθφηεηα απηφ δελ ηαηξηάδεη ζε έλα δεµνθξαηηθφ ζρνιείν. Φπζηθά ε ζηάζε απηή
ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα πξνθαιεί αξλεηηθά απνηειέζµαηα ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ
παηδηψλ. Δίλαη απηφ πνπ ν Σπθάο (2017) αλαθέξεη, ε πην αλεζπρεηηθή ζπλέπεηα ηνπ ειιηπνύο
εζηθνύ πξνβιεµαηηζµνύ είλαη απηό πνπ ν Sprod (2001) νλνµάδεη εζηθή αδηαθνξία, ην γεγνλόο
δειαδή όηη νη µαζεηέο ελδέρεηαη λα πηζηέςνπλ όηη νη εζηθέο θξίζεηο θαη επηινγέο θαη επξύηεξα ε
ζπγθξόηεζε µηαο εζηθήο ηαπηόηεηαο δελ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεµαζία ή θαηά ηνλ Wringe (2006), ε
επηζπµία λα πξάμνπλ ην εζηθά νξζό δελ ηίζεηαη θαλ σο δήηεµα.
Υπάξρνπλ ηξεηο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά µε ηελ εζηθή εθπαίδεπζε. Η πξψηε είλαη ηα
πεξηγξαθηθά ζηνηρεία (thedescriptivefacts). Σχµθσλα µε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ε εθπαίδεπζε
ζα έπξεπε λα εζηηάζεη ζηελ εθµάζεζε θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ζρεηηθψλ µε ηελ εζηθή
ζπµπεξηθνξά ησλαλζξψπσλ θαη ηνπο παξάγνληεο ζρεηηθά µε ην πψο ζθέθηνληαη νη άλζξσπνη
γηα ηελ εζηθή. Γηα παξάδεηγµα, ζα ήηαλ σθέιηµν νη µαζεηέο λα εξσηεζνχλ θαη λα ξσηήζνπλ
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νη ίδηνη άιινπο αλζξψπνπο γηα ηηο απφςεηο ηνπο γηα εζηθά δεηήµαηα, φπσο ε ζπµπεξηθνξά
απέλαληη ζηα δψα θαη ζην πεξηβάιινλ. Αθφµε, ε δηεξεχλεζε απφςεσλ ζρεηηθά µε ηελ
αλαπεξία θαη ηε δηαρείξηζε αηφµσλ πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε θξνληίδα θαη πξνζνρή. Η
πξνζέγγηζε απηή ζα µπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο θνηλσληνινγηθή ή πεξηγξαθηθή
πξνζέγγηζε ηεοεζηθήο.
Τε δεχηεξε πξνζέγγηζε απνηειεί ε εζηθή ελζάξξπλζε (moral fostering approach). Σχµθσλα
µε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ν ζηφρνο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο µαζεηέο
θάπνηεο πξνθαζνξηζµέλεο νπζηαζηηθέο αμίεο. Σε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε επηθξαηνχλ νη
παξαθάησ θξάζεηο«ην ζρνιείν έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαιιηεξγεί ζηα παηδηά βαζηθέο αμίεο»,
«ην ζρνιείν πξέπεη λα δηδάζθεη ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη είλαη ιάζνο», «ην ζρνιείν πξέπεη λα
θαιιηεξγεί ζηνπο µαζεηέο αμίεο, φπσο ε θξνληίδα ή ν ζεβαζµφο ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο».
Σην άξζξν ησλ Gardelli, Alerby&Persson (2014) ππνζηεξίδεηαη πσο είλαη πξνηηµφηεξε ε
ρξήζε ηνπ φξνπ «ελζάξξπλζε». Καη απηφ αθνχγεηαη θαιχηεξν απφ µηα απιή επηβνιή φξσλ
θαη θαλφλσλ. Φπζηθά, απηή ε πξνζέγγηζε ζπµίδεη ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε ζρεηηθά
µε ηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία ρξεηάδεηαη λα δεµηνπξγεί εζηθνχο αλζξψπνπο, πνπ δελ
λνηάδνληαη µφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά γηα ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ θαη ην θνηλφ θαιφ.
Η ηξίηε πξνζέγγηζε ζρεηίδεηαη µε ηε θηινζνθηθή εζηθή (thePhilosophicalEthics). Σχµθσλα µε
απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ην ζρνιείν πξέπεη λα σζήζεη ηνπο µαζεηέο λα αλαινγίδνληαη ζρεηηθά
µε εζηθά δεηήµαηα θαη λα είλαη ηθαλνί λα ζθέθηνληαη θξηηηθά. Ο ζηφρνο είλαη λα έρνπλ νη
µαζεηέο ηελ ηθαλφηεηα λα αζθνχλ θξηηηθή ζηηο εζηθέο απφςεηο, λα εθθέξνπλ επηρεηξήµαηα,
λα δηαθξίλνπλ πνηα πξάμε είλαη ζσζηή θαη πνηα ιάζνο θαη φρη λα µαζαίλνπλ
πξνθαζνξηζµέλεο απφςεηο. Η εζηθή εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηε θαη µπνξεί λα βνεζήζεη
ηνπο λένπο λα αλαθαιχςνπλ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο ιαµβάλνληαο σο δεδνµέλν φηη ν εζηθφο
ζηνραζµφο θαη θαη’ επέθηαζε ε εζηθή ζπµπεξηθνξά δελ είλαη έµθπηε.Εάλ δελ εθπαηδεύζνπµε
εζηθά πξώηα ηνπο λένπο θαη µεηά ηνπο ελήιηθεο, ζα γηλόµαζηε δπζηπρώο όιν θαη πην ζπρλά
µάξηπξεο ζιηβεξώλ θαη απνηξόπαησλ ζεξησδηώλ (Καινθαηξηλνχ, 2018: 173).
3. Μέθοδορ
Η έξεπλα µε ηίηιν «Οη απφςεηο ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ ζρεηηθά µε ηε ζπµπεξηιεπηηθή
εθπαίδεπζε» είρε σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ Δηδηθψλ
Παηδαγσγψλ ηεο Πξσηνβάζµηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά µε ηε ζπµπεξίιεςε ησλ µαζεηψλ µε
αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα γεληθά ζρνιεία θαζψο θαη ησλ ζηάζεσλ ηνπο
απέλαληη ζηελ εζηθή.
Βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο πνηνηηθήο θνηλσληθήο έξεπλαο (qualitativeresearch), ε νπνία
θαηαλνεί ζε βάζνο ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (Owe, 2017). Η µέζνδνο ηνπ εξεπλεηηθνχ
ζρεδηαζµνχ θαη ηεο ζπιινγήο δεδνµέλσλ ήηαλ ε ζπλέληεπμε µε εµηδνµεµέλε µνξθή (semistructuredinterviews). Η ζπλέληεπμε ζεσξείηαη ίζσο ην ρξεζηµφηεξν εξγαιείν γηα µηα
δηεξεχλεζε ζε βάζνο ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ αηφµσλ θαη απνηειεί πινχζηα
πεγή ρξήζηµσλ ιεπηνµεξεηψλ.
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Η εξεπλήηξηα ήξζε ζε επαθή µε 10 Δηδηθνχο Παηδαγσγνχο. Τα θξηηήξηα πνπ έπξεπε λα
πιεξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ: α) λα είλαη απφθνηηνη ηνπ ηµήµαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεµίνπ Μαθεδνλίαο είηε ηνπ ηµήµαηνο Δηδηθήο Αγσγήο
ηνπ Παλεπηζηεµίνπ Θεζζαιίαο β) λα είλαη ελεξγνί εθπαηδεπηηθνί (αλαπιεξσηέο/µφληµνη) ζε
εηδηθά ζρνιεία, ηµήµαηα έληαμεο ή σο παξάιιειε ζηήξημε ζε γεληθφ ζρνιείν γ) λα έρνπλ
εξγαζηεί θαη ζηηο 3 παξαπάλσ δνµέο Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ Διιάδα.
Τν δείγµα απνηειείηαη απφ 10 άηνµα, 7 γπλαίθεο θαη 3 άληξεο. Η πξνυπεξεζία ησλ
ζπλεληεπμηαδφµελσλ είλαη απφ 2 έσο 25 ρξφληα θαη ν µέζνο φξνο είλαη 7,5 έηε. Κάζε
ζπλέληεπμε δηήξθεζε πεξίπνπ 40 ιεπηά. Η έξεπλα δηεμήρζε ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο
Θεζζαινλίθεο θαζψο απνηειεί µία απφ ηηο πην παξαγθσληζµέλεο πεξηνρέο ηεο Β. Διιάδαο.
4. Δπεςνηηικά Γεδοµένα
Δίλαη επξέσο απνδεθηφ, φηη ε εζηθή εθπαίδεπζε είλαη αλαγθαία θαη ζα ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά
ζηε ζσζηή θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ µαζεηψλ, ηδηαίηεξα ζηελ ψξηµε αληηµεηψπηζε πξνο ην
αδχλαµν άηνµν.Ο 2νο άμνλαο ηνπ εξσηεµαηνινγίνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ελδηαθέξεηαη γηα
ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά µε ηελ εζηθή γεληθά θαη έπεηηα µε ηελ εζηθή
εθπαίδεπζε. Παξαηίζεληαη νξηζµέλα απνζπάζµαηα ιφγνπ ρσξηζµέλα ζε ζεµαηηθέο ελφηεηεο.
1) Ο νξηζκφο ηεοΗζηθήο
«αξιοππέπεια»
Α1 (Γπλαίθα, βαζηθό πηπρίν, Πξνϋπεξεζία 5 έηε) «Ό,ηη έρεη λα θάλεη µε ηελ αμηνπξέπεηα, ηε
δηθαηνζύλε µε ην πώο λα είλαη ζσζηόο πνιίηεο έμσ ζηελ θνηλσλία.»
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί δελ είραλ ζθεθηεί πνηέ
ηηζεµαίλεη ν φξνο «εζηθή», γη’ απηφ µάιηζηα ηελ ραξαθηήξηζαλ «δχζθνιε» θαη έσο έλαλ
βαζµφ«γεληθή» εξψηεζε. Αμηνζεµείσηνο είλαη ν παξαιιειηζµφο ηεο «εζηθήο» µε ηελ
«αιήζεηα» πνπ έρεη θάπνηνο µέζα ηνπ.
«αλήθεια»
Α9 (Γπλαίθα, Μεηαπηπρηαθό, 2 έηε πξνϋπεξεζίαο) «Η εζηθή γηα µέλα θπξίσο έρεη λα θάλεη µε
ηελ αιήζεηα. Τελ αιήζεηα δειαδή ηνπ θάζε αλζξώπνπ. Επίζεο όµσο έρεη λα θάλεη θαη µε ηελ
ζπµπεξηθνξά ηνπ λα µε µνπ θάλεη ν άιινο απηά πνπ δελ ζα ήζειε λα ηνπ θάλσ πξέπεη δειαδή
λα πνξεύεηαη ν θάζε άλζξσπνο µε απηή ηε ινγηθή.»
Η απηνγλσζία είλαη απαξαίηεην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εζηθνχ αλζξψπνπ θαη πξάγµαηη ηνλ
βνεζά λα εληνπίζεη ηνλ ηξφπν λα ιεηηνπξγεί θαη λα αληηµεησπίδεη ηνπο γχξσ ηνπ. Απηφ
απνηειεί µηα γλψµε νξζή, αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο έλα µεγάιν µέξνο ηνπ πιεζπζµνχ δελ
έρεη θαµία απηνγλσζία αθνχ ζεσξεί πσο είλαη αλψηεξν, ηζρπξφηεξν ή αλεμάξηεην απφ άιια
µέξε θαη επηπφιαηα ρσξίο λα ην επεμεξγαζηεί πεξαηηέξσ, ην επηδεηθλχεη.
«αίζθηζη θπονηίδαρ»
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Α6 (Γπλαίθα, βαζηθό πηπρίν, 15 έηε πξνϋπεξεζίαο) «Θεσξώ όηη εζηθή πξόθεηηαη γηα ελαλ
εζσηεξηθό θαλνληζµό πνπ έρεη ν θάζε άλζξσπνο θαη ζπζρεηίδεηαη ηόζν µε ηελ αίζζεζε αγάπεο
θαη θξνληίδαο πνπ ζέιεη λα δείμεη πξνο πην επάισηεο θνηλσληθέο νµάδεο.»
Γηα δχν εθπαηδεπηηθνχο ν άλζξσπνο δελ θηάλεη λα µελ πξνμελεί θαθφ ζηνπο γχξσ αιιά είλαη
ρξένο ηνπ λα πξνζθέξεη θξνληίδα θαη αγάπε. Η αιιειεγγχε ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ
πνηέ απέλαληη ζηνλ αδχλαµν θαη ζε απηφλ πνπ έρεη πξαγµαηηθή αλάγθε απφ πξνζνρή.
Έµθαζε δίλεηαη θαη ζηελ ελζπλαίζζεζε ε νπνία θαηά ηε γλψµε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί
ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηνλ άλζξσπν λα πξνζθέξεη, λα θαηαλνεί ζε βάζνο ηε δχζθνιε ζέζε ηνπ
άιινπ θαη λα αγσλίδεηαη γηαλα ηελαιιάμεη.
2) Ο νξηζκφο ηεο Ηζηθήο Δθπαίδεπζεο
Η επφµελε εξψηεζε µε ηελ νπνία ήξζαλ αληηµέησπνη νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ
«Πψο νξίδεηε ηελ εζηθή εθπαίδεπζε;»
«βιυµαηικέρ δπαζηηπιόηηηερ»
Α3 (Γπλαίθα, µεηαπηπρηαθό, 25 έηε πξνϋπεξεζία) «Είλαη ε θαιιηέξγεηα ζεβαζµνύ,
δεµνθξαηίαο, δηαιόγνπ, ηζόηεηαο ζηα παηδηά µέζα από βησµαηηθέο θαηαζηάζεηο. Ο ίδηνο ν
δάζθαινο λα είλαη πξόηππν εζηθήο απέλαληη ζηα παηδηά, πξέπεη λα είλαη δεµνθξαηηθόο. Επίζεο,
ε εζηθή εθπαίδεπζε ζα έπξεπε λα ππάξρεη ζε όιεο ηηο ώξεο, ζην δηάιιεηµα, ζην µάζεµα αθόµε
θαη ζηα πξνγξάµµαηα πνπ νξγαλώλνπµε.»
Σχµθσλα µε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηή µπνξεί λα είλαη ε µεηάδνζε θάπνησλ αμηψλ
ζηα παηδηά, ε ζπζηεµαηηθή ηνπνζέηεζή ηνπο ζε εζηθά δηιήµµαηα, ε πξνζπάζεηα λα µάζνπλ
λα απνδέρνληαη ην δηαθνξεηηθφ αιιά θαη ε απζφξµεηε θαζεµεξηλή ζπµβίσζε. Η εζηθή
εθπαίδεπζε είλαη νη αμίεο πνπ µεηαιαµπαδεχνπλ ζηα παηδηά νη εθπαηδεπηηθνί, έηζη ψζηε λα
αληηµεησπίδνπλ µε ζεβαζµφ ηνπο άιινπο θαη λα είλαη δεµνθξαηηθνί πνιίηεο. Έλα µέξνο ηεο
εζηθήο εθπαίδεπζεο ζίγνπξα είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ
έρνπλ αλάγθε απφ πεξηζζφηεξε θξνληίδα. Σπλήζσο ηα παηδηά επηηίζεληαη, αληηδξνχλ ζην
αδχλαµν θαη θαµηά θνξά ην ππνβάιινπλ ζε δνθηµαζίεο. Αλ, φµσο, απφ µηθξή ειηθία
µαζαίλνπλ πσο λα θξνληίδνπλ έλα άηνµν πνπ είλαη πην επάισην απφ ηα ππφινηπα ίζσο λα
πεξηνξίδνληαλ αξθεηά θαηλφµελα φπσο ην bullying.
«ενίζσςζη ηηρ αλληλεγγύηρ»
Α7 (Άληξαο, βαζηθό πηπρίν, 3 έηε πξνϋπεξεζίαο) «Γηα µέλα εζηθή εθπαίδεπζε είλαη µία
εθπαίδεπζε ε νπνία ζα εµθπζήζεη ζηνπο µαζεηέο ή ζα πξνζπαζήζεη ηνπιάρηζηνλ, αμίεο, όπσο
ην λα απνδέρνληαη ην δηαθνξεηηθό αθνύ µηιάµε θαη γηα ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε, λα βνεζάσ, λα
θξνληίδσ λα µελ θαηαθξίλσ. Μία εθπαίδεπζε πνπ ζα εληζρύεη ηνλ αιηξνπηζµό, ηελ αιιειεγγύε,
ηελ ζθέςε γηα ηνλ ζπλάλζξσπό µνπ.»
Παξαηεξείηαη πσο νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζπλέδεζαλ ηελ εζηθή εθπαίδεπζε σο
πξνζπάζεηα ηειηθά λα µεηαδψζνπλ ηε θξνληίδα θαη ηελ επαηζζεζία ζηνπο µαζεηέο γηα λα
ππεξαζπίδνληαη φζνπο έρνπλ αλάγθε ελψ αξθεηνί ηφληζαλ πσο δελ είραλ αθνχζεη πνηέ ηελ
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εζηθή ζεσξία ηεο θξνληίδαο. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ πσο εζηθή εθπαίδεπζε ππάξρεη
φηαλ ζέηνπµε ηα παηδηά ζε «δνθηµαζίεο» ζθέςεσλ δειαδή ζε «εζηθά δηιήµµαηα» µέζα απφ
ηα νπνία απηναμηνινγνχληαη, θαιιηεξγνχλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ζην ηέινο δεµηνπξγνχλ ηελ
δηθή ηνπο εζηθή ζηάζε.
5. Αποηελέζµαηα - Σςµπεπάζµαηα
Σηελ παξνχζα έξεπλα ζθνπφο ήηαλ λα αλαδεηρζνχλ νη απφςεηο ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ
ζρεηηθάµε ηελ εζηθή θαη θαηά πφζν ε εηζαγσγή ηεο εζηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία είλαη
αλαγθαία γηα θαιχηεξε αληηµεηψπηζε ησλ αηφµσλ µε αλαπεξία.
Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα νξίζνπλ ηελ εζηθή, δπζθνιεχηεθαλ.
Η πιεηνςεθία φξηζε ηελ εζηθή σο «δηθαηνζχλε», «ζεβαζµφ» ή σο ηελ θαιή ζπµπεξηθνξά
ζηνπο ζπλαλζξψπνπο µαο. Μηθξφηεξν µέξνο ππνζηήξημε πσο ε εζηθή δελ ζεµαίλεη µφλν λα
µελ πξνθαιεί θαλείο θαθφ ζηνπο άιινπο αιιά πξέπεη λα µεξηµλά γηα απηνχο, λα έρεη ηελ
ελζπλαίζζεζε. Έλα µέξνο ηνπ δείγµαηνο απάληεζε πσο εζηθή ζεµαίλεη λα είλαη θαλείο
εηιηθξηλήο µε ηνλ εαπηφ ηνπ γηα λα είλαη ζσζηφο ζηνπο γχξσ ηνπ. Τέινο, γηα έλα µέξνο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ εζηθή είλαη έλα ζχλνιν ζηάζεσλ θαη αξρψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ εηξεληθή
ζπµβίσζε ησλαλζξψπσλ.
Σρεηηθά µε ηελ εζηθή εθπαίδεπζε έλα µέξνο ησλ ζπµµεηερφλησλ απνθξίζεθε πσο είλαη ε
θαιιηέξγεηα αμηψλ, φπσο ν ζεβαζµφο, ε ηζφηεηα, ε ελζπλαίζζεζε. Όπσο αλαθέξεηαη θαη απφ
ηε Noddings ε εθπαίδεπζε είλαη πξνγξαµµαηηζµέλεο ή απξνγξαµµάηηζηεο ζπλαληήζεηο πνπ
πξνσζνύλ ηελ αλάπηπμε µέζσ ηεο απόθηεζεο γλώζεσλ, δεμηνηήησλ, θαηαλόεζεο θαη εθηίµεζεο
(Noddings 2002:283).
Αξθεηνί ςπρνιφγνη δίλνπλ έµθαζε ζηελ ελζπλαίζζεζε ππνζηεξίδνληαο πσο ρξεηάδεηαη λα
ελζαξξχλνπµε ηα παηδηά γηα λα µάζνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα
ζπλαηζζήµαηα ησλ άιισλ. Κάπνηνη αληηιαµβάλνληαη ηελ εζηθή εθπαίδεπζε σο ηελ
πξνζπάζεηα πνπ ζα έρεη ζηφρν φια ηα παδηά λα απνδέρνληαη ην δηαθνξεηηθφ θαη λα
ιεηηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθά. Μηθξφηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγµαηνο ηελ παξνµνηάδεη µε ηε
ζπζηεµαηηθή εηζαγσγή ηνπ παηδηνχ ζε εζηθά δηιήµµαηα θαη ζε θαηαζηάζεηο µε ζθνπφ λα
εμεηαζηεί ε ζηάζε πνπ αθνινπζεί ην παηδί, λα γίλεη ζπδήηεζε θαη λα αθνινπζήζεη
απηναμηνιφγεζε ηνπ. Δίλαη αμηνζεµείσην ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγµαηνο
αληηιαµβάλεηαη ηνλ εζηθφ άλζξσπν θαη εθπαηδεηηθφ σο απηφλ πνπ απνηειεί εζηθφ πξφηππν
θξνληίδαο θαη αιιειεγγχεο πνπ ζέβεηαη ην δηαθνξεηηθφ θαη θαιιηεξγεί ηελ ελζπλαίζζεζε φρη
ζαλ πξναηξεηηθφ αιιά σο αλαγθαίν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλζξψπνπ.
Τα επξήµαηα ηα παξνχζαο έξεπλαο δελ µπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ µε ζθνπφ λα πξνθχςνπλ
ηειεζίδηθεο ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο θαζψο ε έξεπλα δηεμήρζε ζε έλα µηθξφ µέξνο ηνπ
πιεζπζµνχ ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ. Η πηνζέηεζε θαη απνδνρή ησλ απνηειεζµάησλ ρξήδεη
ηδηαίηεξεο πξνζνρήο.
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