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Editorial 

 

The edition of the tenth volume of the Educational Circle is a special event that we welcome 

with special emotions. The Educational Circle as a quarterly, international, scientific, 

educational journal, is edited three times a year and therefore in the previous nine years 27 

issues have been included in which a total of 402 articles were published. The first issue of 

the tenth volume contains 21 new articles, which cover topics related to general and special 

education, issues of pedagogical and didactic methodology, administration of education, as 

well as intercultural education. More specifically, issues related to the introduction of the 

English language in the Kindergarten programme, the enhancement of students' language and 

intercultural skills, the integration of vulnerable social groups in the learning process, as well 

as the integration of minorities in education are raised and explored. Issues of didactic 

methodology with emphasis on innovation are also approached. Similarly, issues related to  

teaching of individual subjects and the administration of education are highlighted. 

At a time when education, like society as a whole, is being tested by a new pandemic, the 

ideal of open  learning consists a philosophy capable of providing solutions, both in the field 

of formal and non-formal education. During the same period and just a few days ago, the 

Institute of Educational Policy made the New Curricula available to the educational 

community, for all the subjects of Primary and Secondary Education. The goal of the New 

Curricula is the realization of an effective, innovative, creative and sustainable school. A 

modern school that is open to society, to new cultural conditions and scientific developments, 

to the essential connection of theory with practice, to methodical and effective work. In these 

new data of education, the Educational Circle aspires to continue and highlight scientific 

knowledge and research in the wider circle of its subjects, providing the educational 

community with direct and open access to its content. 

Spiros Kioulanis 
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Editorial 

 

Ζ είζνδνο ζην δέθαην ηφκν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Κχθινπ, απνηειεί έλα μερσξηζηφ γεγνλφο πνπ 

ππνδερφκαζηε κε ηδηαίηεξα ζπλαηζζήκαηα. Ο Δθπαηδεπηηθφο Κχθινο σο ηεηξακεληαίν, 

δηεζλέο, επηζηεκνληθφ, εθπαηδεπηηθφ πεξηνδηθφ, εθδίδεηαη ηξεηο θνξέο ην έηνο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ζηα ελλέα έηε πνπ πξνεγήζεθαλ πεξηιακβάλνληαη 27 ηεχρε ζηα νπνία δεκνζηεχηεθαλ 

ζπλνιηθά 402 άξζξα. Σν πξψην ηεχρνο ηνπ δέθαηνπ ηφκνπ θηινμελεί 21 λέα άξζξα, ηα νπνία 

θαιχπηνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε γεληθή θαη εηδηθή εθπαίδεπζε, ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο 

θαη δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε. Αλαιπηηθφηεξα, ζίγνληαη θαη δηεξεπλψληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ  ζηελ 

εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζην πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ζηελ ελίζρπζε ησλ 

γισζζηθψλ θαη δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ζηελ έληαμε επάισησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ζηελ έληαμε κεηνλνηήησλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Πξνζεγγίδνληαη αθφκε ζέκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο κε έκθαζε ζηε 

θαηλνηνκία θαη αλαδεηθλχνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηδαθηηθή επηκέξνπο 

αληηθεηκέλσλ θαη ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

ε κία πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε εθπαίδεπζε, φπσο θαη φιε ε θνηλσλία, δνθηκάδνληαη απφ 

κία λέα έμαξζε ηεο παλδεκίαο, ην ηδεψδεο ηεο αλνηθηήο κάζεζεο απνηειεί κία θηινζνθία 

ηθαλή λα πξνζθέξεη ιχζεηο, ηφζν ζην πεδίν ηεο ηππηθήο, φζν θαη ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

ηελ ίδηα απηή πεξίνδν θαη κφιηο πξηλ απφ ιίγεο εκέξεο ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο έζεζε ζηε δηάζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηα Νέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, 

γηα ην ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. ηφρνο ησλ Νέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ είλαη ε πξαγκάησζε ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ, ηνπ θαηλνηφκνπ, ηνπ δεκηνπξγηθνχ θαη ηνπ αεηθφξνπ ζρνιείνπ. Δλφο 

ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ πνπ είλαη αλνηθηφ ζηελ θνηλσλία, ζηηο λέεο πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο θαη 

επηζηεκνληθέο εμειίμεηο, ζηελ νπζηαζηηθή ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε, ζηε κεζνδηθή 

θαη απνηειεζκαηηθή εξγαζία. ηα λέα απηά δεδνκέλα ηεο εθπαίδεπζεο ν Δθπαηδεπηηθφο 

Κχθινο θηινδνμεί λα ζπλερίζεη λα αλαδεηθλχεη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη ηελ έξεπλα ζηνλ 

επξχηεξν θχθιν ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ παξέρνληαο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα άκεζε θαη 

αλνηθηή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελφ ηνπ. 

 

πχξνο Κηνπιάλεο  
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Abstract: This paper presents the results of a survey conducted among PE60 and PE06 

teachers who implement the programme "Introduction of the English language to 

Kindergarten" (EAN) in the Region of Eastern Macedonia and Thrace. The aim of the 

research was to assess the first thoughts of teachers from the implementation of the 

programme (September to November)  in three main axes that concern the achievement of the 

objectives of the programme, the cooperation of kindergarten teachers with English teachers 

and last but not least the effectiveness of the training and support.of teachers during this first 
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period. The research involved 318 teachers. Important conclusions were drawn that could 

contribute to the qualitative approach of the whole project. 

Keywords: English language, Kindergarten 

Πεξίιεςε: ηελ παξνχζα εξγαζία εθηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ60 θαη ΠΔ06 πνπ θαηά ην ηξίκελν 

(επηέκβξηνο - Ννέκβξηνο 2021) εθαξκφδνπλ ην πξφγξακκα «Δηζαγσγή ηεο Αγγιηθήο 

γιψζζαο ζην πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ» (ΔΑΝ) ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε απνηίκεζε ησλ πξψησλ εθηηκήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ηξεηο θχξηνπο άμνλεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηε ζπλεξγαζία λεπηαγσγψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ αγγιηθήο, θαζψο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο 

ππνζηήξημεο πνπ είραλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ην πξψην δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 318 εθπαηδεπηηθνί θαη απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ εμήρζεζαλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηθαλά λα ζπκβάιινπλ ζηελ πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο.  

Λέμεηο θιεηδηά: Αγγιηθή γιψζζα, Νεπηαγσγείν  

Δηζαγσγή 

χκθσλα κε ην  Φ.80378/ΓΓ4 «Δηζαγσγή ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζην πξφγξακκα ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ», απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2021-2022 εηζάγεηαη ζην πξσηλφ ππνρξεσηηθφ 

πξφγξακκα ησλ Νεπηαγσγείσλ ηεο ρψξαο ε Αγγιηθή γιψζζα κέζα απφ δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, βησκαηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ εηζαγσγή ηεο Αγγιηθήο γίλεηαη κε ηε δηάζεζε 

εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ06 γηα δχν δηδαθηηθέο ψξεο ηελ εβδνκάδα, ζε θάζε ηκήκα ηνπ πξσηλνχ 

ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ Νεπηαγσγείσλ, ζε πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ/ηελ 

λεπηαγσγφ ηνπ ηκήκαηνο. Ο/Ζ λεπηαγσγφο θαηά ηηο ψξεο απηέο παξακέλεη ζηελ ηάμε 

ιακβάλνληαο ελεξγφ κέξνο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηελ 

νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ζπλαπνθαζίδνληαη απφ ηνπο/ηηο δχν εθπαηδεπηηθνχο 

(ΠΔ06 θαη ΠΔ60). 

θνπφο ηεο ελζσκάησζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζην Νεπηαγσγείν είλαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ - κεζνδνινγηθά θαη ζεκαηηθά - ζε ζρέζε κε ηε γισζζηθή 

θαη νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ λεπίσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πνιπγισζζηθήο επίγλσζεο, ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε ζηε 

ζχγρξνλε πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. 

χκθσλα κε ην ελ ιφγσ ΦΔΚ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξψηε επαθή ηνπ 

παηδηνχ κε ηελ μέλε γιψζζα απνηεινχλ ε εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Αγγιηθήο Γιψζζαο (ΠΔ06) γηα ηελ εηζαγσγή ηεο μέλεο γιψζζαο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ60 γηα ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο. Δπίζεο, 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο κέζσ θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο γιψζζαο κε ηνπο/ηηο Νεπηαγσγνχο γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, πξνβιέθζεθε ππνρξεσηηθή επηκφξθσζε ησλ αξκφδησλ .Δ.Δ. 

(ΠΔ06 θαη ΠΔ60) θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο γιψζζαο θαη ησλ Νεπηαγσγψλ απφ 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 2021, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο παξακέηξνπο θαη 

ηε ζεκαζία ηεο εηζαγσγήο ησλ Αγγιηθψλ ζην Νεπηαγσγείν,  λα αληηιεθζνχλ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ σο βάζε γηα ηελ αλάπηπμε 

ελφο ζπλεξγαηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή δεκηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηα αγγιηθά θαη λα αλαπηχμνπλ θαηάιιειε κεζνδνινγία. 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο επηκφξθσζεο, ε Οκάδα Έξγνπ ηνπ ΔΚΠΑ δηνξγάλσζε ζηηο 

15/12/2021 Ζκεξίδα γηα εθπαηδεπηηθνχο ΠΔ60 θαη ΠΔ06, ζην πιαίζην ηεο νπνία 

παξνπζηάζακε ηελ εηζήγεζε κε ζέκα: «Οη πξψηνη κήλεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Δ.Α.Ν. Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζπλεξγαζία, ππνζηήξημε θαη επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ: ε πεξίπησζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο». Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε κεηαμχ 318 εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ην πξψην απηφ δηάζηεκα 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ. 

ην θείκελν πνπ αθνινπζεί εθηίζεληαη ηα θχξηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα νπνία 

ζπδεηνχληαη ζην πιαίζην ελφο ζρεηηθνχ κε ην ζέκα ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. 

1. Δθκάζεζε ηεο αγγιηθήο ζε πξψηκε ειηθία – ζεσξεηηθά δεδνκέλα 

χκθσλα κε ηνπο Curtain & Pesola (1988) ηα παηδηά πνπ καζαίλνπλ κία γιψζζα ζε κηθξή 

ειηθία απνθηνχλ έλα πιενλέθηεκα ζηελ εθκάζεζή ηεο, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ρξνληθφ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ππάξρεη κία ζπζρέηηζε ηνπ ρξφλνπ πνπ 

αθηεξψλεηαη ζηελ εθκάζεζε κηαο γιψζζαο θαη ζηελ επάξθεηα γηα απηή πνπ απνθηνχλ νη 

καζεηέο/ηξηεο. πλάκα, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Baker & Prys Jones (1998), νη καζεηέο/ηξηεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κία δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο απφ κία πξψηκε ειηθία, πέξα 

απφ ηα θαζαξά γλσζηαθά πιενλεθηήκαηα πνπ απνθηνχλ έλαληη άιισλ καζεηψλ/ηξηψλ, 

απνθηνχλ θαη επηθνηλσληαθά, αιιά  θαη πνιηηηζκηθά πιενλεθηήκαηα. 

Βεβαίσο, παξάιιεια αλαπηχζζεηαη θαη έλαο αληίινγνο ν νπνίνο εδξάδεηαη ζε αληηιήςεηο, φηη 

ε εηζαγσγή ηεο μέλεο γιψζζαο ζε πνιχ κηθξή ειηθία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζχγρπζε 

αλάκεζα ζηελ πξψηε γιψζζα θαη ζηελ μέλε. ρεηηθά κε ην δήηεκα απηφ εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα έξεπλεο δείρλνπλ ηελ ππεξίζρπζε ησλ δίγισζζσλ ζε ζρέζε κε ηνπο/ηηο 

κνλφγισζζνπο/εο καζεηέο/ηξηεο (Peal & Lambetr, 1962). Μάιηζηα, άιιεο έξεπλεο δείρλνπλ 

πσο  ε μέλε γιψζζα φρη κφλν δελ παξαθσιχεη ηελ αλάπηπμε ηεο πξψηεο, αιιά ηελ 

δηεπθνιχλεη (Kecskés & Papp, 2000). 

Ζ επαθή φκσο ησλ κηθξψλ παηδηψλ κε ηελ μέλε γιψζζα, έρεη θαη άιια νθέιε γη‘ απηά θαζψο 
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ηα θέξλεη  ζε επαθή κε έλα λέν πνιηηηζκφ.  Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αθππλίδεηαη ε 

πνιππνιηηηζκηθή θαη πνιπγισζζηθή ηνπο ζπλείδεζε θαζψο, κάιηζηα απνθηνχλ ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζε δεηήκαηα εηεξφηεηαο. Οη Γξίβα & έκνγινπ (2013), αλαθέξνπλ ζρεηηθά πσο 

φηαλ δίλεηαη ζηα παηδηά ε επθαηξία λα γλσξίζνπλ έλαλ άιινλ πνιηηηζκφ, ηφηε απηά ζέβνληαη 

θαη εθηηκνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη θνπιηνχξεο. Ζ ελαζρφιεζε, κάιηζηα κε ηνλ 

πνιηηηζκφ απηφ ηα θαζηζηά ηθαλά λα  νδεγνχληαη  θαη ζε πςειφηεξα επίπεδα λνεκνζχλεο 

(Kocaman& Kocaman, 2012).  

 

2. Ζ έξεπλα  

Ζ έξεπλα αθνξά ζε εθπαηδεπηηθνχο (λεπηαγσγνχο θαη αγγιηθήο) πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Δ.Α.Ν) ζηα  λεπηαγσγεία ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο, θαηά ην πξψην δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (επηέκβξηνο 

έσο Ννέκβξηνο 2021). ηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ πξψησλ ηνπο εθηηκήζεσλ  αλαθνξηθά 

κε: 

● ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

● ηε ζπλεξγαζία λεπηαγσγψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αγγιηθήο, 

● ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο ππνζηήξημεο πνπ είραλ ζε απηφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα νη εθπαηδεπηηθνί  

Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ελφο αλψλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν 

ζρεδηάζηεθε κέζσ ηεο εθαξκνγήο Google Docs θαη ζηάιζεθε πξνο ζπκπιήξσζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κέζσ ησλ νηθείσλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αληαπνθξίζεθαλ 318 εθπαηδεπηηθνί, απφ ηνπο/ηηο 

νπνίνπο/εο ην 96,9% ήηαλ γπλαίθεο (γξάθεκα 1). 

 

Γξάθεκα 1. Φχιν  

Απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/ζεο εθπαηδεπηηθνχο, ην 83,6% ήηαλ Νεπηαγσγνί θαη ην ππφινηπν 

16,4% αγγιηθήο γιψζζαο (γξάθεκα 2). 
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Γξάθεκα 2. Δηδηθφηεηα  

ην γξάθεκα 3 πνπ αθνινπζεί δηαθξίλνληαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ 

ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθψλ (γξάθεκα 3). 

 

Γξάθεκα 3. Υξφληα ππεξεζίαο 

3. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ παξνπζίαζαλ θάπνην ελδηαθέξνλ. 

ηελ εξψηεζε ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε κε ηελ άπνςε πσο ε εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο μέλεο 

γιψζζαο ζηε λεπηαθή ειηθία φρη κφλν δελ δπζρεξαίλεη ηελ αλάπηπμε ηεο πξψηεο, αιιά ηελ 

εληζρχεη;, νη απαληήζεηο θηλήζεθαλ ζηελ πην θάησ θιίκαθα, φπνπ ε απάληεζε 1 αθνξά ην 

θαζφινπ θαη ε απάληεζε 5 ην ζπκθσλψ απφιπηα (γξάθεκα 4). 
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Γξάθεκα 4. πζρέηηζεο πξψηεο-δεχηεξεο γιψζζαο 

ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ παξαηεξήζεθε κία αμηνζεκείσηε δηαθνξνπνίεζε απαληήζεσλ 

κεηαμχ ησλ δχν εηδηθνηήησλ, φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 5 πνπ αθνινπζεί.  

 

Γξάθεκα 5. πζρέηηζεο πξψηεο-δεχηεξεο γιψζζαο κεηαμχ εηδηθνηήησλ 

ηελ εξψηεζε ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε κε ηελ άπνςε πσο ε πξψηκε εηζαγσγή ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο θάλεη ηα παηδηά λα θνπξαζηνχλ κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίζνπλ κε 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηε θνίηεζε ηνπο ζην λεπηαγσγείν;, νη απαληήζεηο βξίζθνληαη ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηελ θαηεγνξία 1 πνπ αθνξά ζην θαζφινπ (γξάθεκα 6). 

 

Γξάθεκα 6. πλαηζζήκαηα παηδηψλ 
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ηελ εξψηεζε ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε κε ηελ άπνςε φηη ε εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ παηγληψδε ηξφπν πνπ γίλεηαη πξνζθέξεη επραξίζηεζε ζηα παηδηά θαη 

απνηειεί βαζηθφ εζσηεξηθφ θίλεηξν γηα λα ζπλερίζνπλ θαη ζηηο επφκελεο ηάμεηο;, νη 

απαληήζεηο βξίζθνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηελ θαηεγνξία 5 πνπ αθνξά ζην ζπκθσλψ 

απφιπηα (γξάθεκα 7). 

 

Γξάθεκα 7. Δζσηεξηθά θίλεηξα 

ηελ εξψηεζε ζε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε κε ηελ άπνςε φηη ε επαθή ησλ κηθξψλ παηδηψλ κε 

ηελ μέλε γιψζζα ζπκβάιιεη ζην λα αλαπηπρζεί ε πνιππνιηηηζκηθή θαη πνιπγισζζηθή ηνπο 

ζπλείδεζε;, νη απαληήζεηο θαηαηάζζνληαη ζηηο πςειφηεξεο θαηεγνξίεο 4 θαη 5 (γξάθεκα 8). 

 

Γξάθεκα 8. Πνιππνιηηηζκηθή θαη πνιπγισζζηθή ζπλείδεζε 

ηελ εξψηεζε ζε πνην  βαζκφ ζπκθσλείηε κε ηελ άπνςε πσο έλα ζεκαληηθφ φθεινο απφ ηελ 

εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηα λεπηαγσγεία είλαη φηη ηα λήπηα αληηιακβάλνληαη 

θαιχηεξα ηελ ιεηηνπξγία ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο, θαζψο κεηαθέξνπλ ζηξαηεγηθέο απφ 

απηή ζηελ μέλε γιψζζα θαη απνθηνχλ κεηαγισζζηθή ζπλείδεζε;, νη πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο θηλνχληαη ζε έλα κέζν επίπεδν κε ζεηηθή ηάζε (θαηεγνξίεο 3 θαη 4) (γξάθεκα 9). 
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Γξάθεκα 9. Λεηηνπξγία κεηξηθήο γιψζζαο 

ηελ εξψηεζε ζε πνην  βαζκφ ζπκθσλείηε κε ηελ άπνςε πσο φηαλ ε εθκάζεζε ηεο μέλεο 

γιψζζαο μεθηλάεη γηα ηα παηδηά λσξίο, ηφηε έρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ ηε 

γιψζζα ζε επίπεδν θπζηθνχ νκηιεηή;, ε θαηεγνξία 4 ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

απαληήζεσλ (γξάθεκα 10). 

 

Γξάθεκα 10. Γιψζζα ζε επίπεδν θπζηθνχ νκηιεηή 

ηελ εξψηεζε πνηνπο ζηφρνπο εθηηκάηε φηη πεηπραίλεη πεξηζζφηεξν ην πξφγξακκα Δ.Α.Ν;, 

επηθξάηεζαλ νη πην θάησ: 

● εβαζκφο γηα άηνκα ή νκάδεο δηαθνξεηηθέο γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά 65,4% 

● Δπαηζζεηνπνίεζε ζηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα 64,4% 

● Αλάπηπμε θηλήηξσλ γηα ηελ εθκάζεζή  θαη άιισλ μέλσλ γισζζψλ 59% 

● Αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 42,2% 

● Αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ 40% 

● Απηνεθηίκεζε 33,7% 

● Δπαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ην ξφιν ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ 24,8% 

Οη επφκελεο εξσηήζεηο επηθεληξψζεθαλ ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο. Έηζη ζηελ εξψηεζε ζε πνην 

βαζκφ ζεσξείηε πσο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο απνδέρνληαη ηελ χπαξμε δπν εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ ηάμε;, ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο αμηνινγήζεθε ζηελ πςειφηεξε θιίκαθα (γξάθεκα 11).  
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Γξάθεκα 11. Απνδνρή εηδηθνηήησλ 

Χζηφζν, κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ παξαηεξήζεθε κία δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ, θαζψο ην 65% ησλ θαζεγεηψλ αγγιηθήο θαηαηάζζεη ηελ απνδνρή ζην επίπεδν 5, ηε 

ζηηγκή πνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ λεπηαγσγψλ είλαη ζην 38% (γξάθεκα 12). 

 

Γξάθεκα 12. Απνδνρή εηδηθνηήησλ αλά εηδηθφηεηα 

Ζ επφκελε εξψηεζε δηεξεπλά ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε: ε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε πσο ε ζπλεξγαζία ζαο κε ηελ/ηνλ 

λεπηαγσγφ ή εθπαηδεπηηθφ αγγιηθήο αληίζηνηρα, ζάο βνεζάεη λα αληαπνθξηζείηε ζηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ζαο ζηε ζρνιηθή ηάμε;. Γηαπηζηψλεηαη πσο ν βαζκφο 

ζπλεξγαζίαο αμηνινγήζεθε ζηελ πςειφηεξε θιίκαθα (γξάθεκα 13). 

Γξάθεκα 13. Βαζκφο ζπλεξγαζίαο 
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Χζηφζν θαη ζηελ πεξίπησζε απηή κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ παξαηεξήζεθε κία 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, θαζψο ην 70% ησλ θαζεγεηψλ αγγιηθήο 

θαηαηάζζεη ηε ζπλεξγαζία ζην επίπεδν 5 ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ λεπηαγσγψλ βξίζθεηαη 

ζην 13% (γξάθεκα 14). 

 

Γξάθεκα 14. Βαζκφο ζπλεξγαζίαο αλά εηδηθφηεηα 

ηελ εξψηεζε θαηά πφζν ε εθπαίδεπζή ζαο (πξνπηπρηαθφ θαη ελδερνκέλσο κεηαπηπρηαθφ 

επίπεδν) ζάο πξνεηνίκαζε ζρεηηθά κε ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ζαο κε ηνλ/ηελ λεπηαγσγφ 

ή εθπαηδεπηηθφ αγγιηθήο αληίζηνηρα ζηε ζρνιηθή ηάμε;, ην επίπεδν ησλ απαληήζεσλ θηλήζεθε 

ζε ρακειά επίπεδα, ηφζν ζπλνιηθά, φζν θαη ζε επίπεδν εηδηθνηήησλ (γξάθεκα 15). 

 

Γξάθεκα 15. Δθπαίδεπζε γηα ηε ζπλεξγαζία 

Οη ηειεπηαίεο εξσηήζεηο εζηίαζαλ ζε ζέκαηα ππνζηήξημεο θαη επηκφξθσζεο. Έηζη ζηελ 

εξψηεζε ε ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο πληνληζηέο ΠΔ60 θαη ΠΔ06 αληίζηνηρα, ζε 

πνηα ζέκαηα επηζπκείηε λα εζηηάδεη πεξηζζφηεξν; Σα ζέκαηα πνπ θπξηάξρεζαλ ήηαλ: 

● ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα παηδηά 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα 78,3% 

● ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 35,5% 

● ζηελ κεηαμχ ζαο αλάπηπμε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο (λεπηαγσγνί θαη 

αγγιηθήο γιψζζαο) 33,6% 
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● ζην λα θαηαλνήζεηε ηε θηινζνθία, ηηο αξρέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 25,2% 

● ζην λα έξζεηε ζε επαθή κε ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο 17,9%  

● ζηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 11,9% 

ην ίδην πιαίζην θαη ε επφκελε εξψηεζε αθνξά ζηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεί 

πεξηζζφηεξν ε επίζεκε επηκφξθσζε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ. Οη απαληήζεηο αθνξνχλ: 

● ζην πιαίζην εηζαγσγήο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζην πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ 

76,8% 

● ζηε θηινζνθία, ηηο αξρέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο 58,9% 

● ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα αγγιηθά 

43,4% 

● ζηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο 37,1% 

● ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ γεληθφηεξα 25,5% 

● ζηελ αλάπηπμε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο λεπηαγσγψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

αγγιηθήο 34,1% 

● ζηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο 4,6% 

Σέινο, κηα ηειεπηαία εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ αθνξνχζε ζε πηζαλέο πξνηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. ηελ εξψηεζε απηή αληαπνθξίζεθαλ 77 εθπαηδεπηηθνί, νη απαληήζεηο ησλ 

νπνίσλ νκαδνπνηήζεθαλ ζεκαηηθά ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

Ζ πξψηε απφ απηέο αθνξνχζε ην αίηεκα γηα ιηγφηεξε ζεσξία θαη πεξηζζφηεξε πξάμε, θαζψο 

αθηεξψζεθαλ πνιιέο ψξεο, ζπδήηεζεο θαη επηκφξθσζεο πάλσ ζε ζεσξεηηθά ζέκαηα θαη ζε 

ιηγφηεξν πξαθηηθά. ην πιαίζην απηφ ηνλίζηεθε φηη ζα ήηαλ ρξήζηκεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θάπνηεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο. Μία δεχηεξε θαηεγνξία αθνξνχζε ζην αίηεκα 

γηα πεξηζζφηεξε επηκφξθσζε ε νπνία ζα εζηηάδεη ζε πξαθηηθά δεηήκαηα θαη ζα έρεη 

βησκαηηθφ ραξαθηήξα. Δπίζεο, αλαθέξζεθαλ δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ εηδηθνηήησλ,  απφ ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο, έσο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κφλν απφ Νεπηαγσγνχο. Σέινο κία ζεηξά ζεκάησλ εζηίαδαλ ζε ηερληθά 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ πξσηίζησο ζηηο πιαηθφξκεο πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο. 

πκπεξάζκαηα-πδήηεζε-Πξνηάζεηο 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ δηαπηζηψζεθε φηη ε εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο 

ζηε λεπηαθή ειηθία, εληζρχεη ηελ αλάπηπμε ηεο πξψηεο. ην ζπκπέξαζκα απηφ ζπκθσλεί ην 

ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ, αλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί αγγιηθήο γιψζζαο θαίλεηαη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε απηή ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ.  
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Γηαπηζηψζεθε αθφκε πσο ε πξψηκε εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, δελ θνπξάδεη ηα παηδηά 

θαη κε ηελ έλλνηα απηή δελ απνηειεί εκπφδην ζηε θνίηεζή ηνπο, νχηε επηβαξχλεη ηνλ ςπρηθφ 

ηνπο θφζκν κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Απελαληίαο, φηαλ ε δηδαζθαιία γίλεηαη κε παηγληψδε 

ηξφπν ηφηε πξνζθέξεη επραξίζηεζε ζηα παηδηά θαη απνηειεί βαζηθφ εζσηεξηθφ θίλεηξν γηα 

λα ζπλερίζνπλ θαη ζηηο επφκελεο ηάμεηο. πλάκα, ε εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηα 

λήπηα ηα βνεζάεη ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ ζην λα αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο, θαζψο κεηαθέξνπλ ζηξαηεγηθέο απφ απηή ζηελ μέλε γιψζζα θαη 

απνθηνχλ κεηαγισζζηθή ζπλείδεζε, ελψ έρνπλ θαη πνιιέο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο ηε γιψζζα θαη ζε επίπεδν θπζηθνχ νκηιεηή. 

Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ φηη  ε επαθή ησλ κηθξψλ παηδηψλ κε ηελ μέλε γιψζζα, πέξα απφ ηε 

γλσζηηθή αμία πνπ έρεη, ζπκβάιιεη παξάιιεια ζην λα αλαπηπρζεί ε πνιππνιηηηζκηθή θαη 

πνιπγισζζηθή ζπλείδεζε ησλ παηδηψλ. Άιισζηε νη ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη πνπ 

επηηπγράλνληαη απφ ην πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ είλαη ν 

ζεβαζκφο γηα άηνκα ή νκάδεο δηαθνξεηηθέο γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά, θαζψο θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ζηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα. 

Αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ εηδηθνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλ θαη ππάξρεη ζπκθσλία ζηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο φηη 

δειαδή νη καζεηέο/ηξηεο απνδέρνληαη ηελ χπαξμε δπν εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηάμε, θαζψο θαη 

φηη ε ζπλεξγαζία κε ηελ/ηνλ λεπηαγσγφ ή εθπαηδεπηηθφ αγγιηθήο αληίζηνηρα,  βνεζάεη ζηελ 

πξνζέγγηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε, ελ ηνχηνηο, 

ζηηο απαληήζεηο κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ παξαηεξήζεθαλ άμηεο ιφγνπ δηαθνξνπνηήζεηο. Έηζη, 

νη θαζεγεηέο αγγιηθήο θαηαηάζζνπλ ζε πςειφηεξα επίπεδα ην πιαίζην απηήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο. Απηφ ην ζέκα, σζηφζν αλαδεηθλχεηαη θαη κέζα απφ ηελ αλνηρηνχ ηχπνπ 

εξψηεζε, φπνπ αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα κηαο πεξαηηέξσ ελίζρπζεο απηήο ηεο ζρέζεο. 

Άιισζηε, ηφζν νη λεπηαγσγνί, φζν θαη νη θαζεγεηέο αγγιηθήο ζπκθσλνχλ ζην φηη, ζε επίπεδν 

βαζηθψλ ζπνπδψλ ή αθφκε θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, δελ είραλ ηελ επθαηξία λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν κάιηζηα απνπζηάδεη θαη ζπλνιηθά σο 

θνπιηνχξα απφ ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

Βεβαίσο, ην ζέκα απηφ επηδέρεηαη θάπνηαο βειηίσζεο ε νπνία κπνξεί λα πξνέιζεη κέζα απφ 

ηελ επηκφξθσζε, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη απηή, ζχκθσλα θαη κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ζα είλαη πεξηζζφηεξν πξαθηηθή θαη βησκαηηθή θαη εζηηαζκέλε ζε δεηήκαηα 

ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο. 

Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαίσζαλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ησλ Curtain & Pesola 

(1988), ζχκθσλα κε ηα νπνία φηαλ  ηα παηδηά  καζαίλνπλ κία γιψζζα ζε κηθξή ειηθία 

απνθηνχλ έλα πιενλέθηεκα ζηελ εθκάζεζή ηεο. Δπίζεο επηβεβαηψλνπλ θαη ηηο απφςεηο ησλ 

Baker & Prys Jones (1998), φηη νη καζεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κία δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο απφ κία πξψηκε ειηθία, πέξα απφ ηα θαζαξά γλσζηαθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ απνθηνχλ έλαληη άιισλ καζεηψλ/ηξηψλ, απνθηνχλ θαη επηθνηλσληαθά, 

αιιά  θαη πνιηηηζκηθά πιενλεθηήκαηα, θαζψο αθππλίδεηαη ε πνιππνιηηηζκηθή θαη 

πνιπγισζζηθή ηνπο ζπλείδεζε. 
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Abstract: The resilient teacher seems to do better in the difficulties that prevail in a school 

environment. In these conditions, he has characteristics that protect him but also strengthen 

him so that he can cope with adversity.The present study aimed to investigate and measure the 

levels of mental resilience in primary school teachers. 

This research was quantitative with the Connor - Davidson Resilience Scale (CD-RISC) as 

the main research tool, which measures the levels of mental resilience. The sample was 

opportunistic, and the data collection was based on the principles of availability and 

accessibility. The research involved a total of 164 (N = 164) teachers, kindergarten teachers 

and teachers of various other specialties, who teach in primary education, in schools in the 

region of Eastern Macedonia and Thrace. The research data were analyzed with the statistical 

program SPSS, while then the results were interpreted according to the evaluation criteria of 

the scale.These showed that most educators showed high levels of mental resilience with an 

average of 72.82 and a standard deviation of 13,070, while Cronbach‘s Alpha index for 

checking the reliability of the CD-RISC scale had a value of 0.830.It seems that the research 

subjects are characterized by quite high levels of mental resilience and this does not seem to 

differ in terms of the demographic parameters of each person who participated in the research. 

Keywords: resilience, teachers, primary education
1
 

Introduction 

Over the last few decades teachers have faced a number of difficulties in the schoolwork 

environment due to the increasing difficulties and complexity. Some of these difficulties are 

related to lack of resources, development, opportunities, relationships with students and 

parents and others (Castro et al., 2010). The consequence of these conditions is to increase the 

workload, to reduce the personal time resulting in increased exhaustion (Fives, Hamman & 

Olivarez, 2007) and the stress of teachers (Kovess-Masféty, Rios-Seidel, & Sevilla-Dedieu, 

2007). Teachers in these situations may feel more isolated and ineffective and the above 

events may be interpreted as threatening by themselves (Gibbs & Miller, 2014). However, it 

seems that some teachers are able to successfully meet these professional challenges with a 

positive outlook despite the adversities they face. Resilience enables teachers to maintain their 

ability to teach in difficult environments, while helping them cope with stress and exhaustion 
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(Beltman, Mansfield, & Price, 2011). Various studies claim that many teachers succeed due to 

resilience to maintain the passion for teaching and endurance in adverse school conditions 

(Gu & Li, 2013). The term resilience refers to an individual's ability to adapt and cope in 

difficult situations (Masten, Best & Garmezy, 1990). Resilience is not a characteristic but a 

complex construct resulting from a dynamic relationship between risk and protective factors 

(Luthar & Brown, 2007). Teachers' resilience refers to their ability to maintain the momentum 

for teaching despite difficult conditions and repeated failures (Brunetti, 2006). Ethical values 

and moral courage are said to provide teachers with advantages that allow them to be resilient 

throughout their careers (Day & Gu, 2010). Daniilidou (2018) states that the mental resilience 

of teachers concerns the ability to overcome vulnerabilities and stress conditions, and to adapt 

to different situations. They also incorporate a set of strategies they have when they are in a 

difficult situation in the school context. 

Oswald, Johnson & Howard (2003) defined resilience of teachers as the ability to overcome 

personal weaknesses and be able to recover in the face of potential risks. Teacher resilience is 

not only related to individual characteristics but also to specific environments. It is a dynamic 

construction related to the stressful events of the work environment that the individual 

interacts with (Tait, 2008). 

Characteristics of resilient teachers are their adaptability to change, their persistence in 

solving difficult problems, their humor and strong mood for efficiency. Mental resilience 

helps them develop communication strategies, self-awareness, dedication to their work and 

control of their emotions (Mansfield et al., 2012). In addition, teachers with characteristics of 

resilience have humor, patience and perseverance, flexibility, adaptability, and a willingness 

to take risks. A remarkable feature is the ability to accept failure and to continue learning 

from one's mistakes. Contributing to this are some factors that enhance teachers' resilience, 

such as open leadership, equitable allocation of resources, encouragement, recognition 

(Howard & Johnson, 2004), equitable participation in the decision-making process and 

opportunities for professional evolution (Day, Gu & Sammons, 2016). 

Research methodology 

The purpose of this study it was to investigate the levels of resilience in primary school 

teachers. 

This research belongs to the quantitative studies, because it aims at the collection and analysis 

of information with numbers and values that reflect the individual attitudes of individuals 

(Creswell, 2011). The main aim was to collect questionnaires consisting of measurable data 

on variables (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

The sample was opportunistic, and the data collection was based on the principles of 

availability and accessibility. The research involved a total of 164 teachers, kindergarten 

teachers and teachers of various other specialties, who teach in primary education, in schools 
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in the region of Eastern Macedonia and Thrace, who had at least five years of service. Of the 

164 teachers in total, 43 were men (26.2%) and 121 were women (73.8%). The main body of 

the sample, 41.4% belongs to the age group 51-60 years, followed by 31.7% to the age group 

31-40 years, which indicates the aging of the educational population. 75% of the sample are 

married, while 12.8 are single and 12.2 are divorced or have lost their spouse. Most survey 

subjects have two children at a rate of 51.2%, while 15.9% have one child and 11.6% have 

three children. Subsequently, 29.3% are graduates of the Pedagogical Department of Primary 

Education, 12.8% have a degree from the Pedagogical Academy and 26.8% have attended the 

Assimilation Program. Almost one in five hold a master‘s degree. Most of the participants in 

the research at a rate of 87.2%, hold a permanent position, while 16.7% of teachers are 

deputies. Finally, one in four teachers has 16-20 years of service, one in five has 11-15 years, 

while 15.6% have 21- years of service (Table 1). 

 

Table 1: Demographic Samples (Ν=164) 

  N % 

Gender Men 43 26.2 

 Women  121 73,8 

Age ≤30 6 3.7 

 31-40 34 20.7 

 41-50 52 31,7 

 61-60 70 41,4 

 60≥ 2 1,2 

Marital 

status 

Married 123 75 

 Unmarried  21 12,8 

 Divorced or  

Widowed 

20 12,2 

Number of 

children 

None 34 20,7 

 1 26 15,9 

 2 84 51,2 

 3 19 11,6 

 4≥ 1 0,6 
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Type of 

degree  

Academy 21 12,8 

 Bachelor 48 29,3 

 Simulation 44 26,8 

 Postgraduate 31 18,9 

 Another 

Degree 

20 12,2 

Employment 

Status 

Permanent  143 87.2 

 Deputy 21 12,8 

Years of 

employment 

6-10 20 12,2 

 11-15 33 20,1 

 16-20 41 25,0 

 21-25 26 15,9 

 26-30 18 11,0 

 31≥ 26 15,9 

 

The measurement of mental resilience was performed by administering the Connor - 

Davidson Resilience Scale (CD-RISC), designed by Connor & Davidson (2003), for the 

quantitative measurement of resilience. This scale serves the quantitative measurement of 

mental resilience in the general population and the assessment of resilience variability in 

clinical specimens. The evaluation of this scale was done with norms (norm-referenced). In 

this case, the subject's score does not matter, but only in comparison with the rest of the 

sample population. Thus, the general ranking of an individual in the study population was 

evaluated. The scale consists of 25 self-referential statements of the five grades, which 

measure five factors of resilience of individuals. It consists of 25 items, which are rated on a 

5-point Likert scale (0-4), with the highest scores reflecting greater mental resilience. The 

resilience scale according to Connor & Davidson, (2003), includes 5 factors which are 1st 

factor: personal adequacy, high criteria, perseverance (N of items 8), 2nd factor: confidence in 

personal instinct, long-suffering in the negative mood as well as a strengthening effect of 

stress (N of items 7), 3rd factor: positive acceptance of change and secure relationships (N of 

items 5), 4th factor: control (N of items 3) and 5th factor: spiritual influences (N of items 2). 

The scale presents satisfactory convergent and divergent validity and good internal 

consistency (Cronbach‘s Alpha = 0.89) andalso good control-re-control reliability 
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(interrelation coefficient = 0.87) (Dimitriadou & Stalikas, 2011). The rating is based on how 

the respondents have felt during the last month and the range of results ranges from 0 to 100, 

with the highest percentages indicating greater resilience. 

Results 

The average mental resilience of the teachers who took part in the research is 72.82 and the 

standard deviation is 13,070. This proves that the majority of teachers believe in their 

strengths, can face the difficulties they face every day and have self-confidence. According to 

Connor & Davidson (2003) the higher the score, proportionally, the more mental resilience 

individuals show (Table 2) 

 

Table2: Resilience 

 Samplesize Average 

Standard 

deviation 

Score Resilience Ν=164 72,82 13,070 

Gender and resilience 

In the analysis of the dependent variable of resilience with the independent variable of gender, 

it was found that the male teachers of the sample, with a participation rate of 26.2% (43) 

scored an average (Mean) of 74.51. The women of the sample, on the other hand, in a 

percentage of 73.0% (121) of the sample, scored an average (Mean) of 72.22. The equality 

test of the media showed that in the end the level of resilience does not differ in terms of 

gender as the value of the statistic F (0.188) is statistically insignificant (Sig = 0.326> 0.05) 

(Table 3). 

 

Table 3: Gender  

 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

SCORE CD 

RISC 

Men 43 74,51 13,635 2,079 

Women 121 72,22 12,868 1,170 

Age and resilience 

After the analysis of the dependent variable of resilience with the independent variable of age, 

it was found that the teachers of the sample up to 30 years with a participation rate of 3.6% 
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(6) scored an average (Mean) of 67.50. People aged 31 to 40 years who participated in the 

survey with a percentage of 20.7% (34), had an average (Mean) of 74.44%. 31.8% (52) of the 

participants in the study, aged 41 to 50 years, scored on the test average (Mean) 72.75. For 

those aged between 51 and 60, 42.7% (70) were found to have averaged (Mean) 72.20. 

Finally, people over the age of 60, at a rate of 1.2% (2) scored the highest average (Mean) 

85.00. The equality test of the media showed that in the end the level of mental resilience does 

not differ with age, as the value of the statistical F (0.850) is statistically insignificant (Sig = 

0.495> 0.05) (Table 4). 

 

Table4:AGE 

SCORE CD-RISC   

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

until 

30 

6 67,50 19,254 7,860 47,29 87,71 35 84 

31-40 34 74,44 13,025 2,234 69,90 78,99 37 96 

41-50 52 72,75 13,831 1,918 68,90 76,60 19 95 

51-60 70 72,20 12,061 1,442 69,32 75,08 45 100 

Over 

60 

2 85,00 4,243 3,000 46,88 123,12 82 88 

Total 164 72,82 13,070 1,021 70,81 74,84 19 100 

Marital status and resilience 

The analysis of the dependent variable of resilience with the independent variable of marital 

status showed the following results: The unmarried 83 teachers of the sample, with a 

participation rate of 12.8% (21) scored an average (Mean) of 70.57. Married participants, in a 

percentage of 75.0% (123) of the sample, scored an average (Mean) of 72.76. Divorced, 

10.4% (17) scored an average (Mean) of 75.41. Those who were widowed 1.8% (3) reached a 

high score of 76.67. From the equality test of the means with the application ANOVA, for 

multiple variables, it resulted that finally the level of mental resilience does not differ in terms 

of family status, as the value of the statistic F (0.513) is statistically insignificant (Sig = 

0.674> 0, 05) (Table 5). 
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Table5: Marital status 

SCORE CD RISC  

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Unmarried  21 70,57 14,932 3,258 63,77 77,37 35 98 

Married 123 72,76 12,636 1,139 70,50 75,01 19 100 

Divorced  17 75,41 14,248 3,456 68,09 82,74 43 94 

Widowed 3 76,67 14,048 8,110 41,77 111,56 62 90 

Total 164 72,82 13,070 1,021 70,81 74,84 19 100 

Number of children and resilience 

The analysis of the dependent variable of resilience with the independent variable of the 

number of children, presented the following results: The childless teachers of the sample with 

a participation rate of 20.7% (34) scored an average (Mean) of 69.50. Participants with one 

child, at a rate of 15.85% (26) of the total sample, averaged (Mean) 76.77. Of those with two 

children, 51.2% (84) scored an average (Mean) of 73.05. Those who had three children 11.6% 

(19) reached the average (Mean) 72.53. From the means equality test with the ANOVA 

application, for multiple variables, it emerged that in the end the level of mental resilience 

does not differ in terms of the number of children, as the value of the statistic F (1,167) is not 

statistically significant (Sig = 0,327> 0 , 05) (Table 6). 

 

Table6: Number of Children 

SCORE CD RISC 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

None 34 69,50 16,737 2,870 63,66 75,34 19 98 

One 26 76,77 10,595 2,078 72,49 81,05 51 91 

Two 84 73,05 12,273 1,339 70,38 75,71 43 100 
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Three 19 72,53 11,782 2,703 66,85 78,21 46 95 

Four 1 70,00 . . . . 70 70 

Total 164 72,82 13,070 1,021 70,81 74,84 19 100 

Employment position and resilience  

When the dependent variable of resilience was analyzed with the independent variable of 

permanent position, it was found that the permanent teachers of the sample, with a 

participation rate of 87.2 (143) scored an average (Mean) of 72.66. The deputies of the 

sample, on the other hand, in a percentage of 12.8% (21) of the sample, scored an average 

(Mean) of 73.90. The media independence test showed that in the end the level of resilience 

does not differ in terms of position (permanent or substitute) as the value of the statistic F 

(0.156) is statistically insignificant (Sig = 0.686> 0.05) (Table 7). 

 

Table 7: ΔmploymentStatus 

 

Position  N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

SCORE CD- 

RISC 

Permanent  143 72,66 12,843 1,074 

Supply teacher 21 73,90 14,825 3,235 

Years of service and resilience 

The analysis of the dependent variable of resilience with the independent variable of years of 

service, showed the following results. The teachers of the sample with 5 to 10 years of service 

with a participation rate of 12.2% (20) scored an average (Mean) of 75.45. Participants with 

11 to 15 years of service, in a percentage of 20.1% (33) of the sample scored an average 

(Mean) of 70.33. Those with 16 to 20 years of service, 25.0% (41) reached an average (Mean) 

of 72.73. Those who worked for 21 to 25 years 15.6% (26) scored an average (Mean) of 

75.00. Then teachers with 25 to 30 years of service 11.0% (18) were evaluated with an 

average of 74.83 in the test. Finally, participants with more than 30 years of service, 15.9% 

(25), reached the average (Mean) 70.54. From the control of the equality of the means with 

the application ANOVA, for multiple variables, it resulted that finally the level of resilience 

does not differ in terms of years of service, as the value of the statistic F (0.785) is statistically 

insignificant (Sig = 0.562> 0, 05). (Table 8). 
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Table 8: Δmployment experience 

SCORE CD- RISC 

   Years N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

6-10 20 75,45 15,425 3,449 68,23 82,67 35 91 

11-15  33 70,33 13,575 2,363 65,52 75,15 43 96 

16-20  41 72,73 12,637 1,974 68,74 76,72 19 91 

21-25  26 75,00 14,153 2,776 69,28 80,72 47 98 

26-30  18 74,83 10,634 2,507 69,55 80,12 51 100 

 30 and 

over 

26 70,54 11,721 2,299 65,80 75,27 45 94 

Total 164 72,82 13,070 1,021 70,81 74,84 19 100 

Level of education and resilience 

The treatment of the dependent variable of resilience with the independent variable of the 

level of studies, showed the following results. The teachers of the sample with a degree from 

the Pedagogical Academy, in a participation rate of 12.8% (21) scored an average (Mean) of 

76.38. The participants of the Degree of Pedagogical Department of Primary Education in a 

percentage of 29.3% (48) of the sample, scored an average (Mean) 73.83. The sample that 

followed a simulation of 26.9% (44) scored an average (Mean) of 71.32. Holders of a 

master‘s degree at a rate of 18.9% (31) reached an average (Mean) of 72.29. Finally, the 

teachers of specialties in primary education, with a percentage of 12.2% (20), were evaluated 

with an average (Mean) of 70.80 in the test. From the control of the equality of the means 

with the application ANOVA, for multiple variables, it resulted that the level of resilience 

does not differ in terms of scientific training, as the value of the statistic F (0.734) is 

statistically insignificant (Sig = 0.570> 0.05) (Table 9).  
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Table 9: Type of degree 

SCORE CD RISC  

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Academy 

Degree 

21 76,38 10,870 2,372 71,43 81,33 49 94 

Bachelor  48 73,83 11,269 1,627 70,56 77,11 46 98 

Simulation 44 71,32 14,441 2,177 66,93 75,71 19 95 

Postgraduate  31 72,29 12,749 2,290 67,61 76,97 35 95 

 

When the dependent variable of resilience was analyzed with the independent variable of the 

second degree, it was found that the teachers of the sample without a second degree, with a 

participation rate of 75.0% (123) scored an average (Mean) of 73.61. Holders of second-

degree education on the other hand, in a percentage of 25.0% (41) of the sample scored an 

average (Mean) of 70.46. From the control of the independence of the media with the 

application of t-test, it resulted that in the end the level of resilience does not differ in terms of 

having a second degree as the value of the statistic F (3,223) is not statistically significant 

between the groups (Sig = 0,183> 0.05). 

Discussion 

According to Le Cornu (2009), resilience is probably one of the most important advantages of 

teachers. Resilience is also referred to as the force that allows teachers to maintain a strong 

commitment to teaching (Brunetti 2006). In the present study it seems that teachers have on 

average high levels of resilience and therefore the ability to cope with the demanding part of 

teaching. This degree of resilience suggests that teachers have personal characteristics that 

help them cope with an adverse situation (Castro et al., 2010) while also suggesting that they 

have the ability to overcome personal weaknesses. Resilient teachers despite failures remain 

enthusiastic, create positive expectations from teaching and use effective teaching methods. 

Resilience at these levels seems to be able to protect teachers from professional wear and tear. 

This makes them more successful in their work earning appreciation and respect. Teachers 

with high resilience promote positive development in their students, meeting basic needs 

related to safety, love, respect and appetite for learning (Benard, 1991). Teachers can really 
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support students by listening to them and showing interest in their feelings, while showing 

kindness, compassion, and respect. Teachers can also help families in need by bringing them 

in contact with social services. They focus on the strengths of all the students and help more 

those who have difficulty adapting to the school environment. Also, teachers with resilience 

traits support students in not internalizing negative emotions from failures but seeing 

adversity as an invitation. They usually focus on the strengths, interests, and goals of a student 

(Seligman, 1995). 

They do not stop giving opportunities to each student to express their opinion and to continue 

looking for solutions to their problems while participating in all areas of school operation 

(Waxman et al., 2003). According to the research data, no significant differences were 

identified regarding the levels of resilience and characteristics such as gender, level of 

education, years of service and marital status. In general, the levels of resilience remained 

high among teachers without being influenced by demographic parameters. 

Challenges for the future are improving the concepts of teacher resilience and developing and 

addressing interventions in multiple areas. There are many opportunities for those who 

prepare, employ and work with prospective and new teachers to reduce risk factors and 

strengthen protective factors and thus allow new teachers to thrive, not just survive. 

Conclusions 

According to the data of the present research, it appears that the teachers working in the 

primary education, in schools of the region of Eastern Macedonia and Thrace are 

characterized by quite high levels of resilience. Given this fact, it is important to explore what 

are the factors that contribute to maintaining fairly high levels of  resilience and how the 

school and teachers relate to it. The aim will be to strengthen these parameters once identified 

and to be the occasion for the study and development of relevant intervention programs to 

enhance resilience in other educational structures. 
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Abstract: The introduction of educational policies is necessary for the functionality of 

educational units since the latter should be able to adapt to changes and be in line with the 

requirements of modern society. Every educational policy is based on a logical, scientific, and 

pedagogical basis while a political dimension often emerges. The process of change, and more 

specifically its successful introduction and implementation, requires individual stages/phases 

to be performed as well as a reasonable time to be elapsed, to generate the appropriate culture 

and prepare the field of change inside the organization. Often there is an absence of a coherent 

model to follow, and as a result, the implementation of educational policy provisions 

commonly fails. The establishment of Educational Priority Area Host Classes (SPA)was 

proposed by the Hellenic Ministry of Education, Lifelong Learning, and Religious Affairs in 

an attempt to alleviate educational and social inequalities of students coming from vulnerable 

social groups. However, the effectiveness of the aforementioned educational policy seems 

problematic according to data showing a great school leakage since the target group of 

students is unable to conform to the changes. This is due to both omissions in its design and 

inaccuracies in its introduction and implementation. The present work takes advantage of the 

8-stage Kotter theoretical model to improve the proposed educational policy by introducing 

factional and practical applications at each stage. 

Keywords: Organizational Change, SPA, Kotter‘s Change Model, Inclusion of Vulnerable 

Social Groups. 

Πεξίιεςε: Ζ εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, δεδνκέλνπ φηη απηέο είλαη αλαγθαίν λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο θαη επνκέλσο λα εμειίζζνληαη βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Κάζε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηεξίδεηαη ζε ινγηθή, επηζηεκνληθή θαη 

παηδαγσγηθή βάζε, ελψ ιακβάλεη ζπρλά θαη πνιηηηθή δηάζηαζε. Ζ δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο 

θαη εηδηθφηεξα ε επηηπρεκέλε εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηεο απαηηεί ηελ πινπνίεζε επηκέξνπο 
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ζηαδίσλ/θάζεσλ θαζψο θαη ηελ παξέιεπζε εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο θαη ηελ απνδνρή ηεο αιιαγήο απφ ηνλ νξγαληζκφ. πρλά δελ 

ππάξρεη έλα ζπλεθηηθφ κνληέιν πνπ λα αθνινπζείηαη κε απνηέιεζκα πνιχ ζπρλά ε 

εθαξκνγέο ησλ πξνλνηψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ λα απνηπγράλεη.H ίδξπζε Σάμεσλ 

Τπνδνρήο ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνχ ησλ Εσλψλ Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο, πνπ 

πξνηάζεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο είρε ζθνπφ λα ακβιχλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο καζεηψλ απφ Δπάισηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, σζηφζν, παξνπζηάδεηαη πξνβιεκαηηθή, θαζψο 

ζχκθσλα κε κέρξη ηψξα δεδνκέλα νη καζεηέο αδπλαηνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ελψ 

παξαηεξείηαη θαη έληνλε ζρνιηθή δηαξξνή, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ηφζν ζε 

παξαιείςεηο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο φζν θαη ζε ιάζε ζηα ζηάδηα εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο ηεο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία αμηνπνηεί ην ζεσξεηηθφ κνληέιν 8 ζηαδίσλ ηνπ Kotter γηα εηζαγσγή κηα 

βειηησκέλεο πξνζέγγηζεο ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

πξνηείλνληαο εθαξκφζηκεο θαη ιεηηνπξγηθέο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζε θάζε ζηάδην. 

Λέμεηο θιεηδηά: Οξγαλσζηαθή Αιιαγή, Σάμεηο ππνδνρήο, ΕΔΠ, Θεσξεηηθφ Μνληέιν Κφηεξ, 

Έληαμε Δπάισησλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ 

Δηζαγσγή 

Βαζηθνί παξάγνληεο ζηελ επηηπρία ή απνηπρία κηαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ή θάπνησλ 

πξνλνηψλ ηεο, απνηεινχλ, ην εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

παξερφκελα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε δηαζέζηκε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή (Μπάθαο, 2014). Δπηπξφζζεηα, ε νπνηαδήπνηε απνηπρία δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά 

ζε κία παξάκεηξν ηνπ επξχηεξνπ πεδίνπ απηήο θαζ‘ απηήο ηεο πνιηηηθήο, αιιά είλαη 

απνηέιεζκα δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ θαη ραξαθηεξίδεη νιφθιεξε ηελ θνηλσλία (Γαξφπνπινο, 

2015).H έληαμε Δπάισησλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ (ΔΚΟ) ζηελ 

εθπαίδεπζε(πξνζθχγσλ/αιινδαπψλ/παιιηλνζηνχλησλ/Ρνκά) ζε ηάμεηο Τπνδνρήο ζηα 

πιαίζηα ησλ Εσλψλ Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο, είλαη έλαο ζεζκφο πνπ εηζήρζε κε ηνλ λ. 

3879/2010 (ΦΔΚ163Α/21.09.2010) θαη απνζθνπνχζε, ηθαλνπνηψληαο ηηο αξρέο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, λα άξεη ηηο αληζφηεηεο (Κνπηνχδεο, θ.ά., 2012), λα δηαζθαιίζεη 

ηζφηεηα επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ καζεηψλ πξνεξρφκελσλ 

απφ ΔΚΟ θαη βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο ηνπο επίδνζεο. Δηδηθφηεξα, ζηφρεπε ζηε κείσζε ηεο 

ζρνιηθήο δηαξξνήο, ζηνλ εγγξακκαηηζκφ θαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Βαζηθή 

ηεο πηπρή ήηαλ ε επίηεπμε ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ  καζεηψλ θαζψο θαη ε αλάπηπμε 

δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ γηα φινπο, αθνχ ε ζεκεξηλή θνηλσλία απαηηεί πξνεηνηκαζία γηα 

κηα δσή, εληφο ελφο εηεξνγελνχο θφζκνπ (Huber, et al., 2012), ζην πιαίζην θαη ηεο 

κεηαλεσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Κεξαπλφο, 2021).  

Οη θνξείο πνπ επηθνξηίζηεθαλ κε ηελ πινπνίεζή ηεο, είλαη κεηαμχ άιισλ ν δηεπζπληήο ηεο 

εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο θάζε 

ηκήκαηνο θαη ν πξντζηάκελνο εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Παηδείαο. Χο πξνο ηε ινγηθή ηεο βάζε ε εθπαηδεπηηθή απηή πνιηηηθή έρεη θνηλσληθφ 

ραξαθηήξα, θαζψο επηρεηξνχζε λα ακβιχλεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο εμαζθαιίδνληαο 

ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ΔΚΟ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ θνηλσλία (βηψκαηα 

θνηλσληθνπνίεζεο), παξέρνληάο ηνπο ππνζηεξηθηηθή βνήζεηα σο κε πξνλνκηνχρνπο καζεηέο 

θαη σο κέιε θνηλσληθνπνιηηηζκηθά κεηνλεθηνπζψλ νκάδσλ, φπσο πξνλνεί θαη ε ζρεηηθή 

πξνθήξπμε. Γεληθφηεξα, ζαλ ζεζκφο εληάζζεηαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα πνηνηηθή αλαβάζκηζε 

ηεο παηδείαο. Ζ νινέλα θαη απμαλφκελε εθδήισζε θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνχ έλαληη απηψλ ησλ 

νκάδσλ, απνηέιεζε έλα επίζεο  βαζηθφ παξάγνληα, πνπ ιεηηνχξγεζε θαηαιπηηθά ζηελ 

πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο (Κνιπκπάξε, 2017). Οη παηδαγσγηθνί ιφγνη 

ζχζηαζήο ηεο απφ ηελ άιιε είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, ε ζπλέρηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ε ελίζρπζε απηνλφκεζεο απηψλ ησλ καζεηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, 

ιακβάλεη θαη πνιηηηθή δηάζηαζε θαζψο επεξεάδεη αξηζκψλ εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ άπηεηαη 

δηνξηζκψλ θαη εξγνδφηεζεο (Οξθαλφο, 2021α). Σέινο, ε επηζηεκνληθή ηεο βάζε ζηεξίδεηαη 

θαη ζε δεδνκέλα πνπ θαηέδεημαλ παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηψληζε ηεο ζρνιηθήο 

απνηπρίαο, άξα θαη ζηελ αλάγθε αλάιεςεο επζχλεο πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ ηζφηεηα, 

αληηκεηψπηζεο θαη επθαηξηψλ. 

1. Ζ Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Έληαμεο Δπάισησλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ, 

κέζα απφ ην Μνληέιν Οξγαλσζηαθήο Αιιαγήο ηνπ John Kotter. 

1.1.  Ζ πξνβιεκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο. 

H εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο δεκηνπξγίαο ηάμεσλ ππνδνρήο, θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη πνιιά 

πξνβιήκαηα, θελά θαη δπζιεηηνπξγίεο. Αξρηθά, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζηειερψλνπλ ηα 

ηκήκαηα απηά θαίλεηαη λα ζηεξνχληαη θαηάξηηζεο ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε. Σα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα επηβεβαηψλνπλ ηηο ειιείςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ (Κνπξή, & έξβνπ, 

2021·Παπάο, 1998· θνχξηνπ 2005). Δπηπξφζζεηα, ελψ δίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα δεχηεξν 

εθπαηδεπηηθφ ζηελ ηάμε, απηφ θαζίζηαηαη πξαθηηθά αδχλαην, θαζψο αθελφο ην δηδαθηηθφ 

σξάξην θαη αθεηέξνπ ν απαηηνχκελνο αξηζκφο καζεηψλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ηκήκαηνο 

ΕΔΠ, κεηψλνπλ θαη πηζαλφλ ππνβαζκίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε γηα θάζε καζεηή. Ζ 

απνθνπή ηνπο απφ ηε γεληθή ηάμε θαη ε πινπνίεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζε μερσξηζηή 

ηάμε, έρεη ζαλ απνηέιεζκα φρη κφλν λα κελ εληάζζνληαη νξγαληθά ζην ζρνιηθφ πιεζπζκφ, 

αιιά θαίλεηαη λα νδεγεί θαη ζηελ πεξεηαίξσ εηηθεηνπνίεζή ηνπο (Γηαθνγεσξγίνπ, 2020). 

Δπηπξφζζεηα, ην ΑΠ είλαη δηακνξθσκέλν βάζεη ειιεληθψλ δεδνκέλσλ (ήζε, έζηκα), ελψ 

παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ε αλαπιήξσζε ησλ καζεκάησλ λα πινπνηείηαη ζε ψξεο πνπ δελ 

ελδείθλπηαη (π.ρ. Γπκλαζηηθή). Χο απφξξνηα φισλ απηψλ ηα παηδηά ησλ επάισησλ νκάδσλ 

θαίλεηαη λα ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ ρακειέο επηδφζεηο (Μάκκνπ, 2015), ελψ 

παξαηεξείηαη θαη έληνλε ζρνιηθή δηαξξνή (Πνιπρξφλε & Ράιιε, 2013). ε ρψξεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ην ίδην δήηεκα, φπσο πρ ε νπεδία, ε γεληθή πνιηηηθή είλαη λα παξακέλνπλ 
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ηέηνηνη καζεηέο ζε ηάμεηο ππνδνρήο κφλν γηα κηα κηθξή πεξίνδν. Μεηαθέξνληαη έηζη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο, ελψ ε δηδαζθαιία ηεο δεχηεξεο γιψζζαο 

πξνζθέξεηαη, ζπζηεκαηηθά, ζε φιεο ηεο βαζκίδεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, 

θαζηζηψληαο ηε κεηάβαζε ησλ παηδηψλ απφ ηηο ηάμεηο ππνδνρήο, ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο κεηά 

απφ πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (Crul,et., al., 2017). 

1.2. Μηα βειηησκέλε πξνζέγγηζε ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο νκαιήο έληαμεο 

ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, κέζα απφ ην κνληέιν 8 ηαδίσλ  ηνπ John 

Kotter 

Ζ δηαθαηλφκελε απνηπρία εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

αλαδεηθλχεη γηα αθφκε κηα θνξά ηελ πηζαλή αδπλακία ηεο πνιηηείαο λα αθνπγθξαζηεί ηηο 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο(Γαξφπνπινο, 2015· Καηζαξφο, 

2008). Φαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη επίζεο θαη ηελ αδπλακία ηεο λα ζρεδηάζεη θαη λα εθαξκφζεη 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ζηε βάζε ελφο έγθπξνπ θαη αμηφπηζηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ, ψζηε 

λα δηαζθαιίζεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηεο νπνηαζδήπνηε πνιηηηθήο. Έλα ηέηνην 

ζεσξεηηθφ κνληέιν εηζαγσγήο αιιαγψλ ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο (φπσο είλαη ηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα) είλαη απηφ ηνπ Kotter (1995), ην νπνίν πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή 

αιιαγψλ πινπνηψληαο ηεξαξρηθά 8 ζηάδηα.Ζ απιφηεηα θαη ε ακεζφηεηα ηνπ κνληέινπην 

θαζηζηά πνιχ απνηειεζκαηηθφ ζε δηαδηθαζίεο αιιαγψλ κεγάιεο θιίκαθαο πνπ εθηείλνληαη 

απφ εθπαίδεπζε  (Borrego & Henderson 2014· Wentworth, Behson, & Kelley 2020), ζηελ 

ηαηξηθή (Burden, 2016· Campbell, 2008·Springer et al. 2012) θαη επξχηεξα ζε κεγάινπο 

νξγαληζκνχο  (Boff, & Cardwell, 2020·King, Hopkins, & Cornish, 2018·Pollack, &Pollack, 

2015·). Ζ βηβιηνγξαθία έρεη επίζεο εμεηάζεη ηφζνην ππφβαζξν φζν θαη ηελ εθαξκνζηκφηεηα 

ηνπ κνληέινπ (Appelbaum, Habashy, Malo & Shafiq, 2012· Kang, et., al., 2020), 

επηζεκαίλνληαο φηη πάξα ηηο φπνηεο πηζαλέο αδπλακίεο ηνπ, ην κνληέιν είλαη εθαξκφζηκν, ελψ 

πξνηείλεηαη φπσο θαηά ηελ αμηνπνίεζε ηνπ, λα γίλεηαη ε αλάινγε πξνζαξκνγή ζχκθσλα κε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπγθεηκέλνπ εθαξκνγήο. χκθσλα κε ην  ζεσξεηηθφ απηφ κνληέιν, ε 

επηηπρία εηζαγσγήο αιιαγψλ ζε κεγάιε θιίκαθα έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο αλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε 8 πξνηεηλφκελα ζηάδηα:1. Καιιηέξγεηα αηζζήκαηνο επείγνληνο, 2. 

ρεκαηηζκφ ηζρπξνχ ζπλαζπηζκνχ θαζνδήγεζεο, 3. Γεκηνπξγία ηνπ νξάκαηνο, 4. 

Δπηθνηλσλία ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ηνπ νξάκαηνο θαη δξάζε ηνπο βάζεη ηνπ, 5. 

Πξνγξακκαηηζκφο θαη δεκηνπξγία βξαρππξφζεζκσλ ληθψλ, 6. Δλζσκάησζε ησλ βειηηψζεσλ, 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ζηνλ νξγαληζκφ, 7. Δπέθηαζε βειηησκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε αθφκε πεξηζζφηεξσλ αιιαγψλ θαη ηέινο 8. 

Παγηνπνίεζε απηψλ ησλ αιιαγψλ θαη ησλ λέσλ πξαθηηθψλ ζηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, 

σο κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

Χο εθ ηνχηνπ, ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο, έρνληαο σο γλψκνλα ηα 

ζηάδηα ηεο ζεσξίαο ηνπ Kotter (1995), ζην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο αίζζεζεο επείγνληνο 

(πξψην ζηάδην) ζα πξέπεη λα αλαδεηρηεί, φηη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε είλαη πιένλ κε 

ιεηηνπξγηθή, κε απνδνηηθή, ζπλνδεχεηαη απφ κεγάια πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη 
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ρακειέο καζεηηθέο επηδφζεηο (Μάκκνπ, 2015·Πνιπρξφλε & Ράιιε, 2013).Δπηπξφζζεηα,ε 

δηεζλήο έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο έρνπλ θαηαδείμεη φηη, νη ρψξεο πνπ εμαζθαιίδνπλ 

ηελ νκαιή έληαμε απηψλ ησλ αηφκσλ, θαίλεηαη λα επεκεξνχλ, ελψ αληίζεηα ηαιαλίδνληαη 

εθείλεο πνπ δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα δξνκνινγήζνπλ ηελ ηζφηηκε έληαμε ηνπο (Σζηάθαινο, 

2011). ρνιεία κε έληνλν πνιππνιηηηζκηθφ πξνθίι, ε ιεηηνπξγία ηνπο σο κνλνπνιηηηζκηθά, 

απνηειεί θξαπγαιέα παηδαγσγηθή, πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή αληίθαζε (Γακαλάθεο, 2005). 

Δπηπιένλ, ζα ηνληζηεί ε αλαγθαηφηεηα λα αθνινπζεζεί θαηλνχξηα πξαθηηθή φπνπ νη καζεηέο 

απφ επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο δε ζα δηδάζθνληαη ζε ρσξηζηέο ηάμεηο, αιιά ζην πιαίζην 

ηεο γεληθήο κε επηκνξθσκέλν ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κφληκν εθπαηδεπηηθφ-κέληνξα 

(Σδσξηδάθε, 2015), έηζη ψζηε λα ζπληειείηαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο γεγελείο καζεηέο θαη 

νκαιφηεξε έληαμε. Πξαθηηθή πνπ ζχκθσλα κε επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη βάζεη ηεο 

επξσπατθήο θαη ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο έρεη ιάβεη ζεηηθέο θξηηηθέο (Βαζηινπνχινπ, 2015) θαη 

θαίλεηαη λα έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ απνμέλσζε ησλ καζεηψλ ζε μερσξηζηέο 

ηάμεηο θαη κάιηζηα ελ ψξα θαη‘ εμνρήλ αιιειεπηδξαζηηθψλ καζεκάησλ (Crul,et., al., 2017). 

Δπίζεο, ζαλ πξαθηηθή (ζεζκφο παξάιιειεο ζηήξημεο) έρεη επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη 

ζηελ έληαμε καζεηψλ κε δπζθνιίεο θαη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (Μαπξνπαιηάο, 2013). 

Παξάιιεια, ην ΑΠ ζα πξέπεη λα εκπινπηηζηεί κε πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ κεηνλνηήησλ 

θαη λα δνζεί έκθαζε ζηε ζέαζε ησλ κνξθσηηθψλ πεξηερνκέλσλ απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο 

(Γακαλάθεο, 2005), ελψ ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο ζα πξέπεη λα εγείηαη έλαο ππεχζπλνο, κε 

αληηθείκελν ηελ επίβιεςε ησλ ζηαδίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ (Σδσξηδάθε, 

2015). Χζηφζν, γηα λα πινπνηεζνχλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία ηα παξαπάλσ απαηηείηαη 

απηφλνκε δξάζε θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, φπνπ ν θαηαξηηζκέλνο ζρνιηθφο εγέηεο καδί κε ηνλ 

ζχιινγν δηδαζθφλησλ ζα ιεηηνπξγνχλ απνθεληξσκέλα θαη κε ιηγφηεξε γξαθεηνθξαηία 

(Παπαδεκεηξαθφπνπινο, 2005⸱ Σδσξηδάθε, 2015). Σέινο απαηηείηαη ν ζσζηφο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο θαη ε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ εληφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008). 

Ζζπλνκνιφγεζε ελφο θαζνδεγεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ πνπ λα είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ, 

ηελ εθαξκνγή θαη ηελ θαζνδήγεζε, θαζ‘ φιε ηε δηαδηθαζία είλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο, 

γηα ηελ επηηπρία ηεο εηζαγσγήο κηα αιιαγήο ζχκθσλα κε ην κνληέιν. Μηα νιηγνκειήο 

επέιηθηε νκάδα ησλ έμη-νρηψ αηφκσλ ζα ζρεδηάζεη θαη ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Ζ νκάδα απηή θαιφ πξνηείλεηαη λα απνηειείηαη απφ άηνκα κε 

θχξνο, εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Άηνκα δειαδή πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο ηεξαξρίαο θαη εξγάδνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη 

επίθαηξεο ζέζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ηπγράλνπλ ηεο επξχηεξεο δπλαηήο απνδνρήο. Δλδεηθηηθά, 

ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ‗κάρηκνπο‘ εθπαηδεπηηθνχο κε εκπεηξία ζε Σάμεηο Τπνδνρήο-

ΕΔΠ, ζπλδηθαιηζηέο, αθαδεκατθνχο θαη εξεπλεηέο, θαζψο θαη ηερλνθξάηεο θαη εθπξνζψπνπο 

ησλ Τπνπξγείσλ Παηδείαο, Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη 

Γηθαηνζχλεο. πγθεθξηκέλα, ε παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα εμαζθάιηδε αθελφο ηελ 

εκπεηξία πξνεγνχκελσλ πξνζπαζεηψλ εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο εθ ησλ έζσ κε απνηέιεζκα 

έρνληαο επίγλσζε πνπ ησλ αδπλακηψλ ηεο λα πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο εηζεγήζεηο θαη 

αθεηέξνπ ζηελ νπζία δηαζθαιίδεηαη θαη ε δέζκεπζε εθαξκνγήο ηεο ζρεδηαδφκελεο πνιηηηθήο, 
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αθνχ απηνί είλαη θαηά θχξην ιφγν, επηθνξηηζκέλνη κε ηελ εθαξκνγή Δθπαηδεπηηθψλ 

Πνιηηηθψλ ζην ζχζηεκα. Ζ παξνπζία ησλ ζπλδηθαιηζηψλ ζα δηαζθάιηδε ηελ δηαρείξηζε ησλ 

δεηεκάησλ κνληκφηεηαο, επηκφξθσζεο, δηαζθάιηζεο θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο αθνχ ζε 

έξεπλεο δηαθάλεθε φηη ηα πην πάλσ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο 

(Γηαθνγεσξγίνπ, 2020·Σνκάδνο, 2019). Αθνινχζσο, νη απφςεηο ησλ αθαδεκατθψλ θαη ησλ 

εξεπλεηψλ έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα, θαζψο έρνληαο σο εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ηνπο θαζηζηά γλψζηεο θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ επηθέξεη 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε άιια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Σέινο, νη ηερλνθξάηεο θαη νη 

εθπξφζσπνη ησλ Τπνπξγείσλ ζα δηαζθάιηδε ηε γλψζε θαη εθαξκνγή ηεο θείκελε λνκνζεζία, 

θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα-απαηηήζεηο πνπ επηζχξεη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο εμεχξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ.  

Σν ηξίην ζηάδην ηνπ κνληέινπ ηνπ Kotter (1995), πξνβιέπεη ηελ εθπφλεζε ηνπ νξάκαηνο πνπ 

ζα δηέπεη ηελ εηζαγσγή ηεο πνιηηηθήο. Σν φξακα ζα πξέπεη λα είλαη ιηηφ, ζαθέο, 

ζηνρνπξνζεισκέλν θαη κε επηθνηλσληαθή ακεζφηεηα. Ζ δηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο ζα 

κπνξνχζε λα έρεη ηε κνξθή ζιφγθαλ ή ελφο εχιεπηνπ θαη εχζηνρνπ κελχκαηνο, ελψζα 

πεξηγξάθνληαη ζε απηφ νη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνπλ αλάκεζα ζε αιιά, ηελ παξνρή πνηνηηθήο δηδαζθαιίαο, ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηελ άξηζηε νξγάλσζε δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη ηελ ππνζηήξημε 

ησλ εκπιεθφκελσλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο. Έλα πεξηεθηηθφ φξακα κπνξεί λα 

παξαθηλήζεη θαη λα εκπλεχζεη ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε ζρεηηθή ελψ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη 

θαη ηελ ρσξίο παξαλνήζεηο ή αζάθεηεο εθαξκνγή ηνπ (Kantabutra, & Avery, 2010). Γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζα δηαδξακαηίζεη ε θαιιηέξγεηα ηεο θνπιηνχξαο, δειαδή ηεο 

επξχηεξεο απνδνρήο φηη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειεί πιένλ θαλφλα θαη φρη 

εμαίξεζε. Απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ νξάκαηνο έσο ηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο, ηελ 

πξνζαξκνγή θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζα απαηηεζεί έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο λα είλαη ελεξγά κέιε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο (Σδσξηδάθε, 2015) θαη λα 

επηζπκνχλ πξαγκαηηθά ηελ αιιαγή. 

ε απηφ ην βήκα, ε ζσζηή επηθνηλσλία ηνπ νξάκαηνο, κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ 

είλαη ζεκαληηθή. Ζ επηθνηλσλία ηνπ νξάκαηνο ηεο αιιαγήο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί, κε 

πνιιαπινχο θαη πνηθίινπο ηξφπνπο ψζηε λα θηάζεη ζε φινπο ηνπο απνδέθηεο θαη λα ηνπο 

θαηαζηήζεη θνηλσλνχ ηνπ. Ζ επηθνηλσλία ηνπ νξάκαηνο, ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιηζηεί κε 

ηελ δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ, επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, 

δειηίσλ ηχπνπ, ζρεδηαζκνχ αθίζαο φπνπ ζα απνηππψλεηαη ην ζιφγθαλ εκπινπηηζκέλν κε 

ζρεηηθή εηθνλνγξάθεζε, αιιά  θαη κε ηε δηνξγάλσζε ζρεηηθψλ ζπλεδξηψλ. Γελ είλαη κφλν ε 

λννηξνπία ησλ αλζξψπσλ πνπ πξέπεη λα αιιάμεη ψζηε λα αγθαιηάζνπλ ηελ αιιαγή. Δίλαη 

θξίζηκν φινη νη εκπιεθφκελνη, λα πεηζηνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο. 

Αιιάδνληαο ηελ θνπιηνχξα πνπ νη άλζξσπνη έρνπλ παγησκέλε έρεη σο απνηέιεζκα ην ζπκφ, 

ην άγρνο, ηε ζχγρπζε θαη ηε δπζπηζηία. Δίλαη γη‘ απηφ πνπ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, νη πξάμεηο 

κηινχλ πην δπλαηά απφ ηα ιφγηα. πλεπψο ζχκθσλα κε ηνλ kotter (1995, 2012), ε επηθνηλσλία 

ηνπ νξάκαηνο κπνξεί λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή, κέζα θαη απφ ηηο ελέξγεηεο θαη ην 
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παξάδεηγκα ζηελ πξάμε απφ ηνπο εκπλεπζηέο  θαη παξάγνληεο ηεο αιιαγήο. Δηδηθφηεξα ζηελ 

πεξίπησζε κηα ηφζν επαίζζεηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, απηφ θαζίζηαηαη ηδαίηεξα ρξήζηκν. 

Γηα ηε δπλαηφηεηα, ησλ εκπιεθφκελσλ λα ιεηηνπξγνχλ βάζεη ηνπ νξάκαηνο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή αιιαγή ζα πξέπεη θαηαξράο λα αξζνχλ νη αληηζηάζεηο ζηελ αιιαγή θαη θπξίσο ν 

θφβνο πνπ ζπλνδεχεη θάζε δηαδηθαζία αιιαγήο, ν νπνίνο αθελφο πεγάδεη απφ ηνλ παγησκέλν 

ραξαθηήξα ηνπ επαγγέικαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Fullan, 2001) αθεηέξνπ εληζρχεηαη απφ ηελ 

άπνςή ηνπο φηη ζηεξνχληαη ηεο απαξαίηεηεο γλψζεο ή/θαη ηθαλφηεηαο γηα λα αληαπεμέιζνπλ 

κε επηηπρία ζηελ εθαξκνγή ηεο (Greenberg & Baron, 2000). Σξνρνπέδε, επίζεο, ζηελ αιιαγή 

κπνξεί λα απνηεινχλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο ελζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηνλ θνξέα ηεο 

αιιαγήο (Μπνπξαληάο, 2002), ν νπνίνο πνιιέο θνξέο επηβάιιεη ηελ αιιαγή ρσξίο λα 

επηδηψθεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ηειηθψλ απνδεθηψλ-εθαξκνζηψλ. Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ηεο 

δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο ζα πξνεγεζεί ε επηκφξθσζε ηθαλνπνηψληαο ηηο πηζαλέο 

αλεζπρίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην φηη ζηεξνχληαη γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ. Δπίζεο, κε ηελ 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ή/θαη ηελ εμεχξεζε ρνξεγηψλ κέζσ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζηπι εγεζίαο (Brauckmann & Pashiardis, 2011) ζα θαηαζηεί εθηθηή ε 

παξνρή ηνπ απαηηνχκελνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ. Παξάιιεια, κε ηελ πξνζσπηθή 

δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επίηεπμε ησλ αιιαγψλ (Locke, Shaw, Saari, & Latham, 

1981) θαη ηελ εθπξνζψπεζή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο ζα αηζζάλνληαη κέξνο ηεο 

επηθείκελεο αιιαγήο (Πνιπδνπνχινπ, 2017). Μάιηζηα, ε παξαρψξεζε δπλαηφηεηαο γηα 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, εηζεγήζεσλ, θαηλνηφκσλ ηδεψλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη δξάζεσλ ζα 

ελδπλακψζεη ηε δξάζε ηνπο βάζεη ηνπ νξάκαηνο (Κεξαπλφο, 2021). Δπηπξφζζεηα, θαζψο ην 

πθηζηάκελν θαζεζηψο ίδξπζεο ησλ Σκεκάησλ ΕΔΠ θαη πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ δελ 

εμππεξεηεί ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ, ζα ήηαλ εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ηξνπνπνίεζή ηνπ 

θαη εηδηθφηεξα ε πξφζιεςε θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε θαη ε εγθαηάιεηςε ηεο απνθνπήο ησλ καζεηψλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζε pull-

out καζήκαηα, κε ηελ ελίζρπζή ηνπο λα ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην ηεο θαλνληθήο ηάμεο θαη 

ηδαληθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο ζηε δηδαζθαιία -φπνπ απηφ είλαη 

εθηθηφ- πνπ απνηειεί άιισζηε θαη ην βέιηηζην κνληέιν πνιπγισζζίαο (Moore, 1999). 

Σν επφκελν ζηάδην ηεο ζεσξίαο ηνπ Kotter (1995), πξνλνεί ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ 

βξαρππξφζεζκσλ επηηπρηψλ. Αξρηθά, θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ 

αληηθεηκεληθνί θαη εχθνια επηηεχμηκνη ζηφρνη. Αμηνπνηψληαο ην ζπκκεηνρηθφ ζηπι εγεζίαο ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί βάζεη ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη 

ηνπ πινπξαιηζκνχ, νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθξνηήζνπλ έλα ζχλνιν απφ ελεξγά 

θαη αθνζησκέλα κέιε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (Παζηαξδήο, 2012). 

Αθνινχζσο, ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ ε βήκα πξνο βήκα εηζαγσγή ηεο αιιαγήο κε ηε ζχκπξαμε 

φισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία θαζψο θαη ε θαηαγξαθή ησλ δπζθνιηψλ 

θαη εκπνδίσλ πνπ ζα δπζρεξαίλαλ ηελ πινπνίεζε ηεο, κε ηαπηφρξνλε αλαδήηεζε 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή θάζε θνξά ε επίηεπμε κηθξψλ θαη ζπλερψλ 

ληθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο ηαθηηθψλ ζπιιφγσλ 

δηδαζθφλησλ λα κνηξάδνληαη ηηο πξαθηηθέο κε ηνλ κεγαιχηεξν αληίθηππν θαη απηέο ελ 
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ζπλερεία λα πηνζεηνχληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο, πινπνηψληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ αμηνιφγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε απνηειεζκάησλ. Σαπηφρξνλα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

πξψηνη ζα εθάξκνδαλ ηε ζπγθεθξηκέλε επηηπρεκέλε πξαθηηθή ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγνχλ 

σο κέληνξεο, ζπκβνπιεχνληαο θαη παξέρνληαο ππνζηήξημε ζηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο 

κέζσ εξγαζηεξίσλ δεμηνηήησλ, ζπληνλίδνληαο ηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο θαη εμαζθαιίδνληαο ηα 

απαηηνχκελα κέζα (ηδεξνπνχινπ, 2015). Ζ αλαγλψξηζή ηνπο σο κέληνξεο θαη ε απαιιαγή 

απφ γξαθεηνθξαηηθέο/δηνηθεηηθέο ππνρξεψζεηο ζα ζπλέβαιε ζηελ αλαγλψξηζε θαη ζηελ 

επηβξάβεπζή ηνπο γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ πξψησλ επηηπρηψλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα ηνπο έδηλε θίλεηξν λα ζπλερίζνπλ (Καςάιεο, 1996 φπ. αλαθ. ζηηο Πιαηζίδνπ 

& Γσλίδα, 2005). Σέινο,  κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

νξγάλσζή ηνπο βάζεη δηαθφξσλ θξηηεξίσλ (γηα παξάδεηγκα ειηθηαθέο νκάδεο, καζεζηαθά 

επηηεχγκαηα) ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή παγίσζε ησλ αιιαγψλ (Κεξαπλφο, 

2021), ελψ ε δηαβνχιεπζε ζα ιεηηνπξγνχζε ππνζηεξηθηηθά πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. 

Αθνινχζσο, ε πεηπρεκέλε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο δε ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηνλ 

εθεζπραζκφ ή/θαη ζηελ πξφσξε πξνθήξπμε επηηπρίαο. Αληηζέησο, κε επίδεημε ππνκνλήο θαη 

επηκνλήο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη δηαξθψο ε κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δπζθνιεχεηαη 

ζηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο, ζηήξημε ε νπνία ζα πξνέξρεηαη κέζσ ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο 

θαζνδήγεζεο απφ ηε δηεπζπληηθή νκάδα, ηνπο κέληνξεο θαη ηνπο ζπκβνχινπο. Δπηπιένλ, δελ 

πθίζηαηαη βειηίσζε ρσξίο ηελ αμηνπνίεζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηε 

δηαηήξεζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη αληίζηνηρα ζηελ αληηθαηάζηαζε εθείλσλ πνπ 

απνδεηθλχνληαη ιηγφηεξν επηηπρεκέλεο κε λέεο βειηησκέλεο, ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη πξνο 

επίηεπμε ζηφρνη θαη λα ζρεδηάδνληαη πξνζεθηηθά ηα επφκελα βήκαηα (Smith, 2010). 

Καηαιεθηηθά, ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ζεσξίαο ηνπ Kotter (1995) ε παγίσζε ησλ αιιαγψλ 

θαη ησλ θαηλνχξησλ πξαθηηθψλ ζα πξέπεη λα απνηειεί ηνλ ζεκειηψδε ιίζν γηα ηελ επηηπρία 

θαη λα νδεγεί ζε κφληκε αιιαγή αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ. Ζ παγίσζε απηή κπνξεί λα πξνέιζεη 

απφ ηελ επαλαιακβαλφκελε εθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ψζηε λα γίλεη 

ηειηθά κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

Δπηπξφζζεηα, κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο απφ εμσηεξηθνχο θνξείο, κέζσ αδηάβιεηεο δηαδηθαζίαο/δηαθάλεηαο θαη 

αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ -φπσο νξίδεη άιισζηε ε ιεηηνπξγία ελφο θξάηνπο δηθαίνπ- 

(Γαινχθαο, 2018) (γηα παξάδεηγκα αμηνιφγεζε ηεο ζπλαλαζηξνθήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

καζεηψλ απφ ΔΚΟ κε ζπλνκειίθνπο ηνπο ή/θαη κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν) ζα 

απνδεηρζεί ε ζπλεηζθνξά ηεο άξα θαη ε αμία ηεο ζπλέρηζήο ηεο. Σέινο, ε πθηζηάκελε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δε ζα πξέπεη λα ζπγθξνχεηαη κε πθηζηάκελεο δνκέο (γηα παξάδεηγκα 

κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Γνκψλ Τπνδνρήο θαη Δθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ) θαη πξαθηηθέο 

(Κεξαπλφο, 2021), γηα λα απνθέξεη ελ ηέιεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηε βάζε 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζήο ηεο. 
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πκπεξάζκαηα  

Καλέλα ζεσξεηηθφ κνληέιν δελ εμαζθαιίδεη εθ πξννηκίνπ ηελ επηηπρία εηζαγσγήο κηαο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ραξαθηεξηζηηθή δπζηνθία 

θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επηηπρή εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ Διιάδα 

(Γαξφπνπινο, 2015· Μαηζαίνπ, 2016) θαη απηφ πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη ηνπο θνξείο πνπ 

είλαη επηθνξηηζκέλνη κε απηή ηε δηαδηθαζία. Ζ παξνχζα κειέηε εηζεγείηαη ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ 8 ζηαδίσλ ηνπ Kotter, ζηελ εηζαγσγή κηαο βειηησκέλεο 

πξνζέγγηζεο- φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηηο 

θαιέο πξαθηηθέο άιισλ ρσξψλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ- ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Έληαμεο Δπάισησλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ. Πξνηείλνληαο 

ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο εθαξκνγέο γηα θάζε ζηάδην, ε παξνχζα κειέηε επειπηζηεί λα 

πξνβιεκαηίζεη θαη λα πξνηείλεη ηε βειηησκέλε εηζαγσγή ηεο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο κέζα 

απφ ην πξίζκα ελφο δνθηκαζκέλνπ θαη αμηφπηζηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ. Ζ πξνηεηλφκελε 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε εθαξκνγήο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν πεξαηηέξσ 

εξεπλάο, κέζα απφ κηα πηζαλή πξαθηηθή αμηνπνίεζε, ψζηε λα πξνθχςνπλ απηά, έγθπξα θαη 

αμηφπηζηα απνηειέζκαηα γηα πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή δηεξεχλεζε. 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

Διιελφγισζζε 

Βαζηινπνχινπ, Δ. (2015). πγθξηηηθή κειέηε ηεο ζέζπηζεο ησλ ΕΔΠ ζε ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θαηαγξαθή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηνλ 

ηξφπν πινπνίεζήο ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο (Αδεκνζίεπηε Μεηαπηπρηαθή 

εξγαζία). Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Κφξηλζνο. 

Γαινχθαο, . (2018). Γηαθάλεηα θαη πξάμε ζε ζεζκνχο, πνιηηηθέο, δηαθπβέξλεζε: ζρεδηαζκφο 

– εθαξκνγή - αμηνιφγεζε (Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή). Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΔΚΠΑ). 

Γακαλάθεο, Μ. (2005). Ζ εθπαίδεπζε ησλ Παιηλλνζηνχλησλ θαη Αιινδαπψλ Μαζεηψλ ζηελ 

Διιάδα: Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε. Αζήλα: Gutenberg. 

Γαξφπνπινο, Α. (2015). Σα ηξία Α(ιθα) ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα. ην Γ. 

Αιεμαλδξάηνο, Α. Σζηβάο, & Σ. Αξβαλίηε-Παπαδνπνχινπ (Δπηκ.), 2ν Δπηζηεκνληθφ 

πλέδξην Παλειιήληαο Έλσζεο ρνιηθψλ πκβνχισλ. Δθπαηδεπηηθέο Πνιηηηθέο γηα 

ην ρνιείν ηνπ 21νπ Αηψλα, 27 - 29 Μαξηίνπ 2015 (ζζ. 59-66). Θεζζαινλίθε: 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

Γηαθνγεσξγίνπ, Γ. (2020). Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία" ηάμεσλ ππνδνρήο": απφςεηο 

εθπαηδεπηηθψλ. Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ρνιή 

Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Μνληέια 

ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ. Ρφδνο. 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 10, Issue 1, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 43 of 306 

Καηζαξφο, Η. (2008). Απνθέληξσζε θαη απνζπγθέληξσζε: θξηηηθή ζεψξεζε ηνπ γεληθνχ 

πιαηζίνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ ηάζεσλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Δπηζηεκνληθφ Βήκα, 

9, 88-108. 

Κεξαπλφο, Ν. (2021). Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ζηε ζχγρξνλε επνρή [Παλεπηζηεκηαθέο 

εκεηψζεηο]. Παλεπηζηήκην Frederick, Π.Μ.." Γηνίθεζε ρνιηθψλ Μνλάδσλ", 

Δαξηλφ Δμάκελν 2020-2021. Λεπθσζία 

Κνιπκπάξε, Σ. (2017). Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηελ έληαμε ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ 

ζηε δεκφζηα ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Αλαθηήζεθε 06 Μαξηίνπ, 2021, απφ 

https://jmce.gr/portal/wp-content/uploads/2018/04/Kolymbari-Ekpaideytiki-

Politiki.pdf 

Κνπξή, Μ., & έξβνπ, Α. (2021). Ζ δηεξεχλεζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο εηνηκφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, ζηηο 

πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο. 

Κνπηνχδεο, Μ., Κπξίδεο, Α., Μαινχηαο, Θ., Παπαδάθεο, Ν., & πξίγνο, . (2012). Εψλεο 

Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο. πλνπηηθή έθζεζε απνηειεζµάησλ ηεο Οµάδαο 

Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Αλάθηεζε 03 Μαξηίνπ, 2021, απφ 

https://www.ekke.gr/publication_files/zones-ekpaideutikis-proteraiotitas-sinoptiki-

ekthesi-apotelesmaton-tis-omadas-kinonikon-ereunon-tou-ipourgiou-paidias 

Μάκκνπ, Α. (2015). Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηδαζθαιία 

αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ θαη νη ηξφπνη επίιπζή ηνπο. ην Π. 

Γεσξγνγηάλλεο (Δπηκ.), 19ν Γηεζλέο πλέδξην Δθπαίδεπζε θαη Δηεξφηεηα -Σφκνο Η. 

Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε,10-12 Ηνπιίνπ 2015 (ζζ.79-91). Πάηξα: 

Απηνέθδνζε. 

Μαηζαίνπ, Γ., (2016) Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή: (Δπη)θξίζεηο θαη παξαιεηπφκελα. Retrieved 

http://www.indeepanalysis.gr/paideia/ekpaideytikh-politikh-epikriseis-

kaiparaleipomena 9.8.2020 

Μαπξνπαιηάο, Σ. (2013). Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο 

(Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή). Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Φιψξηλα. 

Μπάθαο, Θ. (2014). Δηζαγσγή ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή: Έλλνηα θαη αληηθείκελν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο [Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο]. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ, Αλνηθηά Αθαδεκατθά Μαζήκαηα. Ησάλληλα. 

Μπνπξαληάο, Γ. (2002). Μάλαηδκελη. Αζήλα: Μπέλνπ. 

Νφκνο 3879/2010 (ΦΔΚ163Α/21.09.2010): Αλάπηπμε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο. 

Οξθαλφο, . (2021α). Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή: Σν Οινήκεξν ρνιείν [Παλεπηζηεκηαθέο 

εκεηψζεηο]. Παλεπηζηήκην Frederick, Π.Μ.. "Γηνίθεζε ρνιηθψλ Μνλάδσλ", 

Δαξηλφ Δμάκελν 2020-2021. Λεπθσζία. 

Οξθαλφο, . (2021β). Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή: Αξηζκφο καζεηψλ αλά ηκήκα (1) 

[Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο]. Παλεπηζηήκην Frederick, Π.Μ.. "Γηνίθεζε 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 10, Issue 1, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 44 of 306                                                                                                              

ρνιηθψλ Μνλάδσλ", Δαξηλφ Δμάκελν 2020-2021. Λεπθσζία. 

Οξθαλφο, . (2021γ). Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή: Υξεκαηηθή επηβξάβεπζε εθπαηδεπηηθψλ (Merit 

Pay) [Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο]. Παλεπηζηήκην Frederick, Π.Μ.. "Γηνίθεζε 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ", Δαξηλφ Δμάκελν 2020-2021. Λεπθσζία. 

Παπαδεκεηξαθφπνπινο, Β. (2005). Γηακφξθσζε κηαο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Δπηζηεκνληθφ Βήκα, 1(4), 84-96. 

Παπαθσλζηαληίλνπ, Γ. (2008). Δηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα: ν ξφινο 

ηνπ δηεπζπληή. ην Οδεγφο Δπηκφξθσζεο: Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη Αγσγή, 

ζζ. 213-230. Θεζζαινλίθε: Π.Η.- Α.Π.Θ. 

Παπάο, Α. (1998). Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή Καη Γηδαθηηθή Η. Αζήλα: Αηξαπφο-

Πεξηβνιάθη. 

Παζηαξδήο, Π. (2012). Δπηηπρεκέλνη Γηεπζπληέο ρνιείσλ. Αζήλα: Ίσλ. 

Πιαηζίδνπ, Μ., & Γσλίδα, Δ. (2005). Θεσξίεο θηλήηξσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. ην Α. 

Καςάιεο (Δπηκ.), Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ρνιηθψλ Μνλάδσλ (ζζ. 159-182). 

Θεζζαινλίθε: Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

Πνιπδνπνχινπ, Α. (2017). Δηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο: ε ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ν ξφινο ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ξηαο. Υψξνη γηα ην Παηδί ή Υψξνη ηνπ 

Παηδηνχ; ηαλ ε ζπλζήθε αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ηέκλεηαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηεο πφιεο, 1, ζζ. 1133-1149. Θεζζαινλίθε. 

Πνιπρξφλε, Φ., Ράιιε, Α. (2013). Μαζεζηαθή ππνζηήξημε γηα παηδηά Ρνκά:πξνθιήζεηο θαη 

πξννπηηθέο. ην: Γ. Φινπξήο, Λ. Γηψηε, Υ. Παξζέλεο, Δ. Μειίγθνπ(επηκ.) Γηα βίνπ 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππφ ην πξίζκα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

νπηηθήο: Σν πξφγξακκα “Δθπαίδεπζε ησλ Παηδηψλ Ρνκά” σο αθεηεξία λέσλ 

ζεσξεηηθψλ θαη εκπεηξηθψλ πξνζεγγίζεσλ (ζ. 145-154). Αζήλα: ΔΚΠΑ 

ηδεξνπνχινπ, Μ. (2015). Ο Πξνγξακκαηηζκφο ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε. C.V.P. 

Παηδαγσγηθήο & Δθπαίδεπζεο. Αλαθηήζεθε απφ http://www.scientific-journal-

articles.org/greek/free-online-journals/education/education-articles/sidiropoulou-

malama/sidiropoulou-malama-planning-educational-administration.htm. 

θνχξηνπ, Δ. (2005). Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δίγισζζνη καζεηέο ηνπο. ην K. Βξαηζάιεο 

(Δπηκ.). Γηδαθηηθή εκπεηξία θαη παηδαγσγηθή ζεσξία, 261-271.Αζήλα: Νήζνο 

Σνκάδνο, Δ. (2019). Γηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη ησλ παξαγφλησλ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ δηδάζθνπλ 

ζε Σάμεηο Τπνδνρήο. Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ρνιή 

Δπηζηήκσλ ηεο Γηνίθεζεο, Σκήκα δηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Σ.Γ.Δ). Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Υίνο.  

Σδσξηδάθε, Υ. (2015). Γηεξεχλεζε θαη Αμηνιφγεζε ηνπ Πηινηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Εψλεο 

Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο. Ο ξφινο ηεο Ζγεζίαο (Αδεκνζίεπηε Μεηαπηπρηαθή 

Δξγαζία). Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην, Αζήλα. 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 10, Issue 1, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 45 of 306 

Σζηάθαινο, Γ. (2011). Οδεγφο Αληηξαηζηζηηθήο Δθπαίδεπζεο. Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν. 

Ξελφγισζζε 

Appelbaum, S. H., Habashy, S., Malo, J. L., &Shafiq, H. (2012). Back to the future: revisiting 

Kotter's 1996 change model. Journal of Management Development. 

Boff, C. T., & Cardwell, C. A. (2020). Anchoring Change: Using the Kotter Change 

Management Framework to Analyze & Facilitate Change in Academic Libraries. 

Borrego, M., & Henderson, C. (2014). Increasing the use of evidence‐based teaching in 

STEM higher education: A comparison of eight change strategies. Journal of 

Engineering Education, 103(2), 220-252. 

Brauckmann, S., &Pashiardis, P. (2011). A validation study of the leadership styles of a 

holistic leadership theoretical framework. International Journal of Educational 

Management, 25(1), ζζ. 11-32.  

Burden, M. (2016). Using a change model to reduce the risk of surgical site infection. British 

Journal of Nursing, 25(17), 949-955. 

Campbell, R. J. (2008). Change management in health care. The health care manager, 27(1), 

23-39. 

Crul, M. R. J., Keskiner, E., Schneider, J., Lelie, F., & Ghaeminia, S. (2017). No lost 

generation? Education for refugee children: a comparison between Sweden, 

Germany, The Netherlands, and Turkey. In R. Bauböck, & M. Tripkovic (Eds.), The 

Integration of Migrantsand Refugees: An EUI Forum On Migration, Citizenship, 

And Demography (pp. 62-80). 

Huber, J., Brotto, F., Karwacka-Vögele, K., Neuner, G., Ruffino, R., & Teutsch, R. (2012). 

Intercultural competence for all. Preparation for living in a heterogeneous world, 

2(1). 

Fullan, Μ. (2001). The new meaning of educational change (3rd ed.). New York: College 

Press. 

Greenberg, J., & Baron, R. (2000). Behavior in organizations (7th ed.). New Jersey: Prentice-

Hall. 

Kang, S. P., Chen, Y., Svihla, V., Gallup, A., Ferris, K., & Datye, A. K. (2020). Guiding 

change in higher education: an emergent, iterative application of Kotter‘s change 

model. Studies in Higher Education, 1-20. 

Kantabutra, S., & Avery, G. C. (2010). The power of vision: statements that resonate. Journal 

of business strategy. 

King, S., Hopkins, M., & Cornish, N. (2018). Can models of organizational change help to 

understand ‗success‘ and ‗failure in community sentences? Applying Kotter‘s model 

of organizational change to an Integrated Offender Management case study. 

Criminology & Criminal Justice, 18(3), 273-290. 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 10, Issue 1, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 46 of 306                                                                                                              

Kotter, J. (1995). Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business 

Review, ζζ. 60-67. 

Kotter, J. (2012). The 8-step process for leading change. Retrieved from 

https://www.kotterinc.com/8-steps-process-for-leading-change/ 

Locke, E. A., Shaw, K., Saari, L., & Latham, G. (1981). Goal setting and task performance: 

1969–1980. Psychological Bulletin, 90(1), ζζ. 125-152. DOI: 

https://doi.org/10.1037/0033-2909.90.1.125 

Moore, A. (1999). Teaching Multicultured Students: Culturism and Anti-culturalism in 

School Classrooms. London: Falmer. 

Pollack, J., & Pollack, R. (2015). Using Kotter‘s eight-stage process to manage an 

organizational change program: Presentation and practice. Systemic Practice and 

Action Research, 28(1), 51-66. 

Smith, K. (2010). Assessing the Practicum in teacher education–Do we want candidates and 

mentors to agree?. Studies in Educational Evaluation, 36(1), 36-41. 

Springer, P. J., Clark, C. M., Strohfus, P., & Belcheir, M. (2012). Using transformational 

change to improve organizational culture and climate in a school of nursing. Journal 

of Nursing Education, 51(2), 81-88. 

Wentworth, D. K., Behson, S. J., & Kelley, C. L. (2020). Implementing a new student 

evaluation of teaching system using the Kotter change model. Studies in Higher 

Education, 45(3), 511-523. 

 

  



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 10, Issue 1, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 47 of 306 

 

Ζ ππνβάζκηζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Πνιηηηθήο Παηδείαο σο παξάγνληαο πνιηηηθήο 

απάζεηαο 

The degradation of the Political Education course as a factor of political apathy 

Αληψλεο Γ. Παπανηθνλφκνπ, PhD, κε νκάδα θνηηεηψλ2 

Antonis D. Papaoikonomou, PhD, with a group of students 

 

 

 

Abstract: The recent abolition of social science courses and their replacement by more 

"traditional" courses, raises the question of the procedures with which young people are 

prepared for later adulthood. The above issue in combination with the existing abstention 

from the elections and the general political apathy raises reasonable questions in relation to 

the existing educational policy. In the present research, a combination of qualitative and 

quantitative methods is carried out for the study of the views of pupils and students on the 

above topic. A total of 494 third grade high school students and 10 students of the Department 

of Political Science participated. The final conclusions include the fact of the direct 

connection of the course of Civic Education and the active political participation but also the 

need to revise the curriculum in relation to this course. 

Keywords: Civic education, students, politicization. 

Πεξίιεςε: Ζ πξφζθαηε θαηάξγεζε καζεκάησλ πνπ αθνξνχλ θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ πην «παξαδνζηαθά» καζήκαηα εγείξεη ην εξψηεκα ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ λέσλ αλζξψπσλ γηα ηε κεηέπεηηα ελήιηθε δσή ηνπο. Σν παξαπάλσ δήηεκα 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππάξρνπζα απνρή απφ ηηο εθινγέο θαη ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή απάζεηα 

δεκηνπξγεί εχινγεο απνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. ηελ 

παξνχζα έξεπλα γίλεηαη ζπλδπαζκφο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεζφδσλ γηα ηε κειέηε ησλ 

απφςεσλ καζεηψλ θαη θνηηεηψλ γηα ην παξαπάλσ ζέκα. πκκεηείραλ απφ ηε κηα 494 καζεηέο 

ηξίηεο ηάμεο γπκλαζίσλ θαη 10 θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. ηα ηειηθά 

ζπκπεξάζκαηα ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο ηεο άκεζεο ζχλδεζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Πνιηηηθήο Παηδείαο θαη ηεο ελεξγνχο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο αιιά θαη ηεο αλάγθεο 

αλαζεψξεζεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ην κάζεκα απηφ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Πνιηηηθή Παηδεία, καζεηέο, πνιηηηθνπνίεζε. 

  

                                                 
2
 Οη θνηηεηέο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ 

ηκήκαηνο Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΑΠΘ θαη είλαη νη εμήο: Γεσξγία Μεηξηά, Διεπζεξία Μαζηξνκαλψιε, 

Δηξελαίνο Φηιίππνπ, Βαξβάξα Σνζνπλίδνπ, Αλδξέαο Βξπψλεο, Θενδψξα Μπινραξάθηε, Μαξηάλλα Λπγνχδε, 

Γεκήηξεο – Ραθαήι Γθηξδάθεο, Μειίλα Ρέληα, Αηθαηεξίλε Μαληψ. 
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1. Δηζαγσγή 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ γηα ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλα παηδί 

αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη ζε έλαλ ελήιηθα έρεη πξνεγεζεί ηεο ζχγρξνλεο ελαζρφιεζεο 

κε ηελ πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε. Μηα ζρεηηθά λέα ηάζε ζηελ αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο δσήο, 

εηδηθά απφ ηνπο πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ πεδίνπ ηεο πνιηηηθήο 

θνηλσληνινγίαο εμεηάδεη ηε πνιπδηάζηαηε άπνςε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο (Freire, 

2006. Galston, 2001. Hoskins, Barber, Van Nijlen, & Villalba, 2011). 

Ζ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο κειεηεηέο γηα λα 

εμεγήζεη κηα κεγάιε πνηθηιία πνιηηηθψλ θαηλνκέλσλ. Έρεη επξέσο ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 

κειέηε ησλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη πνιηηηθψλ ζηάζεσλ, πξνζαλαηνιηζκψλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ αηφκσλ. Έρεη επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμήγεζε θαηλνκέλσλ 

αιιαγήο ζηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα. Ζ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο ζεσξείηαη σο 

κηα ιεηηνπξγία, πνπ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, κε ζθνπφ ηε κεηάδνζε ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα, ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο  αμίεο. Οη 

κειεηεηέο έρνπλ επηδηψμεη λα εξεπλήζνπλ ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο φπσο 

επίζεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο απφ ηε κηα γεληά ζηελ άιιε (Galston, 1989. Sears&Valentino, 1997· Sherrod, 

Flanagan&Youniss, 2002). 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ε έξεπλα ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο επηθεληξψζεθε 

ζηε δηεξεχλεζε ησλ κέζσλ κε ηα νπνία αλαπαξάγεηαη ην ππάξρνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

ζχζηεκα. Ζ θχξηα έκθαζε δηλφηαλ ζηνπο ηξφπνπο δηαζθάιηζεο ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο 

πνιηηηθήο θνπιηνχξαο κηαο θνηλσλίαο ελλννχκελεο σο κηα νιφηεηα. Μεηαβαηηθή ήηαλ ε ζέζε 

ηνπ Greenstein (1965) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην πεδίν ηεο πνιηηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο λαη 

κελ έρεη ηελ ηάζε δηαηήξεζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ ππάξρνληνο θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, 

δελ απνθιείεη φκσο ηε δπλαηφηεηα εμέιημεο θαη αιινίσζεο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ απφ ηε 

κηα γεληά ζηελ άιιε. 

Ζ εμέιημε ηνπ πεδίνπ βαζίζηεθε ζηε δπλακηθή αληίιεςε ηνπ αηφκνπ ζηελ πνξεία ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ, κε δπλαηφηεηεο φρη κφλν θαηαλφεζεο ηνπ ππάξρνληνο πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζπκβνιήο ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αιιαγή. Ο δπλακηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ πνιίηε βαζίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε πνιηηηθή 

ζεκειηψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ζθέςεο ηα νπνία επηβάιινληαη θαη ηα νπνία κπνξνχλ 

λα αιιάμνπλ θαη λα αλαηξαπνχλ (Fahmy, 2006· Feldmann, 2007. Godsay, Henderson, 

Levine&Littenberg-Tobias, 2012). Βαζηθή παξάκεηξνο ηεο ζεσξίαο ηεο πνιηηηθήο 

θνηλσληθνπνίεζεο απνηειεί ε άπνςε φηη επηδεηείηαη ε παγίσζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

αιιά πξνυπνζέηεη κέζσ ηεο αγσγήο ησλ λέσλ κηα δηαδηθαζία θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ, κέζσ 

ηνπ νπνίνπ θαηαξράο θαηαλννχληαη ηα πνιηηηθά θαηλφκελα ελψ ειέγρνληαη ηαπηφρξνλα νη 

επηδξάζεηο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή (Gutmann&Thompson, 1996. Furlong&Cartmel, 

2006).    
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Ζ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο αγσγήο είλαη εθ πξννηκίνπ πξνβιεκαηηθή δηφηη αθφκε δελ ππάξρεη 

ζπκθσλία αλαθνξηθά κε ηηο έλλνηεο ηε «αγσγήο» θαη ηεο «πνιηηηθήο» (Υέικεο, 1995. 

Hess&McAvoy, 2014). Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κία έλλνηα «νκπξέια», ε νπνία 

πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε ηδενινγηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. ηε 

ζπλέρεηα ζα παξαηεζνχλ θάπνηνη νξηζκνί ηεο πνιηηηθήο αγσγήο, νη νπνίνη απνηππψλνπλ ηελ 

πνιπζήκαληε απηή έλλνηα. Ζ Γθίλε απφ ηελ πιεπξά ηεο αλαθέξεη φηη ε πνιηηηθή αγσγή 

ζεσξείηαη σο κηα επηκέξνπο κνξθή αγσγήο απφ κηα ζεηξά επηδηψμεηο πνπ απνζθνπνχλ: ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ γηα ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε ηνπ θνηλνχ ή δεκφζηνπ βίνπ κε ηε 

κάζεζε νξηζκέλσλ γλψζεσλ, ζηελ απφθηεζε πεπνηζήζεσλ θαη πξνδηαζέζεσλ θαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ. Ζ θνηλσληθή αγσγή έρεη θνηλέο επηδηψμεηο κε ηελ πνιηηηθή αγσγή, 

αθνχ απνζθνπεί ζηελ εζηθή έληαμε ηνπ αηφκνπ ζηελ νηθνγέλεηα, ην θξάηνο, ηελ εθθιεζία, ηελ 

θνηλσλία. Ζ πνιηηηθή αγσγή κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζηνηρεία εζηθήο θαη εζληθήο αγσγήο, λα 

εκπεξηέρεηαη, δειαδή, ζηελ θνηλσληθή αγσγή ή λα ζπλδπάδνληαη, ρσξίο λα ηαπηίδεηαη νιφηεια 

κε θαλέλα απφ ηα είδε απηά (Γθίλε, 1996 ζει. 6-7). 

Ζ πνιηηηθή αγσγή έρεη σο θχξην ζηφρν θαη δεηνχκελν ηελ πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε. Ζ 

δηαθνξά ηεο πνιηηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο πνιηηηθήο αγσγήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

ε κελ θνηλσληθνπνίεζε κπνξεί λα είλαη ηπραία θαη πεξηζηαζηαθή, ε αγσγή είλαη ζθφπηκε θαη 

κεζνδεπκέλε. Ζ Παπαλανχκ-Σδίθα (1998 ζει. 25) αλαθέξεη φηη  

σο πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε λνείηαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο  ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο 

νπνίαο ην άηνκν κεηαβάιιεηαη απφ βηνινγηθφ ζε πνιηηηθφ νλ, απνθηά δειαδή ζπλείδεζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξίγπξνπ, δηακνξθψλεη ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο απέλαληη 

ζηα θνηλσληθά θαηλφκελα θαη αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο ζπκκεηνρήο σο κέινο ελφο θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ. 

Ο Ματζηξνο (2009) απφ ηελ πιεπξά ηνπ νξίδεη ηελ πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε  

σο ηε δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηε κεηαβίβαζε πνιηηηθψλ αμηψλ, ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ 

ζηάζεσλ, ηελ επεμεξγαζία ηδεψλ θαη πεπνηζήζεσλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε 

ζπκβφισλ θαη θαλφλσλ κε βάζε ηηο νπνίεο ζπγθξνηείηαη ζηε ζπλέρεηα ε πνιηηηθή ηαπηφηεηα, 

δηακνξθψλεηαη ε πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη εθδειψλεηαη ε πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά. Έηζη, ε 

πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε πξνζθέξεη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο γηα θνηλσληθή δξάζε θαη θξίζε, 

εηζάγεη θαη κπεί ην άηνκν ζηελ «πνιηηηθή θνπιηνχξα» 

Έρνληαο ππφςε ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο κε ηνλ φξν πνιηηηθή αγσγή δειψλεηαη ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ πνιηηηθή 

θνηλσληθνπνίεζε. Δίλαη ε αθνκνίσζε κε άιια ιφγηα απφ ην άηνκν φισλ ησλ αμηψλ ζηηο 

νπνίεο πάλσ είλαη δνκεκέλν ην θξάηνο θαη ε θνηλσλία. πλεπάγεηαη φηη θαη νη δηάθνξνη 

θνηλσληθνί ξφινη νη νπνίνη ζπλαπνηεινχλ ηελ παξαπάλσ δνκή εκπεδψλνληαη κέζσ ηεο 

πνιηηηθήο αγσγήο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηηο 

εθινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ηνπηθφ θαη ζε εζληθφ επίπεδν, βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ νδεγνχλ ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ. Ζ δηαδηθαζία απηή ελέρεη ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ καζεηή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο ελζαξξχλνληαο ην δηάινγν κε 
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ζηφρν ηε δηακφξθσζε κηαο πξνζσπηθήο άπνςεο ε νπνία φκσο δηαθαηέρεηαη απφ 

ππεπζπλφηεηα θαη έκθαζε ζην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ. Ο Γθφηνβνο (2003) απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ζηνλ νξηζκφ ηνπ γηα ηελ πνιηηηθή αγσγή ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηη επηξξνέο πνπ δέρεηαη ν 

καζεηήο εθηφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο φπσο απηέο εθθξάδνληαη ζηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο νη 

νπνίεο θαηά ηε γλψκε ηνπ ζπγγξαθέα δεκηνπξγνχλ ζηάζεηο θαη εκθπζνχλ πξαθηηθέο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ ελεξγή πνιηηηθή ζπκκεηνρή.   

Με ηνλ Νφκν 4692/2020 (―Αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο‖- ΦΔΚ 

111/ηφκνο/12.06.2020) θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 74181/Γ2 (Χξνιφγην Πξφγξακκα ηνπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ) θαη 74182/Γ2 (Χξνιφγην Πξφγξακκα ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ), ηα 

καζήκαηα ηνπ θιάδνπ Πνιηηηθψλ, Ννκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαηαξγνχληαη, 

θαηαδηθάδνληαο ηνπο καζεηέο ζε άγλνηα σο πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν ζπνπδψλ. Ζ 

θαηάξγεζε καζεκάησλ φπσο ε «Πνιηηηθή Παηδεία» θαη ην «χγρξνλνο Πνιίηεο θαη 

Γεκνθξαηία», ζπλέβε ζηελ ηάμε φπνπ απνλέκεηαη ην δηθαίσκα ςήθνπ ζηνπο λένπο θαη 

δηελεξγείηαη ε Βνπιή ησλ Δθήβσλ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ν 

ΟΖΔ θαη ε Γηαθνηλνβνπιεπηηθή Έλσζε έρνπλ δεζκεχζεη ηελ Διιάδα λα εληζρχζεη ηα 

καζήκαηα εθπαίδεπζεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιίηε, φπσο φιεο νη πξνεγκέλεο ρψξεο, νη νπνίεο 

έρνπλ σο θχξην κάζεκα θνξκνχ ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(ηνπιάρηζηνλ) ηελ «Πνιηηεηαθή Παηδεία» (Civic/Citizenship Education. Σίζεηαη ην δήηεκα 

ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο. Σν εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξά ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ησλ θνηηεηψλ ζε 

ζρέζε κε ην κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Παηδείαο θαη ηε ζχλδεζε ηνπ κε ηελ πθηζηάκελε πνιηηηθή 

απάζεηα θαη αδηαθνξία ελ γέλεη γηα ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή είηε κε ηε κνξθή ηνπ εθιέγεζζαη 

είηε κε ηε κνξθή ηνπ εθιέγεηλ.   

2. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Έγηλε κηα ζπλάξζξσζε πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεζφδσλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

απνηχπσζε ησλ πνιιψλ δηαζηάζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Αλαθνξηθά κε ηελ πνηνηηθή κέζνδν 

έγηλε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ απφςεσλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

ΑΠΘ αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ καζήκαηνο ηεο Πνιηηηθήο Παηδείαο ζηελ πνιηηηθνπνίεζε 

ησλ λέσλ. Ζ άπνςε ηνπο είλαη ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη ζα θιεζνχλ ελδερνκέλσο λα 

δηδάμνπλ ην κάζεκα. ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 10 θνηηεηέο νη νπνίνη πξέπεη λα 

ζεκεησζεί δίδαμαλ καζήκαηα Πνιηηηθήο Παηδείαο ζε ιχθεηα ζηα πιαίζηα πξαθηηθήο άζθεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ πνζνηηθή κέζνδν, σο κέζν ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

εξσηεκαηνιφγην. Οη εξσηήζεηο πξνζαξκφζηεθαλ ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηψκελσλ. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. 

Γηα ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ιήθζεθαλ ππφςε νη 

θξηηηθέο παξαηεξήζεηο Διιήλσλ θαη μέλσλ εηδηθψλ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο παηδείαο θαη 

εθπαίδεπζεο (Hoskins&Mascherini, 2009. Μαηζαγγνχξαο & Υέικεο, 2002)).  Ζ δνθηκαζηηθή 

εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε κηθξφ δείγκα καζεηψλ (25 άηνκα) είρε ζηφρν λα 

εθηηκεζεί ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 10, Issue 1, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 51 of 306 

δπζθνιίεο ησλ λέσλ ζηελ θαηαλφεζε εξσηήζεσλ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα ηελ αλάιπζε εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο ινγαξηζκηθήο 

παιηλδξφκεζεο ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ηχπνπ ησλ κεηαβιεηψλ. Χο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε άπνςε ησλ καζεηψλ γηα ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο ζηελ ςεθνθνξία ζηηο 

εθινγέο. Χο αλεμάξηεηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο: 

 Ζ δηδαζθαιία ηεο πνιηηηθήο παηδείαο κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά ζηελ πνιηηηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. 

 Ζ πνιηηηθή παηδεία έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε ρψξα καο. 

 Οη πνιηηηθνί ηζχλνληεο δίλνπλ ιίγε ζεκαζία ζηελ πνιηηηθή παηδεία 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δηδάζθνπλ ηελ πνιηηηθή παηδεία ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηνπο καζεηέο γηα ην ηη πξέπεη λα 

κειεηεζεί ζην κάζεκα. 

3. Πεξηγξαθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ρσξίδεηαη ζε έμη ελφηεηεο, νη νπνίεο απνηεινχληαη 

απφ θιεηζηέο εξσηήζεηο. Πέξα απφ απηέο ηηο ελφηεηεο ππάξρνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε 

θάπνηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα. ηελ πξψηε ελφηεηα  

(Α) δεηνχληαη νη απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ αλαθνξηθά κε ην κάζεκα ηεο πνιηηηθήο παηδείαο 

ζην ζρνιείν, ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαη ηε ζέζε ηνπ ζην σξνιφγην πξφγξακκα. ηε δεχηεξε 

ελφηεηα 

(Β) νη εξσηήζεηο απνζθνπνχλ ζηε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ ιφγσλ χπαξμεο ηνπ καζήκαηνο 

πάληα ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ. Έκθαζε δφζεθε ζηα κεηνλεθηήκαηα θαη ζηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ, φπσο επίζεο θαη ζην ππάξρνλ πιαίζην δηδαζθαιίαο ηνπ. Ζ ηξίηε ελφηεηα  

(Γ) αθνξά ηε ζεκαζία ηνπ καζήκαηνο γηα ηελ πνιηηηθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηε ζηάζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζε απηφ ην κάζεκα. Οη 

εξσηήζεηο ηεο ηέηαξηεο ελφηεηαο 

(Γ) αθνξνχλ ηελ έκθαζε πνπ δφζεθε ζην ζρνιείν ηνπ εξσηψκελνπ ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή 

παηδεία. Εεηήζεθαλ νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπ θάζε καζεηή θαη νη γεληθέο δεμηφηεηεο πνπ 

απνθφκηζε. Οη εξσηήζεηο ηεο πέκπηεο ελφηεηαο 

(Δ) αθνξνχζαλ ην δένλ γελέζζαη, ην ηη ζα πξέπεη λα καζαίλνπλ νη καζεηέο ζην ζρνιείν θαη, 

ηέινο, ζηελ ηειεπηαία έθηε 

(Ε) ελφηεηα δεηήζεθαλ νη απφςεηο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ θαιφ πνιίηε θαη ηελ 

έκθαζε πνπ πξέπεη λα δνζεί.   

Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα δείγκαηνο 
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Οξηζκέλα απφ ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. ηελ 

έξεπλα πήξαλ κέξνο 494 καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο γπκλαζίνπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

δείγκα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ δεηγκάησλ «κε – πηζαλφηεηαο». Με άιια ιφγηα ε κέζνδνο 

επηινγήο βαζίδεηαη ζην θξηηήξην ηεο επθνιίαο κε δηεθδηθψληαο ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. Ζ 

επηινγή ησλ καζεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ έγηλε κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ηεο άπνςεο ππφ 

δηακφξθσζεο πνιηηψλ. Με άιια ιφγηα, επηδηψθεη ηελ θαηαγξαθή θάπνησλ ηάζεσλ αλαθνξηθά 

κε ηελ πνιηηηθή παηδεία θαη ηελ πξφηαζε γελίθεπζεο ηεο έξεπλαο ζε ηπραίν 

δηαζηξσκαησκέλν δείγκα ζε κηα κειινληηθή έξεπλα γηα ην ίδην ζέκα. Σν θχιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν γξάθεκα:  

Γξάθεκα 1. Σν θχιν ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο 

 

 

ην δείγκα ησλ καζεηψλ ην 33,2% ήηαλ αγφξηα θαη ην 66,8 θνξίηζηα. Σα γπκλάζηα απφ φπνπ 

ζπιιέρζεθαλ ηα δεδνκέλα αλήθαλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηνπ Κηιθίο θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο.  Ο γεληθφο βαζκφο ησλ καζεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο ηάμεο παξνπζηάδεηαη ζην 

αθφινπζν ηζηφγξακκα: 

Γξάθεκα 2. Ο βαζκφο ηεο πξνεγνχκελεο ηάμεο. 
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Έκθαζε δφζεθε επίζεο ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο δεδνκέλνπ φηη 

ε θνηλσληθνπνίεζε θαη ε πνιηηηθνπνίεζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο παξαζηάζεηο. Έηζη ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα ησλ καζεηψλ ην 

59,2% ησλ παηέξσλ είρε απνιπηήξην ιπθείνπ, ην 17,7% πηπρίν αλψηαηεο ζρνιήο θαη έλα 

πνζνζηφ 10,1% είρε θαη κεηαπηπρηαθφ. Αλαθνξηθά κε ηε κεηέξα ην 36,4% είρε απνιπηήξην 

ιπθείνπ, θαη ην 24,7% πηπρίν αλψηεξεο ζρνιήο ελψ έλα πνζνζηφ 12,3% είρε θαη 

κεηαπηπρηαθφ. 

4. Μνληέιν ινγαξηζκηθήο παιηλδξφκεζεο  

ηνλ πίλαθα Omnibus Tests of Model Coefficients καο δίλεηαη ε ηηκή θαζψο θαη ε αληίζηνηρε 

p- ηηκή ηνπ 2 X ζηαηηζηηθνχ γηα ηνλ έιεγρν φηη ην ζπλνιηθφ κνληέιν είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ. Γειαδή είλαη ην αληίζηνηρν ηνπ F-ηεζη ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. 

Παξαηεξνχκε φηη ε p-ηηκή είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0.05 επνκέλσο ην κνληέιν είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ. 

Πίλαθαο 1. Γεληθφο έιεγρνο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ 

Omnibus Testa 

Likelihood Ratio 

Chi-Square df Sig. 

259,562 20 ,000 

Dependent Variable: 

Σεο_αλάγθεο_ςεθνθνξίαο_ζηηο_εθινγέο 

Model: (Threshold), 

Μπνξεί_λα_θάλεη_ηε_δηαθνξά, εκαζία ηεο 

ΠΠ, Ηζχλνληεο_ιίγε_ζεκαζία_πνι_παηδεία, v7, 

v6, etosgennisis_01 

a. Compares the fitted model against the 

thresholds-only model. 

 

Σν ίδην δείρλεη θαη ν επφκελνο πίλαθαο testsofModelEffects φπνπ φια ηα απνηειέζκαηα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Άξα ην κνληέιν καο δείρλεη θαιή πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα. 

Πίλαθαο 2. Δηδηθφο έιεγρνο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ 

Tests of Model Effects 

Source 

Type III 

Likelihood Ratio 

Chi-Square df Sig. 

Κάλεη_ηε_δηαθνξά 53,813 4 ,000 

εκαζία ηεο ΠΠ 22,146 3 ,000 

Ηζχλνληεο_ιίγε_ζεκαζία_ΠΠ 49,506 4 ,000 
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Γηδαζθαιία ζχκθσλα κε ΑΠ 21,557 4 ,000 

Γηαπξαγκάηεπζε 67,774 4 ,000 

etosgennisis_01 17,081 1 ,000 

Dependent Variable: Σεο_αλάγθεο_ςεθνθνξίαο_ζηηο_εθινγέο 

Model: (Threshold), Μπνξεί_λα_θάλεη_ηε_δηαθνξά, εκαζία ηεο ΠΠ, 

Ηζχλνληεο_ιίγε_ζεκαζία_πνι_παηδεία, v7, v6, etosgennisis_01 

Ο ζεκαληηθφηεξνο πίλαθαο ηεο ινγαξηζκηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη ν επφκελνο, ζηνλ νπνίν 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή καο. ηελ πεξίπησζε καο έρνπλ ρξσκαηηζηεί κε θίηξηλν ρξψκα ηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά επξήκαηα. 

Έηζη, ε ζπκθσλία κε ηελ άπνςε φηη ε πνιηηηθή παηδεία κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά ζηελ 

πνιηηηθνπνίεζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα θαηά 0,522 λα είλαη ζε 

πςειφηεξν επίπεδν ε ζπκθσλία κε ηελ αλάγθε ςεθνθνξίαο ζηηο εθινγέο (p=0,027). Πξνο 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ην επφκελν εχξεκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ε νπδεηεξφηεηα 

κε ηελ απφδνζε κεγάιεο ζεκαζίαο ζηελ πνιηηηθή παηδεία δείρλεη ρακειή πηζαλφηεηα (0,255) 

λα ζπκθσλνχλ κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ ςεθνθνξία ζε εθινγέο. Ζ πηζαλφηεηα απμάλεηαη 

εθφζνλ ζπκθσλνχλ κε ηε ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο παηδείαο αιιά φρη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

(πηζαλφηεηα 0,410). Δπίζεο, ε ζπκθσλία κε ηε κηθξή ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη ηζχλνληεο 

ζηελ πνιηηηθή παηδεία απμάλεη ειάρηζηα ηελ πηζαλφηεηα λα είλαη ζε πςειφηεξν επίπεδν ε 

ζπκθσλία κε ηελ αλάγθε άζθεζεο ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο (0,205). εκαληηθφ εχξεκα 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο καζεηέο γηα ην ηη πξέπεη λα δηδαρζεί ζηελ 

πνιηηηθή παηδεία έρεη αξλεηηθή επίδξαζε. Γειαδή φζν πεξηζζφηεξν ζπκθσλνχλ κε ηελ 

άπνςε απηή, ηφζν κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα λα είλαη ζε πςειφηεξν επίπεδν ε ζπκθσλία κε ηελ 

αλάγθε ζπκκεηνρήο ζηελ ςεθνθνξία ζηηο εθινγέο (βαίλεη κεησκέλν απφ 0,216 - 0,199 - 

0,071 - 0,030). Σέινο, ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ αλάγθε 

ζπκκεηνρήο ζηελ ςεθνθνξία είλαη ν βαζκφο απνιπηεξίνπ κε κηα αχμεζε θαηά κηα κνλάδα λα 

απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 1,712 λα αλήθνπλ ζε πςειφηεξε θαηεγνξία. 

Πίλαθαο 3. πληειεζηέο κνληέινπ ινγαξηζκηθήο παιηλδξφκεζεο 

Parameter B Std. Error 

Hypothesis Test 

Exp(B) 

95% Wald 

Confidence Interval 

for Exp(B) 

Wald Chi-

Square df Sig. Lower Upper 

Threshold [v19=3] 22283,038 11075692,0509 ,000 1 ,998 .a ,000 .a 

[v19=4] 22287,257 11075692,0509 ,000 1 ,998 .a ,000 .a 

[Μπνξεί_λα_θάλεη_ηε_δηαθνξά=1] 22,251 18228,7543 ,000 1 ,999 4606949025,461 ,000 .a 

[Μπνξεί_λα_θάλεη_ηε_δηαθνξά=2] -23,472 11767,5103 ,000 1 ,998 6,398E-11 ,000 .a 

[Μπνξεί_λα_θάλεη_ηε_δηαθνξά=3] ,489 ,4683 1,091 1 ,296 1,631 ,651 4,084 

[Μπνξεί_λα_θάλεη_ηε_δηαθνξά=4] -,650 ,2934 4,908 1 ,027 ,522 ,294 ,928 

[Μπνξεί_λα_θάλεη_ηε_δηαθνξά=5] 0b . . . . 1 . . 

[εκαζία ηεο ΠΠ=1] -1,710 1,2757 1,798 1 ,180 ,181 ,015 2,203 

[εκαζία ηεο ΠΠ=3] -1,368 ,3991 11,747 1 ,001 ,255 ,116 ,557 
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[εκαζία ηεο ΠΠ=4] -,891 ,2757 10,436 1 ,001 ,410 ,239 ,704 

[εκαζία ηεο ΠΠ=5] 0b . . . . 1 . . 

[Ηζχλνληεο_ιίγε_ζεκαζία_πνι_παηδεία=1] 24,312 11053,5849 ,000 1 ,998 36171642725,807 ,000 .a 

[Ηζχλνληεο_ιίγε_ζεκαζία_πνι_παηδεία=2] -,967 ,5183 3,480 1 ,062 ,380 ,138 1,050 

[Ηζχλνληεο_ιίγε_ζεκαζία_πνι_παηδεία=3] -1,584 ,4336 13,343 1 ,000 ,205 ,088 ,480 

[Ηζχλνληεο_ιίγε_ζεκαζία_πνι_παηδεία=4] -1,557 ,3740 17,337 1 ,000 ,211 ,101 ,439 

[Ηζχλνληεο_ιίγε_ζεκαζία_πνι_παηδεία=5] 0b . . . . 1 . . 

[Γηδαζθαιία ζχκθσλα κε ΑΠ=1] ,006 ,5704 ,000 1 ,991 1,006 ,329 3,078 

[Γηδαζθαιία ζχκθσλα κε ΑΠ=2] -,795 ,4876 2,655 1 ,103 ,452 ,174 1,175 

[Γηδαζθαιία ζχκθσλα κε ΑΠ=3] -,229 ,4908 ,218 1 ,641 ,795 ,304 2,081 

[Γηδαζθαιία ζχκθσλα κε ΑΠ=4] ,527 ,4994 1,115 1 ,291 1,694 ,637 4,509 

[Γηδαζθαιία ζχκθσλα κε ΑΠ=5] 0b . . . . 1 . . 

[Γηαπξαγκάηεπζε=1] -1,534 ,6918 4,914 1 ,027 ,216 ,056 ,837 

[Γηαπξαγκάηεπζε=2] -1,615 ,4631 12,155 1 ,000 ,199 ,080 ,493 

[Γηαπξαγκάηεπζε=3] -2,650 ,4598 33,208 1 ,000 ,071 ,029 ,174 

[Γηαπξαγκάηεπζε=4] -3,492 ,4546 59,002 1 ,000 ,030 ,012 ,074 

[Γηαπξαγκάηεπζε=5] 0b . . . . 1 . . 

etosgennisis_01 11,118 5526,7924 ,000 1 ,998 67376,966 ,000 .a 

vathmos_2 ,538 ,0951 31,948 1 ,000 1,712 1,421 2,063 

(Scale) 1c 
       

5. Πνηνηηθή αλάιπζε 

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο ησλ Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, 

επηζεκάλζεθε ε ζεκαζία ηνπ καζήκαηνο γηα ηελ πνιηηηθνπνίεζε θαη ηελ ελεξγφ πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή. Θεσξήζεθε απηνλφεην ην γεγνλφο φηη ε πνιηηηθή εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηελ κεηεμέιημε ηνπ λένπ αλζξψπνπ ζε έλαλ πνιίηε πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηα θνηλά, 

εκπεδψλεη ηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ εθαξκφδεη. Βαζηθφο άμνλαο ηεο ζθέςεο ηνπο 

είλαη ν δηηηφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο: απφ ηε κηα πιεπξά γλψζεηο γηα ην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα θαη απφ ηελ άιιε εζσηεξηθεπκέλε ζηάζε δσήο ζε θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.  

Φ1: Σν πνιηηηθφ (νη δηαπξνζσπηθέο καο ζρέζεηο, ε θνηλή χπαξμε κε ηνπο άιινπο) επηθξαηεί 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο, είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο καο, θαη ε δηδαρή ζε απηφ είλαη 

ν δεχηεξνο ιφγνο πνπ έξρεηαη λα ηνλίζεη ηελ ζεκαζία ηεο Πνιηηηθήο Παηδείαο. Πξψηνο ιφγνο 

ζαθψο είλαη φηη κέζσ απηνχ ηνπ καζήκαηνο δηδαζθφκαζηε θαη θαηαλννχκε ηελ βαζηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, κέζσ ελφο “πνιηηηθνχ” καζήκαηνο ηα παηδηά 

ζηγά ζηγά αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα 

έρνπλ/έρνπλ απέλαληη ζηελ θνηλσλία αιιά θαη λα θαηνρπξψλνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα 

ηνπο. 

Φ2: Γηα ηελ θνηλσλία πνπ επηδηψθεη έλαλ πςειφ επίπεδν πνιηηψλ, θξίλεηαη απαξαίηεην ην 

κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Παηδείαο, δηεμάγνληαο ηηο αλαδεηήζεηο πξνο ηελ δεκνθξαηία, ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ην νηθνλνκηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Καζηζηά ηθαλά ηα λεαξά άηνκα λα 

απνθχγνπλ παξεκβάζεηο, ρεηξαγψγεζε θαη πίεζεο αθφκα θαη απφ θνληηλφ νηθείν πεξηβάιινλ. Ζ 
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ζπκκεηνρή ζηα θνηλά εκπεξηέρνπλ δηαδηθαζίεο. Ζ ζηειέρσζε είλαη ζεκαληηθή θαζψο θαη ε 

ζπκκεηνρή ζηνπο ζεζκνχο. 

Φ3: Σν κέιινλ ηνπ καζήκαηνο θαιψο ή θαθψο δελ έρεη ιακπξφ κέιινλ αλαινγηδφκελνο ηελ 

νθλεξία ησλ καζεηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη ηελ θνηλή άπνςε ηνπο φηη είλαη 

αγγαξεία γηα ηα ίδηα ηα παηδηά. 

Δπηπιένλ, θξνχεηαη ν θψδσλαο ηνπ θηλδχλνπ αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξγεζε ή ηελ ππνβάζκηζε 

ησλ θνηλσληθψλ καζεκάησλ δεδνκέλνπ φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηεξνχληαη νη καζεηέο 

βαζηθψλ εξγαιείσλ επηβίσζεο ζε κηα πνιπδηάζηαηε πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία έρεη αλάγθε ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηε δεκνθξαηηθή θνπιηνχξα.  

Φ4: Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θνηλσληθψλ καζεκάησλ ζα εκθαληζηνχλ 

κειινληηθά θαζψο ε έιιεηςε ηνπο ζα ηζνπεδψζεη ζηαδηαθά ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ.  

Φ5: Ζ πνιηηηθή παηδεία ινηπφλ, ζεσξψ πσο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ καζήκαηνο αθνξνχλ άκεζα 

θαη ην κέιινλ ηεο θάζε ρψξαο. Ζ πνιηηηθή δελ αθνξά κφλν ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο κίαο 

ρψξαο αιιά θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ πνιηηψλ. Σν ζρνιείν απνηειεί απφ κφλν ηνπ ρψξν 

πνιηηηθνπνίεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ θαη κε ηελ δηδαρή ηεο πνιηηηθήο παηδείαο 

ηα παξαπάλσ απνθηνχλ  ζεκαληηθή αμία γηα ηνπο καζεηέο.  

Σνλίδεηαη επίζεο ε ζπλήζεο εληχπσζε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ φηη ηα καζήκαηα πνιηηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη γεληθφηεξα θνηλσληθψλ επηζηεκψλ είλαη δεχηεξεο δηαινγήο, φρη 

«πξσηεχνληα». Δχινγν είλαη φηη κηα ηέηνηα άπνςε δελ πξφθεηηαη λα κείλεη κφλν ζην πιαίζην 

ηνπ ζρνιείνπ αιιά ζα αθνινπζεί ην άηνκν θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ, ππνβαζκίδνληαο έηζη φ, 

ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή.  

Φ6: Γπζηπρψο, ην κάζεκα απηφ ζηα ζρνιεία ζήκεξα ζεσξείηαη δεχηεξεο δηαινγήο, 

αληηκεησπίδεηαη ηφζν απφ καζεηέο φζν θαη απφ θαζεγεηέο σο ιηγφηεξν ζεκαληηθφ απφ άιια, 

φπσο ηα καζεκαηηθά, ε ηζηνξία ή ηα αξραία, ελψ είλαη απφ ηα ιίγα πνπ ελ ηέιεη ν καζεηήο ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζα ρξεηαζηεί ζε ηφζν κεγάιν ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ. Απηφ κπνξεί λα 

αιιάμεη. 

Φ7: Θεσξψ κεγάιν πιήγκα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη γηα ηε Γεκνθξαηία ηελ θαηάξγεζε ηεο 

Πνιηηηθή Παηδείαο ζηε Β΄ Λπθείνπ Γεληθήο, ηνπ καζήκαηνο Βαζηθέο αξρέο ησλ Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ ζηελ νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε Γ΄ Λπθείνπ. 

Τπήξραλ βέβαηα θαη νη ζεηηθέο θσλέο. Αλαδείρζεθε ην θαίξην δήηεκα ησλ παλειιαδηθψλ 

εμεηάζεσλ εηζαγσγήο ζην παλεπηζηήκην. Γηα πνιινχο ε χπαξμε απηνχ ηνπ ζεζκνχ κε φιεο ηηο 

παξάπιεπξεο ζπλέπεηεο θαηαζηξέθεη ηνλ παηδαγσγηθφ θαη επηζηεκνληθφ ξφιν ηνπ Λπθείνπ, 

δεκηνπξγψληαο απιά έλαλ πξνζάιακν ή έλα εμεηαζηηθφ θέληξν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν φκσο 

ράλεηαη ν νπζηαζηηθφο ξφινο ηεο βαζκίδαο απηήο εθπαίδεπζεο πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηε 

γεληθή παηδεία ζηελ νπνία ζεκαληηθή ζέζε πξέπεη λα θαηέρεη θαη ε Πνιηηηθή Παηδεία. Ο 
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πνιηηηθφο αλαιθαβεηηζκφο έρεη ζίγνπξα καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο νη νπνίεο 

κεηνπζηψλνληαη ζε πνιηηηθή απάζεηα.  

Φ8: Όκσο, αλ ρξεηαζηεί λα θξίλσ κφλν απφ απηφ ην γεγνλφο, ηφηε λαη, βιέπσ ην κέιινλ ηεο 

Πνιηηηθήο Παηδείαο ζηα ζρνιεία ζεηηθφ. Δηδηθά ζηελ πξψηε ιπθείνπ πνπ δελ αζρνιείηαη θαλείο 

κε ηηο παλειιαδηθέο θαη ην δηάβαζκα ζε απηέο. Γελ πξφζεμα ηα παηδία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο 

λα ππνβαζκίδνπλ ην κάζεκα θαη κνπ θαίλεηαη ηψξα, κε θαζαξφ κπαιφ, πσο ν κφλνο ιφγνο πνπ 

ππνβαζκίδεηαη είλαη επεηδή δελ βξίζθεηαη ζηα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα. 

Άιιεο θσλέο θξηηηθάξνπλ ηηο ζπλερείο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο 

απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνπο καζεηέο δεκηνπξγψληαο έηζη αλαζθάιεηεο γηα ην κέιινλ ηνπο. Σν 

δήηεκα ηεο πνιηηηθνπνίεζεο ελαπφθεηηαη ζην δηαξθέο εξψηεκα ηνπ ηη «καζεηέο – πνιίηεο 

ζέινπκε». Ο δηακνξθσηηθφο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ σο δεπηεξνγελήο θνηλσληθνπνηεηηθφο 

παξάγνληαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο.  

Φ9: Σν κέιινλ ηεο πνιηηηθήο παηδείαο , θξίλεηαη ηφζν απφ ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο , φζν θαη 

απφ ηελ ελαζρφιεζε ησλ λέσλ κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πνιηηηθή. Ζ αιήζεηα είλαη πσο 

παξά ην γεγνλφο φηη ην Τπνπξγείν παηδείαο ππνβαζκίδεη ζπλερψο ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα , νη 

λένη δείρλνπλ κία ηάζε ελαζρφιεζεο κε ηελ πνιηηηθή. 

Φ10: Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα γηα ην κέιινλ ηνπ καζήκαηνο ηεο πνιηηηθήο παηδείαο δπζηπρψο 

δελ είκαη αξθεηά αηζηφδνμε. Αλαινγηδφκελε ην γεγνλφο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο ζεκεξηλήο 

θπβέξλεζεο νη νπνίεο ππνβαζκίδνπλ θαη παξαγθσλίδνπλ ζπζηεκαηηθά καζήκαηα ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, αηζζάλνκαη πσο ην κέιινλ ελφο ηφζν ρξήζηκνπ καζήκαηνο φπσο απηφ 

ηεο πνιηηηθήο παηδείαο ην νπνίν ελεξγνπνηεί ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο, ηνπο κπεί ζηνλ 

εζεινληηζκφ θαη ηνπο εκθπζήζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο θαη θνηλσλίαο. 

Σέινο, απφ θνηηεηέο πξνηείλνληαη ηξφπνη γηα ηελ ηφλσζε ηνπ καζήκαηνο. ε απηφ ην πιαίζην 

θηλήζεθε θαη ε εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο «χγρξνλνο Πνιίηεο θαη Γεκνθξαηία» ζηε Β‘ 

Λπθείνπ», ην νπνίν εθάξκνζε θαηλνηφκεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

εζηηάδνληαο δε εξγαζηήξηα θαη βησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζχλζεηνπ δεηήκαηνο ηεο 

πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο. Γπζηπρψο φκσο θαηαξγήζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε φπσο επίζεο θαη ην ζπλαθέο κάζεκα ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Γ‘ Λπθείνπ ην 

νπνίν αληηθαηαζηάζεθε απφ ηα Λαηηληθά.  

Φ3: Θα πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο καζεηέο ψζηε λα αζρνιεζνχλ κε ην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα . ην ιχθεην παξαδείγκαηνο ράξε ζα κπνξνχζε λα δνζεί ζε νκάδεο πνπ ζα έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη νη ίδηνη καζεηέο ζέκαηα πνπ ζα ηνπο έδηλε ηελ δπλαηφηεηα λα ηα δήζνπλ ζηελ 

πξάμε θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ ζηελ θνηλσλία ή αθφκε θαη ζην ζρνιείν ηνπο. 

6. πκπεξάζκαηα 

Σφζν νη καζεηέο φζν θαη νη θνηηεηέο ζπκθσλνχλ κε ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο Πνιηηηθήο 

Παηδείαο σο δηαθξηηφ κάζεκα ζην ζρνιείν γηα ηελ πνιηηηθνπνίεζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ. 

Απηνλφεην απνηειεί ην γεγνλφο ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ πεξαηηέξσ πνιηηηθή 
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αλάπηπμε ησλ αηφκσλ ζηελ ελήιηθε δσή. Αθφκε θαη κε ηε κνξθή πνπ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα, νη καζεηέο ην ζπλδένπλ άκεζα κε ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο. εκαληηθή παξάκεηξνο, ε νπνία αλαδείρζεθε ζηελ έξεπλα ήηαλ ε 

ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο κε ηε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο, 

γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηα βαζηά δεκνθξαηηθά ηδεψδε ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Ζ αλαγλψξηζε 

επίζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο εληαίαο γξακκήο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο Πνιηηηθήο 

Παηδείαο απνηειεί ζεκαληηθφ εχξεκα, δηφηη έηζη ακθηζβεηνχληαη απφςεηο πνπ ζέινπλ 

πνιπθσλία γηα ζέκαηα πνπ πξψην ιφγν πξέπεη λα έρνπλ νη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο 

ζέζεηο εηδηθψλ. Αλ ε απάληεζε ζην εξψηεκα ηνπ «ηη πνιίηεο ζέινπκε» είλαη «ελεξγνί 

πνιίηεο», ηφηε πξαθηηθέο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηε γεληθή παηδεία θαη εηδηθφηεξα ηελ πνιηηηθή 

παηδεία θέξλνπλ ην ηειείσο αληίζεην απνηέιεζκα, απηφ ηεο πνιηηηθήο απάζεηαο θαη 

αδηαθνξίαο.  

Απφ ηε ζχληνκε ζπλάληεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ θνηηεηψλ ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο 

δηαθάλεθαλ μεθάζαξα νη πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ γηα ελδπλάκσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο φρη κφλν ζε επίπεδν παξερφκελεο γλψζεο αιιά θπξίσο βησκαηηθήο ελαζρφιεζεο 

κε ζρεηηθά ζέκαηα ηφζν ζε επίπεδν ζρνιείνπ φζν θαη ζε επίπεδν ηνπηθήο θνηλσλίαο 

(Παπανηθνλφκνπ, 2020). Άιισζηε, ην νπζηαζηηθφ φθεινο ελφο ηέηνηνπ καζήκαηνο δελ είλαη ε 

ζηείξα αλαπαξαγσγή γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα, νχηε ε 

απνκλεκφλεπζε ζεζκηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Σν θχξην φθεινο ηνπ καζεηή είλαη ε απφθηεζε 

θξηηηθψλ δεμηνηήησλ θαη θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνλ/ ηελ πεξηβάιιεη. 

Καη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα, ελλννχκε ηελ εκπεξηζηαησκέλε θξηηηθή ε 

νπνία εκπεξηέρεη θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. Άξα, άιιν πξάγκα ε πνιηηηθή εθπαίδεπζε θαη 

άιιν πξάγκα ε Πνιηηηθή Παηδεία. Γηα ην ζεκαληηθφ απηφ ιφγν αηρκή ηνπ δφξαηνο πξέπεη λα 

παίμεη ν θαηαξηηζκέλνο εθπαηδεπηηθφο (Μνπδέιεο et. al. 2005).     

Ζ Πνιηηηθή Παηδεία δελ είλαη αθφκε «άιιν έλα κάζεκα», ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ην σξνιφγην 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. Οχηε κπνξεί λα δηδάζθεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη ιίγν ή 

θαη θαζφινπ ζρεηηθνί κε ην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ αληηθείκελν (Καξαθαηζάλε, 2004). 

Αληίζεηα ρξεηάδεηαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο θαη πιήξσο θαηαξηηζκέλνπο επηζηήκνλεο νη νπνίνη 

φρη κφλν ζα κπνξνχλ λα κεηαδίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ρξεζηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηνπο 

καζεηέο αιιά θαη ζα κπνξνχλ λα εκθπζνχλ θαη λα κεηαιακπαδεχνπλ ηελ αγάπε θαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά θαη γεληθφηεξα γηα ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή 

(Καδακίαο & Καινγηαλλάθε, 2003).  

Σν φηη ε αληίιεςε απηή ηνπ πνιίηε σο ελεξγνχ θαη κφλνλ ελεξγνχ κέινπο κηαο νξγαλσκέλεο 

θνηλσλίαο θπξηαξρεί ζηελ θιαζηθή ειιεληθή αξραηφηεηα, επηβεβαηψλεηαη θαη ζηνλ Δπηηάθην 

ηνπ Πεξηθιή. Δθθσλψληαο ζηνλ Κεξακηθφ ηεο Αζήλαο έλαλ επηηάθην ιφγν γηα ηνπο λεθξνχο 

ησλ καρψλ ηνπ πξψηνπ έηνπο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ (431 π.Υ.) θαη ηνλ νπνίν καο 

κεηέθεξε ν Θνπθπδίδεο, ν εγέηεο ησλ Αζελαίσλ έδσζε κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πψο 

αληηιακβάλεηαη ηνλ πνιίηε ε Αζελατθή θνηλσλία.  Ο κε ελεξγφο πνιίηεο, ινηπφλ, απηφο πνπ 

δελ κεηέρεη ζηα δεκφζηα πξάγκαηα θαη απνζχξεηαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ζθαίξα, ζηνλ ρψξν 

ηνπ ηδησηηθνχ, είλαη βάξνο γηα ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία αλήθεη (Καξβνχλεο, 2004).. Σν λα 
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«ηδησηεχεη» θάπνηνο ζηελ Αξραία Αζήλα, δελ είλαη επηινγή, είλαη ειάηησκα. Ο φξνο ηδηψηεο, 

άιισζηε, ζηελ θιαζηθή Αξραηφηεηα δελ ζήκαηλε απηφ πνπ ππνδειψλεη θπξίσο ν φξνο 

ζήκεξα, δειαδή ην πξφζσπν εθείλν πνπ δελ αζθεί δεκφζηα ιεηηνπξγία. ήκαηλε αληίζεηα, 

εθείλνλ πνπ έρεη πεξηνξηζκέλεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ηνλ αλφεην (idiot). Σαπηίδνληαλ, 

δειαδή, ν πνιηηηθά αλελεξγφο κε ηνλ θνηλσληθά αλίθαλν. Υξένο, άξα, ηεο Πνιηηείαο είλαη ε 

δηακφξθσζε ελεξγψλ πνιηηψλ κε ζηφρν ηελ εκπέδσζε ηεο πνιχπαζεο έλλνηαο ηεο 

Γεκνθξαηίαο.  
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Abstract: The field of educational administration during the last decades has made rapid 

progress, while at the same time it has managed to solve a lot of problems. Nevertheless, 

many pupils are still marginalized due to the learning difficulties or special educational needs 

they face. That is why school principals are called upon to take action to create inclusive 

schools. The present research is based on the collection and analysis of mixed research data. 

The sample of the research consisted of 177 participants and specifically 93 teachers, 16 

carers of pupils identified as having special educational needs, 13 assistant principals, 5 

principals, 18 parents of pupils identified as having special educational needs and 32 parents 

of pupils not identified as having special educational needs. Studying the results of the 

research we came to the conclusion that the attempt of the principals to create inclusive school 

environments often fails, as it is hindered by factors such as bureaucracy, lack of financial 

resources and individualized teaching. Particularly encouraging, are the results of the study, 

which show that the use of emotional intelligence by a school principal could overcome 

obstacles that arise in the principal's attempt to effectively include students who have been 

marginalized in the past. 

Keywords: leader, inclusive education, emotional intelligence, marginalization 

Πεξίιεςε: Ο ηνκέαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ έρεη γλσξίζεη αικαηψδε πξφνδν, ελψ παξάιιεια έρεη θαηαθέξεη λα επηιχζεη 

ζσξεία πξνβιεκάησλ. Παξ‘ φια απηά, πνιινί καζεηέο εμαθνινπζνχλ λα πεξηζσξηνπνηνχληαη 

ιφγσ ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ή ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ κε ηηο νπνίεο 

έξρνληαη αληηκέησπνη. Γη‘ απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν, νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαινχληαη λα 

δξάζνπλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθψλ ζρνιείσλ.Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη 

βαζηζηεί ζηε ζπιινγή θαη αλάιπζε κηθηψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηέιεζαλ 177 ζπκκεηέρνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα 93 εθπαηδεπηηθνί, 16 ζπλνδνί καζεηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, 13 βνεζνί δηεπζπληέο, 5 δηεπζπληέο, 18 γνλείο παηδηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ θαη 32 γνλείο παηδηψλ ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πξνζπάζεηα 
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ησλ δηεπζπληψλ γηα δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθψλ ζρνιηθψλ πεξηβαιιφλησλ πνιιέο θνξέο 

απνηπγράλεη, αθνχ παξεκπνδίδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε γξαθεηνθξαηία, ηα ειιηπή 

νηθνλνκηθά θνλδχιηα θαη ε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. Ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά βέβαηα είλαη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, αθνχ απνδεηθλχνπλ φηη ε επηζηξάηεπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο εθ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή ελφο ζρνιείνπ, ζα κπνξνχζε λα ππεξπεδήζεη ηα 

εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ δηεπζπληή λα ζπκπεξηιάβεη απνηειεζκαηηθά 

ηνπο καζεηέο πνπ είραλ πεξηζσξηνπνηεζεί ζην παξειζφλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: εγέηεο, ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, 

πεξηζσξηνπνίεζε 

Δηζαγσγή 

Ζ έξεπλα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε έρεη αλαπηπρζεί αικαησδψο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. ην παξειζφλ, είρε ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο management γηα λα 

απνδψζεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ δηνίθεζε, φκσο ζήκεξα παξαπέκπεη ζε έλα πεξηνξηζηηθφ 

πεξηερφκελν θαη ζπλδέεηαη κε ηε ζπκκφξθσζε, ηελ νκνηνγέλεηα θαη ηηο ζηάζεηο ησλ κειψλ 

ησλ νξγαληζκψλ, ελψ ε έλλνηα ηεο δηνίθεζεο (administration) ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφβιεςε, 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ζηνλ νξγαληζκφ 

(Μπάιηαο  & Μπέζηηαο, 2016). 

Οδεγψληαο ηε ζπδήηεζε φκσο πξνο ηα άηνκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

φξνπο, ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε φηη απφ ηε κηα ν φξνο δηεπζπληήο, αλαθέξεηαη ζε 

έλα άηνκν πνπ νξίδεηαη απφ κηα αξρή σο δηνηθεηηθφο εθπξφζσπνο, ψζηε λα πξνσζεί 

ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα, νξγαλψλνληαο θαη δηνηθψληαο νξγαληζκνχο,  επηρεηξήζεηο, ή 

εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, πνπ έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ (Κσηζίθεο, 2003). Απφ ηελ άιιε 

ν φξνο εγέηεο αλαθέξεηαη ζε έλα άηνκν πνπ έρεη σο ζηφρν ηα εμήο: 

«1) δεκηνπξγία θαη κεηάδνζε θνηλνχ νξάκαηνο, 2) πξνψζεζε θαηαλεκεκέλεο εξγαζίαο, 3) 

δεκηνπξγία ζπιινγηθήο θνπιηνχξαο, 4) αλάπηπμε θαη θαηαλφεζε πξνζσπηθνχ 5) δεκηνπξγία 

παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο θαη ηελ θνηλφηεηα, 6) ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ζσζηήο 

επηθνηλσληαθήο ηαθηηθήο» (Ρέληδε, 2014, ζ. 234).  

Δπηπξφζζεηα, ε εγεζία γεληθφηεξα  έρεη ζαλ ζθνπφ ηεο ηελ επηξξνή ζε πξφζσπα θαη νκάδεο, 

ελψ δηαθξίλεηαη απφ αμίεο θαη θαηλνηνκίεο. Αζρνιείηαη κε ην φξακα, ηα ζηξαηεγηθά ζέκαηα, 

ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπο αλζξψπνπο (Rapti, 2013).Πην ζπγθεθξηκέλα 

δειαδή, ε εγεζία (leadership) γεληθά, κπνξεί λα παξνηξχλεη ηνπο αλζξψπνπο λα δνπιεχνπλ 

πεξηζζφηεξν απ‘ φηη αλακέλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο. Μνηάδεη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε κε ηέρλε, 

ηεο νπνίαο ν εγέηεο είλαη ν δεκηνπξγφο,  ν κεζνιαβεηήο θαη ν εζνπνηφο. Ζ εγεζία είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηελ επίηεπμε ησλ πξνζρεδηαζκέλσλ πξαγκάησλ, ελψ παξάιιεια 

αλαπηχζζεη ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζηηο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

αμίεο ηνπ εγέηε (Rapti, 2013). Σελ εγεζία φκσο αζθεί έλαο δηνηθεηήο (manager), ή έλαο 

εγέηεο (leader).  
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Ζ εγεζία ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

Οη πην πάλσ φξνη δελ έρνπλ αθήζεη θαζφινπ αλεπεξέαζην ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  Ζ 

δηνίθεζε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη θάπσο ηδηφκνξθή, φπσο εληνπίδεη ν Καηζαξφο 

(2008), εμαηηίαο ησλ αθφινπζσλ δχν ιφγσλ: Σν ζρνιείν είλαη έλαο δηνηθεηηθφο ζεζκφο κε 

έληνλα γξαθεηνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αθνχ ζπληζηά κηα απνθεληξσκέλε ππεξεζία, ε 

νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Δπηπιένλ, ην ζρνιείν είλαη θαη θνηλσληθφο 

ζεζκφο κε έληνλε παξνπζία ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη επξχηεξε θνηλσλία απφ ηελ νπνία 

δέρεηαη πηέζεηο.   

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ 

είλαη ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δηεπζπληψλ (Çoğaltay & Karadağ, 2016). ζνλ αθνξά 

ζπγθεθξηκέλα ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ν δηεπζπληήο έρεη ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο 

ζρνιηθήο δσήο, ηεο ηήξεζεο ησλ λφκσλ θαη ησλ εγθπθιίσλ, ησλ ππεξεζηαθψλ εληνιψλ θαη 

ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ (Κσηζίθεο, 2003). Ο 

δηεπζπληήο είλαη ην πξφζσπν πνπ ζρεδηάδεη θαη θέξλεη ζε πέξαο ηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ, βειηηψλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ καζεηψλ κε ην λα ηνπο 

θηλεηνπνηεί θαη λα ηνπο θαζνδεγεί πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ 

(Çoğaltay & Karadağ, 2016). Θα κπνξνχζε επνκέλσο, λα πεη θαλείο φηη ε εθπαηδεπηηθή 

εγεζία είλαη αξθεηά πνιχπινθε, ψζηε λα κνηάδεη κε έλα παδι ραξαθηεξηζηηθψλ. Ο δηεπζπληήο 

είλαη απηφο ν νπνίνο πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά φια ηα θνκκάηηα ηνπ παδι, ψζηε λα 

κπνξεί λα ηα ζπλδπάδεη θαη έπεηηα λα ηα εθαξκφδεη ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη 

(Αξηζηνηέινπο & Αγγειίδε, 2008).  

Δπνκέλσο, ν δηεπζπληήο έρεη θαη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. 

Γηα λα είλαη φκσο, απνηειεζκαηηθφο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε πιεζψξα γλσξηζκάησλ 

(Πεηθνπνχινπ, 2014). ρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ν Κσηζίθεο (2003) επηζεκαίλεη φηη ν 

δηεπζπληήο είλαη ν εγέηεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί σο εγέηεο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο θαη 

ζπγρξφλσο σο δηνξηζκέλνο ππάιιεινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ. Χο εγέηεο 

πξνζπαζεί λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο νκάδαο πνπ εγείηαη, δειαδή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, ελψ σο δηνξηζκέλνο ππάιιεινο πξνζπαζεί λα 

ζπκπεξηθέξεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ηεξαξρηθά αλψηεξσλ ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ππξακίδα. Δπηπιένλ, πξνσζεί θαηλνηνκίεο, ιχλεη πξνβιήκαηα, επηθνηλσλεί κε ηνπο γνλείο θαη 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία (Καηζαξφο, 2008). 

χκθσλα κε ην IQEA (Improving the Quality of Education for All) νη δηεπζπληέο νθείινπλ: α) 

λα δίλνπλ έκθαζε ζηε βειηίσζε ησλ ζρνιείσλ, θπξίσο κέζσ ηεο πνηφηεηαο κάζεζεο φισλ 

ησλ καζεηψλ ηνπο, β) λα ζπκβάινπλ ψζηε, φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα 

εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ, γ) λα πξνσζήζνπλ ζην ζρνιείν ηελ ηδέα 

φηη πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη  επθαηξίεο γηα αιιαγέο, θαη δ) λα δεκηνπξγήζνπλ, ηηο θαηάιιειεο 

εζσηεξηθέο δνκέο θαη κηα θνπιηνχξα πνπ ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία θαη ελδπλακψλεη νκάδεο 

θαη άηνκα (Beresford, Stokes & Morris, 2003). 
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Πξνθχπηεη επνκέλσο, ε άπνςε φηη ν δηεπζπληήο δελ απνηειεί κφλν έλα απιφ δηεθπεξαησηή 

ησλ ππνζέζεσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν πξφηππν απηφ πξέπεη λα αιιάμεη θαη λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ ην πξφηππν ηνπ δηεπζπληή – εκςπρσηή –εγέηε, πνπ παίξλεη 

πξσηνβνπιίεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία θαη θαηλνηνκία θαη δηακνξθψλεη εζσηεξηθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή (αΐηεο, 2005). 

Οθείιεη, επνκέλσο, ν εγέηεο λα κεηαβάιεη ηα ζρνιεία ζε ρψξνπο, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

ηα παηδηά δεζκεχνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ηα βνεζνχλ λα γίλνπλ επηηπρεκέλνη θαη λα 

κπνξνχλ λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ 

 (Ainscow, 1998). Δπηπιένλ, έλαο θαιφο εγέηεο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ζέκαηα φπσο ν 

επαγγεικαηηζκφο, ε ππεπζπλφηεηα, ε εζηθή, θαη νη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε. Μηα ηέηνηνπ είδνπο εγεζία βαζίδεηαη ζε 

γλψζεηο, αμίεο θαη δεμηφηεηεο (Begley, 2001).      

πκπεξαζκαηηθά, θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη, φηη ν ξφινο ηνπ εγέηε ζε έλα ζρνιείν 

είλαη θαζνξηζηηθφο ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ επηηπρία θαη ηελ ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

(IQEA, 2004) θαζψο επίζεο θαη ην φηη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε 

ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζρνιείνπ είλαη ην εξψηεκα εάλ απηφ δηαζέηεη ηηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο (Slee, & Weiner, 2001). 

πκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε 

Πέξα απφ ηελ πξναλαθεξζείζα ζπδήηεζε, αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη θαηα ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ είλαη ζπρλή ε ρξήζε ηνπ φξνπ «ζπκπεξίιεςε» ζην δηεζλέο 

εθπαηδεπηηθφ ζηεξέσκα (Messiou, 2017; Thorius, 2016). Ο φξνο «ζπκπεξίιεςε» απνδίδεη ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ θάζε παηδηνχ ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπ. Παξάιιεια, επηθεληξψλεηαη ζηα 

πξνβιήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, παξά ζην ίδην ην παηδί, αιιά θαη ζηελ 

πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη γηα φια ηα παηδηά (Μέζζηνπ, 2002, ζ.84). 

Ζ ζπκπεξίιεςε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα ζπκπεξηιάβεη θάζε παηδί. 

Δπνκέλσο δελ εμαηξνχληαη νη  καζεηέο κε νπνηνπδήπνηε είδνπο δπζιεηηνπξγίεο, πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ή ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο (Κνπξθνχηαο, 2010). Σαπηφρξνλα, πεξηθιείνληαη 

καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ (Celoria, 2016), δηαθνξεηηθή ζξεζθεία ή 

κηινχλ δηαθνξεηηθή γιψζζα. Έηζη ινηπφλ γίλεηαη εκθαλέο φηη ε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε 

δελ απνηειεί απιά θαη κφλν κία θαηλνκεληθή πξνζπάζεηα κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ 

δηθαησκάησλ γηα ηα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, αθνχ ζπληζηά κία γεληθφηεξε, 

δηαρξνληθή θηινζνθία πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία νιφθιεξεο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε ζπκπεξίιεςε είλαη επηθεληξσκέλε ζηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ θαη πξνζπαζεί λα πξνζαξκφζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηηο 

αλάγθεο ηνπ αηφκνπ απηνχ, ελψ δίλεη έκθαζε ζηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα φινπο ηνπο 
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καζεηέο. Δπηπιένλ απνδέρεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, ψζηε λα θαηαθέξεη ηειηθά 

λα ελνπνηήζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Σδηβηλίθνπ θαη Κνπηζνθψζηα, 2011).  

πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ζπλαηζζεκαηηθή εγεζία 

Ζ πξνζπάζεηα ελφο ζρνιείνπ λα παξέρεη ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα 

εληζρπζεί πεξαηηέξσ εάλ ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ιεηηνπξγψληαο σο εγέηεο 

ρξεζηκνπνηνχζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο βαζηθφ κνριφ έκπλεπζεο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο θαη δεκηνπξγίαο ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο.  

Ο Bar-On (2000) εξκελεχεη ηνλ φξν ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο ζπλδπαζκφ θνηλσληθψλ 

θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ πξνζαξκνγήο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ 

πξνζσπηθφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Aldiabat (2019) ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαζνδήγεζε ελφο επηηπρεκέλνπ εγέηε, θαζψο πεξηιακβάλεη 

ηα αθφινπζα ζηνηρεία: απηνγλσζία, απηνδηαρείξηζε, θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε θαη 

δηαρείξηζε ζρέζεσλ. ηελ έξεπλά ηνπο, νη Doe, Ndinguri θαη Phipps (2015) επηζεκαίλνπλ φηη 

ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο επηηπρεκέλνπ εγέηε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, 

δειαδή ε ηθαλφηεηα άζθεζεο απηνξξχζκηζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ άιισλ 

αλζξψπσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελζπλαίζζεζε σο κέζν απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο. 

Έλαο Γηεπζπληήο - Ζγέηεο κε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε δχλαηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ 

θνπιηνχξα νιφθιεξνπ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ 

Υαξαιάκπνπο (2016), ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα θέξνπλ ζε πέξαο 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο, φηαλ ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο 

εκπλέεη ηνπο πθηζηάκελνχο. 

Οινθιεξψλνληαο ηε ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ελφο ζρνιείνπ ζε ζρέζε 

κε ηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο έξρεηαη αληηκέησπνο, νδεγνχκαζηε ζηελ ππφζεζε 

φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ελδέρεηαη λα απνηειεί παξάγνληα ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα 

ελδπλακψζεη ηελ πξνζπάζεηα ελφο δηεπζπληή λα ζπκπεξηιάβεη απνηειεζκαηηθά ηνπο καζεηέο 

πνπ βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα πεξηζσξηνπνίεζεο. ην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε 

φηη κειεηψληαο ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δηαπηζηψζακε φηη ππάξρεη εξεπλεηηθφ θελφ ζε ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ πνπ δχλαηαη λα δηαδξακαηίζεη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ζηελ απφπεηξα ελφο δηεπζπληή λα δεκηνπξγήζεη έλα ζπκπεξηιεπηηθφ ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Μεζνδνινγία 

Βαζηθφ ζηφρν ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζε ε εμέηαζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ πξνζπάζεηα ελφο δηεπζπληή Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο λα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαζνδήγεζαλ ηε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο είλαη ηα αθφινπζα: 
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-Πνηα εκπφδηα ζπλαληνχλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε ζπκπεξίιεςε; 

 

-ε πνην βαζκφ ζα κπνξνχζε ε ζπλαηζζεκαηηθή εγεζία λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

δεκηνπξγία ελφο ζπκπεξηιεπηηθνχ ζρνιείνπ; 

 

-Πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπκπεξηιεπηηθνχ – ζπλαηζζεκαηηθνχ εγέηε; 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζέκαηνο επηιέμακε ηε κηθηή κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε. Ζ κηθηή κεζνδνινγία ε νπνία ζεσξνχκε φηη κπνξεί λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά 

ζηελ απάληεζε ησλ αλσηέξσ εξσηεκάησλ, απνηειεί κία απφ ηηο αληηθεηκεληθφηεξεο 

εξεπλεηηθέο κεζφδνπο (Creswell, 2014; Kroll θαη Neri, 2009). Δπηηξέπεη ηνλ ζπλδπαζκφ 

πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο παξέρνληαο ηελ επρέξεηα γηα ηξηγσλνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ (RendaniSipho, 2012), αθνχ αληιεί ζηνηρεία απφ πνηθηιία εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, 

φπσο ζπλεληεχμεηο, παξαηεξήζεηο θαη εξσηεκαηνιφγηα. Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα γεληθεχζεη ηα 

απνηειέζκαηα, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε φζν ην δπλαηφλ πην μεθάζαξε θαη  βαζηά θαηαλφεζε 

ηνπ ζέκαηνο ηεο έξεπλαο θαη επνκέλσο, ε κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο Ponce 

θαη Pagán-Maldonado (2014). χκθσλα κε ηελ Klette (2012) ε κηθηή κεζνδνινγία πεξηνξίδεη 

ηηο επηθξίζεηο ελαληίνλ ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ γηα ππνθεηκεληθφηεηα, αιιά θαη ηελ απφθιηζε 

πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζε κηα πνζνηηθή έξεπλα ιφγσ ίζσο ηνπ ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνχ ησλ 

αξηζκεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απαξηίδνπλ ζπλνιηθά 177ζπκκεηέρνληεο. πγθεθξηκέλα, απνηειείηαη 

απφ93 εθπαηδεπηηθνχο, 16 ζπλνδνχο καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ, 13 βνεζνχο 

δηεπζπληέο, 5 δηεπζπληέο, 18 γνλείο παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑκΔΔΑ θαη 32 γνλείο 

παηδηψλ ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σν 59% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ άληξεο θαη ην 

41% ήηαλ γπλαίθεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ αλήθε ειηθηαθά ζηελ θαηεγνξία ησλ 

45-54 (48%), ελψ ην 31% αλήθε ζηελ θαηεγνξία ησλ 35-44 εηψλ θαη ην 79% ήηαλ 

κεγαιχηεξνη απφ 55 εηψλ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2020 ζε πέληε ζρνιεία 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα Γπκλάζηα, ηα νπνία δηαζέηνπλ 

ΔΜΜΔ. πγθεθξηκέλα, έιαβαλ κέξνο έλα ζρνιείν απφ ηελ Λεκεζφ(ζπλνιηθά 485 καζεηέο θαη 

87 εθπαηδεπηηθνί), έλα απφ ηε Λάξλαθα (ζπλνιηθά 352 καζεηέο θαη 61 εθπαηδεπηηθνί), έλα 

απφ ηε Λεπθσζία (ζπλνιηθά 431 καζεηέο θαη 79εθπαηδεπηηθνί) θαη δχν απφ ηελ Πάθν (Πάθνο 

1: ζπλνιηθά 289 καζεηέο θαη 58εθπαηδεπηηθνί, Πάθνο 2: ζπλνιηθά 471 καζεηέο θαη 

82εθπαηδεπηηθνί). 

Οη ζπκκεηέρνληεο επηιέγεθαλ βάζεη ηεο Γεηγκαηνιεςίαο θξηηεξίνπ (criterion sampling), 

δειαδή ζηε βάζε θξηηεξίσλ  πνπ θαζνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ζπκβάιιεη ζχκθσλα κε ηνπο Ηζαξή θαη Πνπξθφ (2015) ζηελ απνθάιπςε 
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δεηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βειηησζνχλ ζε έλα νξγαληζκφ, φπσο ην ζρνιείν. Σν θξηηήξην 

επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ε άκεζε θαη θαζεκεξηλή επαθή 

ηνπο (αλαιφγσο ηνπ ξφινπ ηνπο, π.ρ. εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, καζεηέο) κε έλα ζρνιείν ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο ζην νπνίν ζηεγάδεηαη Δηδηθή Μνλάδα ή δηαζέηεη κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο (πάλσ απφ 80). 

H κεζνδνινγηθή πνξεία ηεο παξνχζαο έξεπλαο νδεγεί ζηελ επηινγή ηνπ κνληέινπ ηεο 

«αθνινπζεηηθήο δηεξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο» (sequential exploratory strategy), ην νπνίν δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, ελζσκαηψλνληαο έπεηηα θαη ηηο δχν κεζφδνπο 

(Creswell, 2014). Ζ έξεπλα πεξλά απφ ηα ζηάδηα ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

δηαδνρηθά (Καινγεξάθε, 2013). 

Σν κνληέιν «αθνινπζεηηθήο δηεξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο» ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα 

επεμεγήζεη ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ, ελψ εθαξκφδεηαη φηαλ ν εξεπλεηήο επηζπκεί λα αλαπηχμεη 

πεξηζζφηεξν ηα απνηειέζκαηα κηαο κηθηήο κειέηεο ή λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δηεμαγσγή κηαο πνζνηηθήο έξεπλαο (Καινγεξάθε, 2013). ην πιαίζην απηφ, ν εξεπλεηήο 

αθνινπζεί ηξία ζηάδηα: ηε ζπιινγή, ηελ αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηε ρξήζε ηεο 

αλάιπζεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νξγάλνπ, πνπ απεπζχλεηαη ζε έλα δείγκα πιεζπζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζηνλ ρψξν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο (Creswell, 2014). Ζ «αθνινπζεηηθή δηεξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή» 

θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν αληηιεπηή κε ηε κειέηε ηεο εηθφλαο 1 πνπ αθνινπζεί: 

 

Δηθφλα 1: Αθνινπζεηηθή δηεξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

 

Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην, νη ζπλεληεχμεηοθαη νη νκάδεο εζηίαζεο. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 

ηξία κέξε: Μέξνο Α΄: Γεκνγξαθηθά ηνηρεία, Μέξνο Β΄:Δθαξκνγή ζπκπεξηιεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη Μέξνο Γ: πκπεξηιεπηηθή Δθπαίδεπζε θαη πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε. Οη 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ηηο νπνίεο πεξηιάκβαλαλ ην Α΄ θαη Β΄ Μέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ βαζίδνληαλ ζε απαληήζεηο πέληε ζεκείσλ (Likert 5-pointscale), νη νπνίεο 

πξνζέθεξαλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζηηο εμήο πηζαλέο απαληήζεηο: 1: Γηαθσλψ 
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απνιχησο, 2: Γηαθσλψ, 3: Οχηε Γηαθσλψ/Οχηε πκθσλψ, 4: πκθσλψ, 5: πκθσλψ 

Απνιχησο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν βαζκφ εγθπξφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο, αθνχ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα είραλ ζπιιεγεί κε ηε ρξήζε ερνγξαθήζεσλ θαη 

θαηαγξαθήο εδαθηθψλ ζεκεηψζεσλ. Σα κηθηά δεδνκέλα κεηά ηελ αλάιπζή ηνπο είραλ 

επηζηξαθεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο απνζθνπψληαο ζηε ζπκθσλία ή ηε δηαθσλία ηνπο. Ζ 

πξνζπάζεηα απηή είρε σο επηπξφζζεην ζηφρν λα επηβεβαηψζνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα δελ 

ήηαλ βεβηαζκέλα. Σα πνηνηηθά δεδνκέλα αληαλαθινχζαλ ζηηο εληππψζεηο, ην πεξηβάιινλ, ηηο 

ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Παξάιιεια ηα πνζνηηθά δεδνκέλα αλαιπζήθαλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Μέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ν ζπληειεζηήο Cronbach α εκθαλίδεηαη σο 

ηθαλνπνηεηηθφο (α=0,767), γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εξσηήζεηο, πνπ έρνπκε 

επηιέμεη ζπλζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ θιίκαθα likert (εξσηήζεηο κε πέληε επηινγέο), ε νπνία 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Σα δεδνκέλα Σνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ 

παξαηεξήζεσλ έρνπλ επηζηξαθεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. Σα 

πην πάλσ ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ θαηά ηελ άπνςή καο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο 

έξεπλαο. 

Αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα εζηθήο πνπ άπηνληαη ηεο έξεπλαο, φινη νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε 

λα ζπκθσλήζνπλ κε ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, δίλνληαο 

ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή  κέζσ ηεο ππνγξαθήο ηνπ «Δληχπνπ πγθαηάζεζεο γηα 

πκκεηνρή ζηελ Έξεπλα». Γηεπθξηλίζηεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ζα κπνξνχζαλ λα 

απνζχξνπλ ηε ζπλαίλεζή ηνπο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Άδεηα γηα 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έρεη ρνξεγεζεί θαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηε δηεμαγσγή ηεο. Δπηπξφζζεηα, επηβεβαηψζακε ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ζα 

ζεβαζηνχκε ηηο αξρέο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο αλσλπκίαο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο. 

Απνηειέζκαηα 

Έλαξμε ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία έδσζε ε ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ 

ηεο ρξήζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ηεο ζπλέληεπμεο, απνζθνπψληαο ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεψλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηα εκπφδηα, ηα νπνία ελδέρεηαη λα ζπλαληά ν δηεπζπληήο ελφο 

ζρνιείνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε ζπκπεξίιεςε, ή έζησ λα απνηξέςεη ηελ πεξηζσξηνπνίεζή 

ηνπο.Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ινηπφλ, νη αθφινπζεο δειψζεηο εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ: 

«Καζεκεξηλά γίλνληαη ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο απφ φινπο καο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαθέξνπκε λα νδεγήζνπκε ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

ζηε ζπκπεξίιεςε. Κάηη θαηαθέξλνπκε» (Βνεζφο Γηεπζπληήο, ζρνιείν 1) 
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«Ο δηεπζπληήο καο ζε θάζε ηνπ ελέξγεηα έρεη ζηφρν ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο…Γελ κπνξψ 

λα πσ…είκαζηε άςνγνη ζηελ πξνζπάζεηα απηή!Σα δηθαηψκαηα ηνπ φκσο είλαη 

πεξηνξηζκέλα. ίγνπξα ππάξρνπλ καζεηέο πνπ δνπλ αθφκε ζην πεξηζψξην»(γνλέαο 

παηδηνχ ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο,ζρνιείν 6) 

χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα Γπκλάζηα, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα 

γίλνληαη αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Παξ‘ φια απηά νη πξνζπάζεηεο απηέο ελδέρεηαη λα κελ απνδίδνπλ. Σελ άπνςε 

απηή επηβεβαηψλνπλ θαη ηα αθφινπζα δεδνκέλα: 

«Γπζηπρψο δελ ιεηηνπξγνχκε φπσο ζέινπκε εκείο. Ο ηξφπνο πνπ δηδάζθνπκε είλαη 

θαζνξηζκέλνο απφ ην Τπνπξγείν. Αθνινπζνχκε θη εκείο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. 

Γελ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ην κάζεκα. Γη‟ απηφ θάπνηεο θνξέο είλαη πνιχπινθα 

απηά πνπ δεηάκε θαη δελ κπνξνχλ λα καο παξαθνινπζήζνπλ φια ηα παηδηά» 

(εθπαηδεπηηθφο, ζρνιείν 3) 

Έλαο ιφγνο επνκέλσο γηα ηνλ νπνίν ελδέρεηαη λα νδεγείηαη θάπνηνο καζεηήο ζηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε είλαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κάζεκα, ηα 

νπνία είλαη πξνδηαγεγξακκέλα θαη πνιιέο θνξέο ελδέρεηαη λα αγλννχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

κπνξεί έρεη ν θάζε καζεηήο. Δπηπξφζζεηα, νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δειψζεη ηα αθφινπζα: 

«Οη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα λα είκαζηε φινη ίζνη ζην ζρνιείν. 

Δίλαη πνιχ πξνζεθηηθνί θαη ζέινπλ λα βνεζήζνπλ φια ηα παηδηά. Κάπνηα παηδηά 

φκσο δελ ην θαηαιαβαίλνπλ απηφ θαη δελ ζέινπλ λα έρνπλ θίινπο θάπνηα παηδηά κε 

εηδηθέο αλάγθεο. Έηζη ηα αθήλνπλ κφλα ηνπο, ηα απνκνλψλνπλ» (καζεηήο, ζρνιείν 5) 

«πλήζσο νη δηεπζπληέο πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπκπεξηιεπηηθά ζρνιεία 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ λα βνεζήζνπλ, αιιά δελ μέξνπλ πσο. Γελ έρνπλ ηηο 

γλψζεηο γηα λα βνεζήζνπλ έλα καζεηή λα ιάβεη κέξνο ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

νχηε γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ λα ζπλαλαζηξαθεί κε ηνπο άιινπο καζεηέο» 

(εθπαηδεπηηθφο, ζρνιείν 4). 

Μειεηψληαο ηηο πην πάλσ απφςεηο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη πηζαλφ ιφγν γηα 

ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, παξά ηελ πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

δηεπζπληψλ, πηζαλφλ λα απνηειεί ε πεξηζσξηνπνηεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπο ή ε ειιηπήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία καζεηψλ 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Πεξλψληαο ζην πνζνηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο θαη βαζηδφκελνη ζηελ αθνινπζεηηθή 

δηεξεπλεηηθή ζηξαηεγηθήαμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαίλεηαη φηη ε πνιηηηθή ηεο θηινζνθίαο ρσξίο 

απνθιεηζκνχο δελ εθαξκφδεηαη ζην ζρνιείν. Απνθαιχθζεθε φηη «Οη καζεηέο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ απνιακβάλνπλ ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα κε άιινπο καζεηέο ζην ζρνιείν», επεηδή «Οη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο 

πεξηζσξηνπνηνχληαη ιφγσ ηεο παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ ζηήξημεο», θαζψο νη δχν απφςεηο 
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έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε βάζε ηελ αλάιπζε ζπληειεζηή Pearson (r =-.344, 

p-value =.001). Δπηπξφζζεηα,«Οη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη νη καζεηέο κε αλαπεξίεο είλαη 

κέξνο ηνπ ζρνιείνπ». Σαπηφρξνλα φκσο, ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρνπλ «Αξθεηά ρξήκαηα γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο» (r =.105, p-value =.000). 

Δπηπιένλ, εληνπίδεηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε δήισζε «νη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπκπεξηιεπηηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο» θαη ηε δήισζε «ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο» (r =-.239, p-value =.031)θαη «ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ πξνσζεί ηελ άπνςε φηη 

φινη νη καζεηέο πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ίζα εθπαηδεπηηθά δηθαηψκαηα» (r =-.158, p-value 

=.023). 

Ζ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ απνδεηθλχεη φηη ηφζν νη δηεπζπληέο, φζν θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηα ππφ έξεπλα ζρνιεία, έρνπλ πςειά ζηελ αηδέληα ηνπο ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο θηινζνθίαο θαη πξνζπαζνχλ εκπξάθησο λα απνθχγνπλ ηηο 

πεξηζσξηνπνηεηηθέο ηάζεηο γηα λα νηθνδνκήζνπλ ζπκπεξηιεπηηθή θνπιηνχξα.  

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ηφζν ησλ  πνζνηηθψλ φζν θαη ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ πξνρσξήζακε πξνο ηελ ηξηγσλνπνίεζή ηνπο,κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ θαη ηεο 

εξκελείαο ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή καο νδήγεζε ζην 

ζπκπέξαζκα φηηζηα ππφ έξεπλα ζρνιεία δελ εθαξκφδεηαη πιήξσο ε ζπκπεξηιεπηηθή 

εθπαίδεπζε, παξφιν πνπ ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί, φζν θαη νη δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ είλαη 

πξφζπκνη λα ηελ πξνσζήζνπλ. Οη παξάγνληεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,φπσο γηα παξάδεηγκα: ηα 

πξνθαζνξηζκέλα γηα θάζε κάζεκα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ε έιιεηςε ρξεκαηηθψλ 

θνλδπιίσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηε ζπκπεξηιεπηηθή πξνζπάζεηα, ε 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη νη 

πεξηνξηζκέλεο δηθαηνδνζίεο ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

Δπηρεηξψληαο λα δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηελ 

επηζηξάηεπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο σο παξάγνληα πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθψλ ζρνιηθψλ πεξηβαιιφλησλ, δεκηνπξγήζακε κία 

νκάδα εζηίαζεο. Σελ νκάδα απηή απνηεινχζαλ 18 ζπκκεηέρνληεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 9 ήηαλ 

εθπαηδεπηηθνί, νη 2 ήηαλ ζπλνδνί παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, νη 3 γνλείο παηδηψλ ρσξίο 

εηδηθέο αλάγθεο, νη 2 γνλείο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη νη 2 βνεζνί δηεπζπληέο. Ζ 

ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα απφ ηα ζρνιεία πνπ ιάκβαλαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. ηε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα εζηίαζεο ζπδεηήζεθαλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ νη 

ζπκκεηέρνληεο φηη θάπνηνη καζεηέο εμαθνινπζνχλ λα πεξηζσξηνπνηνχληαη παξφιν πνπ έρνπλ 

γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο. ηε ζπλέρεηα είραλ ζπδεηεζεί ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξίδνπλ έλα 

ζπκπεξηιεπηηθφ εγέηε. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα παξαζέζνπκε ελδεηθηηθά θάπνηεο απφςεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ηα αθφινπζα: 
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«Έλα ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε 

λνκνζεζία, βάζεη ηεο νπνίαο ιεηηνπξγεί ε εηδηθή εθπαίδεπζε….Γελ αθήλεη ηνλ δηεπζπληή 

νχηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο» (Άλλα, 

εθπαηδεπηηθφο). 

«Όλησο πνιιέο θνξέο έρνπκε πξνζπαζήζεη λα βξνχκε ηξφπνπο γηα λα απνθχγνπκε ηελ 

απνκφλσζε θάπνησλ καζεηψλ, φκσο δπζηπρψο ήηαλ κάηαηεο. πλήζσο ην Τπνπξγείν 

δελ αληηκεησπίδεη ηα ζέκαηα πεξηζσξηνπνίεζεο απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο πιεπξά, 

αιιά ηα δηεπζεηεί βαζηδφκελν ζηε λνκνζεζία…Φπζηθά απηφ δελ είλαη θαζφινπ 

παξάινγν, αιιά ζίγνπξα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα (Γηψξγνο, Βνεζφο Γηεπζπληήο) 

«Έρεηε δίθην, φκσο είλαη πνιχ δχζθνιν γηα ηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

επεξεάζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ην Τπνπξγείν» (Μαξία, 

ζπλνδφο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο) 

«Ζ πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία ελζπλαίζζεζεο πξέπεη λα γίλεη απφ ην ίδην ην ζρνιείν θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα εκπιέμεη ην Τπνπξγείν» (Μαξία, κεηέξα παηδηνχ ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο). 

«Ναη…. ίγνπξα… Ο δηεπζπληήο φκσο ηνπ θάζε ζρνιείνπ έρεη θάπνηεο δηθαηνδνζίεο. 

Άξα, ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη ην ζέκα ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ λνεκνζχλε κε ηελ νπνία κπνξεί 

λα θαηεπζχλεη θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο» (Γηάλλεο, παηέξαο 

παηδηνχ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο). 

Μειεηψληαο ηα παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπδήηεζε θαηεπζχλζεθε 

πξνο ηελ άπνςε φηη ην Τπνπξγείν ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη ην ζέκα ηεο 

ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο  απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ πιεπξά, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο. Γπζηπρψο φκσο, φπσο έρνπλ αλαθέξεη νη 

ζπκκεηέρνληεο θάηη ηέηνην είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη. Γη‘ απηφ ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ίζσο λα κπνξνχζαλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο λα 

πξνσζεζνχλ απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ θάζε ζρνιείνπ κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

ζπκπεξηιεπηηθψλ ζρνιηθψλ πεξηβαιιφλησλ. Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ελφο ζρνιείνπ θαίλεηαη 

φηη είλαη  θαζνξηζηηθφο γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, αθνχ ζχκθσλα κε έλα 

δηεπζπληή (ζρνιείν 3) 

«Θεσξψ φηη γηα λα θαηαθέξνπκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηα παηδηά πνπ ίζσο ζην παξειζφλ 

λα έρνπλ πεξηζσξηνπνηεζεί πξέπεη νπσζδήπνηε λα βάινπκε ηνπο άιινπο, φπνηνη θη αλ 

είλαη απηνί νη άιινη, ζηε ζέζε ελφο παηδηνχ πνπ πεξηζσξηνπνηείηαη. Πξέπεη λα 

θαηαιάβνπλ ηη ζθέθηεηαη, ηη ληψζεη, πσο βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ, πσο βιέπεη ηνπο άιινπο. 

Βαζηθά πξέπεη λα είκαζηε πξψηα άλζξσπνη θαη κεηά φια ηα ππφινηπα. Γηα λα ην θάλεηο 

απηφ δελ κεηξάλε νχηε ηα πηπρία, νχηε ε θνηλσληθή ή επαγγεικαηηθή καο ζέζε» 

πκπιεξσκαηηθά ε κεηέξα ελφο παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο (ζρνιείν 5) επεζήκαλε ηα 

αθφινπζα: 
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«Πξέπεη σο γνλείο απφ ηε κηα λα βνεζάκε ηνλ δηεπζπληή λα ληψζεη ηα ζπλαηζζήκαηά καο 

θαη απφ ηελ άιιε θη εκείο πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζθέςεηο θαη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα εληνπίζνπκε ηηο θαηαιιειφηεξεο 

πξαθηηθέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε ζπκπεξίιεςε». 

Δπηπξφζζεηα ν παηέξαο ελφο παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο (ζρνιείν 6) αλέθεξε: 

«Οθείινπκε θη εκείο σο γνλείο λα κνηξαζηνχκε ηηο ζθέςεηο καο. Πξέπεη λα κπνχκε ζηε 

ζέζε ελφο γνλέα παηδηνχ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αιιά πξέπεη νπσζδήπνηε θαη 

ν γνλέαο απηφο λα κπεη ζηε ζέζε ελφο γνλέα παηδηνχ ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο. Μπνξεί απηφ 

λα αθνχγεηαη ιίγν πεξίεξγν. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηεπζπληή. 

Πνιιέο θνξέο θάπνηνη γνλείο αηζζάλνληαη φηη ηα παηδηά ηνπο κπαίλνπλ ζην πεξηζψξην 

γηαηί ε καζεζηαθή δηαδηθαζία θπιάεη πην αξγά φηαλ ζηελ ηάμε ππάξρνπλ θαη δπν ηξία 

παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο». 

Οη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ απνδεηθλχνπλ φηη έλαο ζεκαληηθφο ππιψλαο εθαξκνγήο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εγεζίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε πξφθιεζε ελζπλαίζζεζεο. Δπηρεηξψληαο 

λα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρεη αλάκεζα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

θαη ηε ζπκπεξηιεπηηθή εγεζία αλαιχζακε ηηο εξσηήζεηο ηνπ Μέξνπο Γ‘ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν:«πκπεξηιεπηηθή Δθπαίδεπζε θαη πλαηζζεκαηηθή 

Ννεκνζχλε». Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε 

δήισζε «Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν εξγάδνκαη πξνσζεί ηε ζπκπεξηιεπηηθή 

εθπαίδεπζε» θαη ηηο αθφινπζεο δειψζεηο: 

«Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα πξνσζεί ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε» 

«Ο δηεπζπληήο αθνχεη πξνζεθηηθά ηελ άπνςε ησλ άιισλ» 

 

R ,23

0 

p.value ,03

8 

«Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα πξνσζεί ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ 

εκπηζηνζχλεο» 

 

R ,22

2 

p.value ,04

3 

«Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα πηζηεχεη φηη ε ζπκπεξίιεςε είλαη δπλαηή 

γηα φινπο» 

R ,34

1 

p.value ,02

9 

«Ο δηεπζπληήο εκπλέεη ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ψζηε λα 

θξνληίδνπλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ άιισλ» 

R ,41

0 

p.value ,02
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1 

«Ο δηεπζπληήο εκπλέεη ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ψζηε λα 

ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηα φισλ» 

R ,29

8 

p.value ,03

6 

«Ο δηεπζπληήο εκπλέεη ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ψζηε λα 

κπνξνχλ λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ (ελζπλαίζζεζε)» 

R ,50

1 

p.value ,02

9 

«Ο δηεπζπληήο δέρεηαη ηελ αιιαγή πξνο ην θαιχηεξν» R ,12

5 

p.value ,02

1 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ πξνζπάζεηα γηα δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ δηεπζπληή ελφο ζρνιείνπ λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία 

ζπκπεξηιεπηηθψλ ζρνιηθψλ πεξηβαιιφλησλ, θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εθφδηα ελφο δηεπζπληή. Με 

γλψκνλα ινηπφλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ηδηαίηεξα ηελ ελζπλαίζζεζε, ν 

δηεπζπληήο ελφο ζρνιείνπ κπνξεί λα θαιχςεη ηα θελά πνπ δεκηνπξγεί πνιιέο θνξέο ε έληνλε 

γξαθεηνθξαηία θαη ν ζπγθεληξσηηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη πνιιέο θνξέο ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θππξηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ε νπνία θαίλεηαη φηη 

πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη έλαλ ελ δπλάκεη ζπκπεξηιεπηηθφ εγέηε κπνξεί λα θαηεπζχλεη 

απνηειεζκαηηθά ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο νδεγεζήθακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν δηεπζπληήο 

ελφο ζρνιείνπ έξρεηαη θαζεκεξηλά αληηκέησπνο κε ζσξεία πξνβιεκάησλ. ηα ήδε ππάξρνληα 

πξνβιήκαηα πξνζηίζεηαη θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Charalampous&Papademetriou, 2020). Ο 

δηεπζπληήο ελφο ζρνιείνπ ινηπφλ θαιείηαη αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηα πνηθίια απηά 

πξνβιήκαηα επηζηξαηεχνληαο ηφζν ηηο δηνηθεηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηεη, φζν θαη ηηο 

εγεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, αιιά θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά.  

Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε επηζηξάηεπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο εθ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή 
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ηνπ ζρνιείνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ εμνκάιπλζε θάπνησλ δπζθνιηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηελ πνξεία πξνο ηε ζπκπεξίιεςε (Charalampous, Papademetriou&Masouras, 

2020). Ο δηεπζπληήο ινηπφλ δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο εκπλεπζηήο θαη θαη‘ επέθηαζε 

θαζνδεγεηήο  ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Υαξαιάκπνπο, 2016). 

Ζ ελ ιφγσ έξεπλα κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαζψο θαη ζηε 

βειηίσζε ηνπ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, αιιά ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ππάξρεη έληνλε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε.Πξνρσξψληαο φκσο έλα βήκα παξαπέξα, νθείινπκε λα 

πξνηείλνπκε, ζε πεξίπησζε κειινληηθήο έξεπλαο,ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζην ξφιν ελφο δηεπζπληή, ν νπνίνο επηδηψθεη λα πξνσζήζεη ηε 

ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, κέζσ άιισλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ. Γηα παξάδεηγκα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί κε ηε βνήζεηα ηεο έξεπλαο δξάζεο, 

απνζθνπψληαο ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ θαη ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπο. 
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Abstract: The present study is based on the subjects of Teaching a Second or Additional 

Language, and the Anthropology of Food. This is a case study that focuses on ways of 

utilizing culinary activities in teaching the Greek language to foreign adult students in higher 

education. Specifically, the study relies on research material collected at the School of 

Modern Greek Language (SMG) of Aristotle University of Thessaloniki during the period 

2015-2020 from 20 classes of different levels in Greek, which were attended by a total of 

about 180 students from Europe, America, Africa, Asia, and Australia. The study discusses 

issues related to (a) ways in which food can effectively contribute to intercultural dialogue 

and intercultural communication in a firmly multicultural educational space such as SMG as 

well as ways in which culinary activities can enhance various cognitive (language and 

cultural), social and emotional skills of foreign language students, including the conditions 

that must be met for the maximum effectiveness of these activities; (b) any difficulties that 

may arise before, during and after these activities, as well as ways to deal with them. 

Keywords: Teaching Greek as a Second or Additional Language, Anthropology of Food, 

Non-Formal and Informal Education, Outdoor Education, enhancement of language and 

intercultural skills 

Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα κειέηε αληιεί ηε ζεκαηηθή ηεο απφ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο 

Γηδαθηηθήο ηεο Γεχηεξεο Γιψζζαο (Γ2) ή Πξφζζεηεο Γιψζζαο (ΠΓ) θαη ηεο Αλζξσπνινγίαο 

ηεο Σξνθήο. Πξφθεηηαη γηα κηα κειέηε πεξίπησζεο πνπ εζηηάδεη ζε ηξφπνπο αμηνπνίεζεο 

γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε μέλνπο/εο 

ελήιηθνπο/εο ζπνπδαζηέο/ηξηεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, βαζίδεηαη ζε 

εξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ ζπιιέρζεθε ζην ρνιείν Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο (ΝΔΓ) ηνπ 

Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2020 απφ 20 

ηάμεηο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ειιελνκάζεηαο, ζηηο νπνίεο δίδαζθα ε ίδηα. πκκεηείραλ 
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ζπλνιηθά πεξίπνπ 180 ζπνπδαζηέο/ηξηεο απφ ηελ Δπξψπε, ηελ Ακεξηθή, ηελ Αθξηθή, ηελ 

Αζία θαη ηελ Απζηξαιία. Αμηνπνηψληαο εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ηε ρξήζε 

πνηθίισλ αλνηρηψλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, ζπδεηηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ α) ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ην θαγεηφ δχλαηαη λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν 

θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία ζε έλαλ εμ νξηζκνχ πνιππνιηηηζκηθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, 

φπσο είλαη ην ΝΔΓ, εληζρχνληαο πνηθίιεο γλσζηηθέο (γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο), 

θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ μελφγισζζσλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ· θαη β) 

ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηηο 

γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο επίζεο θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηδαθηηθή ηεο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο ή Πξφζζεηεο Γιψζζαο, 

Αλζξσπνινγία ηεο Σξνθήο, Με Σππηθή θαη Άηππε Δθπαίδεπζε, Δθηφο Σάμεο Δθπαίδεπζε, 

ελίζρπζε γισζζηθψλ θαη δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ 

Δηζαγσγή 

Ζ παξνχζα κειέηε αζρνιείηαη κε ηε ζπκβνιή γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο (Γ2) ή πξφζζεηεο γιψζζαο (ΠΓ) ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έρνληαο ζπγθεληξψζεη εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ 20 ηάμεηο 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ειιελνκάζεηαο, ηνπ ΝΔΓ/ΑΠΘ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

Οθηψβξηνο 2015-Μάξηηνο 2020, ζπδεηά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ αθελφο α) ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο νη γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληζρχνπλ πνηθίιεο γλσζηηθέο, θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ θαη αθεηέξνπβ) δπζθνιίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο επίζεο θαη ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

Ήδε απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα ε Διιάδα άξρηζε λα κεηαηξέπεηαη 

απφ ρψξα απνζηνιήο ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ (Μαξγαξψλε, 2005: 234-

238).πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ζηελ 

Διιάδα, ην 2011, ην 18,8%, ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο (δειαδή 2.037.196 άηνκα) 

δήισζαλ φηη είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα πξνεξρφκελνη απφ ρψξα εμσηεξηθνχ 

(Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2014). Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ν αξηζκφο ησλ μέλσλ θαηνίθσλ 

πνπ έκελαλ ζηελ Διιάδα είηε κφληκα είηε πξνζσξηλά απμήζεθε θαηά πνιιέο εθαηνληάδεο 

ρηιηάδεο, θπξίσο κε ηελ πξνζθπγηθή θξίζε πνπ θνξπθψζεθε ην 2015. Απφ ηε ρξνληά εθείλε 

κέρξη ζήκεξα, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο 1.219.360 άηνκα έθηαζαλ ζηελ Διιάδα απφ ηα ρεξζαία θαη 

θπξίσο ηα ζαιάζζηα ζχλνξά ηεο, πξνεξρφκελα απφ εκπφιεκεο δψλεο ή πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε 

δσή ηνπο ήηαλ επηζθαιήο (UNHCR, 2021). Αξθεηά απφ ηα άηνκα απηά παξακέλνπλ 

νηθεηνζειψο ή εμ αλάγθεο ζηελ Διιάδα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε δηδαζθαιία θαη ε 

εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο σο Γ2 ή ΠΓ απνηειεί κηα φιν θαη πην αλαγθαία αιιά θαη πην 

δηαδεδνκέλε πξαγκαηηθφηεηα. Σνηνπηνηξφπσο, ε ελαζρφιεζε κε ην ελ ιφγσ γλσζηηθφ πεδίν 

αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηνχκελα θαη ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο. 
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Δπηπιένλ, ε Αλζξσπνινγία ηεο Σξνθήο είλαη έλα γλσζηηθφ πεδίν πνπ, κε ηηο πξψηεο 

ζεκειεηψδεηο κειέηεο ησλ Mary Douglas (1975: 61-81), Marvin Harris (1986), Jack Goody 

(1982· 1998), Sidney Mintz (1985· 1996) θαη Arjun Appadurai (1988: 3-24), άξρηζε λα 

θαζηεξψλεηαη σο έλαο ζεκαληηθφο θιάδνο ηεο Αλζξσπνινγίαο, πνπ αλέδεημε ην θαγεηφ σο 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θνπιηνχξαο, ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο 

δσήο.Δληνχηνηο, ε ζχδεπμε ηεο δηδαθηηθήο κηαο γιψζζαο κε ην θαγεηφ παξακέλεη ζε γεληθέο 

γξακκέο αδηεξεχλεηε ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη επξχηεξα.  

Παξαηεξψληαο, ινηπφλ, αλ θαη εληειψο ζπκπησκαηηθά ζηελ αξρή, ηνλ αξσγφ ξφιν ηνπ 

θαγεηνχ (ι.ρ. δξαζηεξηφηεηεο καγεηξηθήο, ζπλεζηίαζεο θαη ζπκπνζηαζκνχ εληφο θαη εθηφο 

ηεο ηάμεο) ηφζν γηα ηελ θαιιηέξγεηα γλσζηηθψλ (θαη ζπγθεθξηκέλα γισζζνπνιηηηζκηθψλ) 

δεμηνηήησλ φζν θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη δηαπνιηηηζκηθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο Γ2/ΠΓ, απνθάζηζα λα 

αζρνιεζψ ζπζηεκαηηθά κε ηε κειέηε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θαγεηνχ ζηα γισζζηθά καζήκαηα. 

ηε κειέηε απηή, κεηά ηελ παξνχζα ζχληνκε εηζαγσγή, αθνινπζεί κηα ζεσξεηηθή ελφηεηα, 

πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνζαθήληζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ εξγαζία, ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαθηηθήο ηεο Γ2/ΠΓ πάλσ ζηηο 

νπνίεο ζηεξίρηεθαλ ηα γισζζηθά καζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ έιαβε ρψξα ε 

παξνχζα έξεπλα, φπσο επίζεο ηνλ ζθνπφ θαη ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Οη επφκελεο ελφηεηεο είλαη αθηεξσκέλεο 

αθελφο ζηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη αθεηέξνπ ζηα 

βαζηθά ηεο ζπκπεξάζκαηα θαη ζε πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Σέινο 

ζπδεηηνχληαη νη πεξηνξηζκνί ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη ε έξεπλα. 

1. Θεσξία 

1.1 Απνζαθήληζε ελλνηψλ  

1.1.1 Γεχηεξε Γιψζζα – Δπηπξφζζεηε Γιψζζα 

ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία ν φξνο «γιψζζα» είζηζηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

πνηθίινπο επηζεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο, φπσο ι.ρ. «κεηξηθή» [ή ζε κεηαγελέζηεξεο 

επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο «πξψηε» (Γ1)], «δεχηεξε» (Γ2), «ηξίηε» (Γ3), «μέλε», 

«επηπξφζζεηε» θ.ιπ. Ο θαζέλαο απφ απηνχο ηνπο πξνζδηνξηζκνχο εζηηάδεη ζε δηάθνξεο 

πηπρέο ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε βάζε κηα ζεηξά 

θξηηεξίσλ, φπσο  

 α) ε ζεηξά ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα άηνκν καζαίλεη κηα γιψζζα, 

 β) ε ηθαλφηεηα/επάξθεηα ελφο/κηαο νκηιεηή/ηξηαο ζε κηα γιψζζα,  

 γ) ε ζπρλφηεηα ρξήζεο κηαο γιψζζαο,  
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 δ) νη ζηάζεηο ελφο/κηαο νκηιεηή/ηξηαο απέλαληη ζε κηα γιψζζα, θαη θαη‘ επέθηαζε ε 

ηαχηηζή ηνπ/ηεο κε ηε γιψζζα απηή ηφζν απφ κία εζσηεξηθή νπηηθή (δειαδή κε πνηα 

γιψζζα ηαπηίδεηαη πην πνιχ ν/ε ίδηνο/α) φζν θαη απφ κηα εμσηεξηθή νπηηθή (δειαδή 

κε πνηα γιψζζα πεξηζζφηεξν ηνλ/ηελ ηαπηίδνπλ νη άιινη άλζξσπνη), θαη 

 ε) ε θνζκνζεσξία ή νη απηνκαηηζκνί (δειαδή ι.ρ. ζε πνηα γιψζζα θάπνηνο/α 

ζθέθηεηαη, νλεηξεχεηαη θαη εθθξάδεηαη απζφξκεηα) (Skutnabb-Kangas, 1981: 14-18· 

Davies, 2003). 

Δπνκέλσο, σο κεηξηθή ή Γ1 νξίδεηαη ε γιψζζα πνπ έλα άηνκν καζαίλεη αξρηθά ζηε δσή ηνπ, 

έρεη ηε κεγαιχηεξε επάξθεηα, ηε ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν, απνηειεί ηε γιψζζα ησλ 

δεζκψλ, ησλ ηαπηίζεσλ θαη ηνπ αλήθεηλ θαη είλαη θνξηηζκέλε ζπλαηζζεκαηηθά κε ζεηηθφ 

πξφζεκν (ειά-Μάδε, 2001: 29). Γ2 είλαη απηή πνπ έλα άηνκν καζαίλεη ζε κεηαγελέζηεξε 

θάζε ηεο δσήο ηνπ, αθνχ έρεη ήδε θαηαθηήζεη ηνπο κεραληζκνχο ηεο Γ1 (Μήηζεο & Μήηζε, 

2007: 83-108). πρλά, ε εθκάζεζε ηεο Γ2 πξαγκαηνπνηείηαη γηα ιφγνπο ηθαλνπνίεζεο 

αλαγθψλ θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο ελφο αηφκνπ γηα πξνζσπηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο 

ιφγνπο. Πξνζδηνξίδεηαη θαη σο ε ιηγφηεξε ηζρπξή ή ε ιηγφηεξε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα ζε 

ζρέζε κε ηελ πξψηε, ελψ έλαο/κία νκηιεηήο/ηξηα ληψζεη ιηγφηεξν ηαπηηζκέλνο/ε κε απηή 

(Baker, 2001: 62). πρλά θαη αλάινγα κε ηε δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο 

νπνίεο δεη έλα άηνκν, κία γιψζζα πνπ αξρηθά ήηαλ ε Γ1 ηνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ 

άιιε ζηε ζπλέρεηα. Αλ θαη ν φξνο Γ2 ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζεί ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα εθηφο απφ ηε Γ1 (Ellis, 1994: 11), εληνχηνηο ζηελ πην πξφζθαηε 

βηβιηνγξαθία άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν φξνο «πξφζζεηε» γιψζζα 

(ΔΓ) (Leung & Creese, 2010). Σνηνπηνηξφπσο, απνθεχγνληαη νη εληειψο πεξηραξαθσκέλνη 

γισζζηθνί νξηζκνί, πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ δελ αληηζηνηρνχλ ζηηο πνιπδηάζηαηεο θαη ξεπζηέο 

γισζζηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. 

1.1.2 Με ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε (Non-formal and Informal Education) 

Με ηνλ φξν κε ηππηθή εθπαίδεπζε ελλννχκε ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζε έλα 

νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην εθηφο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. πλήζσο 

νδεγεί ζηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ αλαγλσξηζκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν. Με ηνλ φξν 

άηππε εθπαίδεπζε ελλννχκε ηελ εθπαίδεπζε πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο νξγαλσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ, ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ. Aπφ ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ε κάζεζε πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζε πεξηβάιινληα θαζεκεξηλήο δσήο, φπσο ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ εξγαζία, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ζηελ θνηλφηεηα. Βεβαίσο, ε άηππε εθπαίδεπζε 

έρεη καζεζηαθά απνηειέζκαηα, σζηφζν απηά ζπάληα θαηαγξάθνληαη, ζρεδφλ πνηέ δελ είλαη 

πηζηνπνηεκέλα θαη ζπλήζσο δελ είλαη άκεζα νξαηά γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο, νχηε 

(ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ) αλαγλσξίδνληαη επίζεκα σο εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε ή 

απαζρφιεζε (Chisholm, 2005: 4). 
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1.1.3 Δθηφο Σάμεο Δθπαίδεπζε (Outdoor Education) 

Δθηφο ηάμεο εθπαίδεπζε είλαη απηή πνπ ιακβάλεη ρψξα εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ, θαηά ηελ 

νπνία νη εθπαηδεπφκελνη/εο ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο, έρνληαο άκεζε 

αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ. Οη ξίδεο ηεο εθηφο ηάμεο εθπαίδεπζεο εληνπίδνληαη θπξίσο 

ζην θηινζνθηθφ έξγν ηνπ John Amos Comenius, πνπ αλέδεημε ηνλ θνκβηθφ ξφιν ησλ 

πξαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε κάζεζε (Lukaš & Munjiza, 2014: 32-44)· ηνπ John Dewey 

(1938), πνπ ζεσξείηαη πξσηνπφξνο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο· ηνπ John Locke, πνπ 

ππνζηήξηδε φηη ε πεγή ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο πξνέξρεηαη απφ ηελ εκπεηξία πνπ απνθηάηαη 

κέζσ ησλ αηζζήζεσλ (Anstey, 2011)· ηνπ Jean-Jacques Rousseau, πνπ ζεσξνχζε ηε ρξήζε 

ησλ αηζζήζεσλ εθ ησλ σλ νπθ άλεπ γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ 

πεξηβάιινπζα πξαγκαηηθφηεηα (Gianoutsos, 2006: 1-23)· θαη ηνπ Johann Heinrich Pestalozzi, 

πνπ ήηαλ ππέξκαρνο ηεο «κάζεζεο κε ην θεθάιη, ηελ θαξδηά θαη ηα ρέξηα», δειαδή ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ ελζσκαηψλεη θαη ηνπο ηξεηο ηνκείο ηεο κάζεζεο: ηε γλσζηηθή (θεθάιη), ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή (θαξδηά) θαη ηελ πξαθηηθή (ρέξηα) (Brühlmeier, 2010). 

1.1.4 Αλζξσπνινγίαο ηεο Σξνθήο 

Ζ Αλζξσπνινγία ηεο Σξνθήο απνηειεί επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο επηζηήκεο ηεο 

Αλζξσπνινγίαο, πνπ εζηηάδεη ζηε κειέηε ηνπ θαγεηνχ ηφζν σο ζχζηεκα παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο φζν θαη σο ζχζηεκα επηηέιεζεο. Καζψο ε ηξνθή απνηειεί έλα ζχζηεκα 

επηθνηλσλίαο θαη κηα ζχκβαζε ρξήζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (Barthes, 1970: 307-315), ε 

Αλζξσπνινγία ηεο Σξνθήο εμεηάδεη –κεηαμχ άιισλ– ζεκαηηθέο φπσο ηη, πψο θαη πφηε ηξψλε 

νη άλζξσπνη, πψο ην θαγεηφ γίλεηαη κέξνο αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ, πψο ην 

ηνπηθφ (εζληθφ) δηαπιέθεηαη κε ην ππεξηνπηθφ, φπσο θαη πηπρέο ηεο ηξνθήο πνπ αθνξνχλ 

ζξεζθεπηηθά, πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά, ηαμηθά, ςπρνινγηθά ή έκθπια δεηήκαηα (Bourdieu, 

1984·  Fischler, 1988: 275-292· Cook & Crang, 1996: 131-154· Beardsworth & Keil, 1997· 

Caplan, 1997: 1-31· Gibson, 2007: 4-21· Kiefer, Rathmanner & Kunze, 2005: 194-201· 

Brulotte&DiGiovine, 2014). 

1.2. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή ηεο Γ2/ΔΑ  

Οη ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή ηεο Γ2/ΔΑ αθελφο αθνξνχλ ηα 

επηθνηλσληαθά κνληέια, ζηα νπνία δίλεηαη έκθαζε ηφζν ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γιψζζαο θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε φισλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

φζν θαη ζηελ εζηίαζε ζην λφεκα θαη φρη ζηε θφξκα (Candlin, 1972: 37-44· Canale & Swain, 

1980: 1-47· Littlewood, 1981·Lightbown & Spada, 2017). Αθεηέξνπ αθνξνχλ ηα κεηα-

επηθνηλσληαθά κνληέια, ζηα νπνία δίλεηαη έκθαζε –κεηαμχ άιισλ– ζηνλ Κξηηηθφ 

Γξακκαηηζκφ, θαζψο εληζρχεη ηελ θξηηηθή κάζεζε θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ηεο αλνηρηήο ζθέςεο (Morgan, 1997·Morgan & Ramanathan, 2005: 

151-169· Margaroni & Magos, 2020: 1-8). 
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2. Ζ έξεπλα 

2.1 θνπφο ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εζηηάζεη θαη λα δηεξεπλήζεη ηξφπνπο αμηνπνίεζεο 

γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο Γ2/ΔΓ ζε 

μέλνπο/εο ελήιηθνπο/εο ζπνπδαζηέο/ηξηεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, λα αλαδείμεη ηηο 

σθέιεηεο ηφζν σο πξνο ηνλ γλσζηηθφ φζν θαη σο πξνο ηνλ θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ 

ηνκέα, λα εληνπίζεη ηπρφλ δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζή ηνπο θαη λα πξνηείλεη ελδεηθηηθνχο 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

2.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Σα ππφ ζπδήηεζε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 Πψο κπνξεί ην θαγεηφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ θαη 

πξαθηηθψλ) σο δείθηεο ηαπηφηεηαο λα ζπκβάιεη ζηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ; 

 Με πνηνπο ηξφπνπο νη (εμσζρνιηθέο) γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα 

εληζρχζνπλ ηηο γλσζηηθέο (γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο), θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ;  

 Πνηεο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα ηε κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ 

ησλ γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ;  

 Πνηεο δπζθνιίεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πψο νη δπζθνιίεο απηέο 

κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ; 

2.3 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

2.3.1. Σν δείγκα 

Σν εξεπλεηηθφ πιηθφ ζπιιέρζεθε ζην ΝΔΓ ηνπ ΑΠΘ θαηά ηελ πεξίνδν Οθηψβξηνο 2015-

Μάξηηνο 2020 απφ 20 ηάμεηο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζηα ειιεληθά, απφ ην Α1 έσο ην Γ1 

ζχκθσλα κε ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο. ηηο ηάμεηο απηέο 

ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 180 καζεηέο ειηθίαο 18-70 εηψλ απφ ηελ Αλαηνιηθή θαη 

Γπηηθή Δπξψπε, ηε Βφξεηα θαη ηε Νφηηα Ακεξηθή, ηε Βφξεηα θαη ηελ Τπνζαράξηα Αθξηθή, 

ηελ Δγγχο, Μέζε θαη Άπσ Αλαηνιή θαη ηελ Απζηξαιία. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ Δπξσπαίσλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ ήηαλ Υξηζηηαλνί/έο, θπξίσο ηνπ 

Οξζφδνμνπ δφγκαηνο γηα φζνπο/εο είραλ θαηαγσγή απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, θαη ηνπ 

Καζνιηθνχ δφγκαηνο (θαη ιηγφηεξν ζπρλά ηνπ Πξνηεζηαληηθνχ) γηα φζνπο/εο είραλ θαηαγσγή 
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απφ ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο, φπσο επίζεο θαη απφ ηελ Απζηξαιία. Οη 

ζπνπδαζηέο/ηξηεο απφ ρψξεο ηεο Δγγχο θαη Μέζεο Αλαηνιήο ήηαλ θαηά θχξην ιφγν 

Μνπζνπικάλνη/εο, ηνπ ηηηηθνχ θαη ηνπ νπληηηθνχ δφγκαηνο. Οη ζπνπδαζηέο/ηξηεο απφ ηελ 

Αθξηθή ήηαλ Υξηζηηαλνί/έο (Οξζφδνημνη/εο θαη Καζνιηθνί/έο) θαη Μνπζνπικάλνη/εο. Έλαο 

αμηφινγνο αξηζκφο ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ ήηαλ νπαδνί ηνπ Αγλσζηηθηζκνχ, ελψ έλαο ζρεηηθά 

κηθξφο αξηζκφο ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ αλήθε ζε άιιεο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, φπσο ε εβξατθή θαη 

ε βνπδηζηηθή, ή δήισλαλ άζενη/εο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ ήηαλ ε νινθιήξσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζήο ηνπο, ζπλήζσο ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Πνιινί/έο απφ απηνχο/έο είραλ ήδε 

νινθιεξψζεη ηηο πηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο, ελψ κεξηθνί/έο είραλ νινθιεξψζεη κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο ή ζην εμσηεξηθφ. ηελ Διιάδα δνχζαλ πξνζσξηλά, εκη-

κφληκα ή κφληκα, θπξίσο γηα εθπαηδεπηηθνχο, επαγγεικαηηθνχο ή νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο. Έλα 

κηθξφ πνζνζηφ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ ήηαλ πξνζθπγηθήο θαηαγσγήο, επνκέλσο ε δηακνλή ηνπο 

ζηελ Διιάδα νθεηιφηαλ πεξηζζφηεξν ζε ιφγνπο αλάγθεο παξά ζε ιφγνπο πξνζσπηθήο 

επηινγήο.  

Οη ζπνπδαζηέο/ηξηεο δηδάζθνληαλ ειιεληθά 10 ή 20 ψξεο ηελ εβδνκάδα ζην πιαίζην ησλ 

γισζζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΝΔΓ, ηα νπνία είραλ 

δηάξθεηα 1, 3, 4, 5 ή 8 κήλεο. Ο ζηφρνο ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ 

ήηαλ ε απφθηεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο επάξθεηαο (Β2 επίπεδν), ε νπνία ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ είζνδν μέλσλ ππεθφσλ ζε ειιεληθφ παλεπηζηήκην. 

2.3.2 Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε, νη αλαιπηηθέο ζεκεηψζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ, φπσο θαη εκη-δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο κε ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζπνπδαζηέο/ηξηεο ζηηο γαζηξνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα δεθάδσλ γαζηξνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ εληφο θαη εθηφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο κε πνηθίιεο αθνξκέο: 

 ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ γισζζνπνιηηηζκηθψλ καζεκάησλ,  

 γελέζιηα θαη ελίνηε νλνκαζηηθέο γηνξηέο ησλ εθπαηδεπφκελσλ,  

 ζξεζθεπηηθέο θαη ζεκαληηθέο εζλνπνιηηηζκηθέο γηνξηέο ηφζν ηεο Διιάδαο φζν θαη ησλ 

ρσξψλ θαηαγσγήο ηνπο,  

 ζεαηξηθέο, κνπζηθέο, θηλεκαηνγξαθηθέο, κνπζεηαθέο θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο θνηλέο 

εμφδνπο,  

 ηε δηάζεζε ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ γηα δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ ζε αλνηρηνχο 

ρψξνπο (ι.ρ. πάξθα, θαθέ),  

 ηε δηάζεζή ηνπο γηα γλσξηκία κε πηπρέο ηφζν ηεο ειιεληθήο καγεηξηθήο φζν θαη ηεο 
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καγεηξηθήο άιισλ πνιηηηζκψλ,  

 ηελ επηζπκία ηνπο γηα γλσξηκία κε ηδηαίηεξεο καγεηξηθέο θαη ηηο ηδενινγίεο πνπ 

εληνπίδνληαη πίζσ απφ απηέο, φπσο ι.ρ. ε ρνξηνθαγηθή θαη ε βηγθαληθή καγεηξηθή θαη 

ηδενινγία. 

Δπηπιένλ, ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γισζζηθψλ 

καζεκάησλ εληφο ηάμεο, φπνπ νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο είραλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηνχλ θαη λα 

αζρνινχληαη κε ζεκαηηθέο πνπ πξνέθππηαλ κε αθνξκή ηηο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Οη εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο έιαβαλ ρψξα κε 12 πιεξνθνξεηέο/ηξηεο-θιεηδηά πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ δηάθνξνπο ζξεζθεπηηθνχο-ηδενινγηθνχο ρψξνπο, ελψ ειεχζεξεο ζπδεηήζεηο 

έιαβαλ ρψξα κε ην ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ πνπ ζπκκεηείρε ζηηο γαζηξνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα πεληαεηία. Δπέιεμα ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο 

εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, θαζψο ε θιεηζηή ζπλέληεπμε ζεκαίλεη απζηεξή δφκεζε θαη 

θαη‘ επέθηαζε έιιεηςε επειημίαο θαη ειεπζεξίαο ζηελ έθθξαζε ησλ απφςεσλ ησλ κειψλ ηνπ 

εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ, ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξγαιείν επέηξεςε ην 

μάθληαζκα θαη ηελ αλάδπζε πην απξφζκελσλ δεηεκάησλ, πνπ δελ είραλ θαζνξηζηεί εμ αξρήο, 

αιιά ζηε ζπλέρεηα ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθά γηα ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο (Patton, 1990). Οη 

θχξηνη άμνλεο ησλ εκη-δνκεκέλσλ ζπλέληεπμεσλ αθνξνχζαλ –κεηαμχ άιισλ– ηνπο ιφγνπο 

εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηελ αμηνιφγεζε πνηθίισλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα γισζζηθά καζήκαηα, κε έκθαζε ζηηο 

γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εκβάζπλζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο θαη ζηελ πξνζέγγηζε πηπρψλ ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο, δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνηάζεηο 

βειηίσζήο ηνπο. 

2.3.3 Σξφπνο ηαμηλφκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

Σα δεδνκέλα ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) Πξψηα, κε βάζε ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ, ηαμηλνκεκέλσλ ρξνλνινγηθά θαη αλά ηάμε 

ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ:  

 ερεηηθά αξρεία απφ ηηο ζπλεληεχμεηο,  

 βίληεν θαη θσηνγξαθίεο απφ ηηο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  

 πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο απφ ηελ επηηφπηα παξαηήξεζε ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φζν θαη πξηλ θαη κεηά απφ απηέο ζηελ ηάμε θαηά ηε 

ζπδήηεζε θαη γισζζηθή επεμεξγαζία ζεκαηηθψλ πνπ πξνθχπηαλ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

β) ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ζεκαηηθά θξηηήξηα πνπ αθελφο αθνξνχζαλ ζηε ζπκβνιή ησλ 

γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ θαιιηέξγεηα  
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 ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, 

 ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ,  

 ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη 

 ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ. 

Αθεηέξνπ αθνξνχζαλ ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έπξεπε λα ηζρχνπλ γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηαλ θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο απηψλ.Ζ 

ζπγθέληξσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ κε δηαθνξεηηθά 

εξεπλεηηθά εξγαιεία βνήζεζε ζηελ ηξηγσλνπνίεζε ηεο έξεπλαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο 

ζπλέβαιε ζηε κεγαιχηεξε αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηά ηεο. 

2.4 Παξνπζίαζε θαη  αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

2.4.1 Ζ ζπκβνιή ησλ γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ θαιιηέξγεηα 

πνιιαπιψλ δεμηνηήησλ ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ 

Οη γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα κε ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ 

ζεκαηνδνηνχζαλ πάληα κηα δπλακηθή εθπαηδεπηηθή αξρή. Καζψο ε ζχλδεζε ηνπ θαγεηνχ κε 

ηνλ ηδησηηθφ ρψξν θαη θαη‘ επέθηαζε κε ηελ νηθεηφηεηα είλαη απηνλφεηε, ε ζπλεζηίαζε 

απνηεινχζε έλα ειθπζηηθφ ζηνηρείν γηα φια ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ζπκβάιινληαο ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο ζε έλα πεξηζζφηεξν ραιαξφ θαη 

ιηγφηεξν ηππηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε απηφ ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο. 

Σνηνπηνηξφπσο, εληζρπφηαλ ην «παηδαγσγηθφ θιίκα» ηεο ηάμεο, δεκηνπξγνχληαλ ζπλζήθεο 

ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ, αλαπηπζζφηαλ ε αίζζεζε ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο, ελψ έκπαηλαλ ηα ζεκέιηα γηα ηε δεκηνπξγία αξκνληθψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, πνπ απνηεινχλ ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο (Σξηιηαλφο, 2013: 383). 

χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ, ν ενξηαζκφο ησλ γελεζιίσλ 

θαη θαηά πεξίπησζε ησλ νλνκαζηηθψλ ενξηψλ ηνπο, φπσο επίζεο θαη πνηθίισλ ζξεζθεπηηθψλ 

θαη ζεκαληηθψλ εζλνπνιηηηζκηθψλ ενξηψλ ηφζν ηεο Διιάδαο φζν θαη ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο 

ηνπο, κε πνηθίιεο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο θαη εθηφο ηεο ηάμεο, θαζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, είρε σο απνηέιεζκα ηε βαζχηεξε δηαπξνζσπηθή ηνπο γλσξηκία, ηελ 

θαιχηεξε εμνηθείσζή ηνπο κε πνηθίινπο πνιηηηζκνχο θαη γαζηξνλνκηθέο παξαδφζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνχ ηνπο 

πξνο απηέο. Σνηνπηνηξφπσο, ελίζρπε ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν –δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ 

Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ– ζε έλαλ εμ νξηζκνχ πνιππνιηηηζκηθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, φπσο 

είλαη ην ΝΔΓ. Δπηπιένλ, είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε ηεο αμίαο ηεο εζσηεξηθήο 

πνιπκνξθίαο θαη πνιπκέξεηαο ηεο θάζε εθπαηδεπφκελεο νκάδαο, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζεηηθήο 

απηναληίιεςεο θαη απηνπεπνίζεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ, θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ 

πεξαηηέξσ δεκηνπξγία θηιηθνχ, ππνζηεξηθηηθνχ, επράξηζηνπ θαη ελ γέλεη ζεηηθνχ 
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παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο. Σν ηειεπηαίν νδεγνχζε κε ηε ζεηξά ηνπ ζηε δεκηνπξγία αθφκε 

πεξηζζφηεξν ζεηηθψλ ζπλζεθψλ θαη απνηειεζκάησλ κάζεζεο (Burden, 1995). Παξάιιεια, 

απνηεινχζε θίλεηξν γηα κηα πην ελεξγή θαη άθνβε ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαηέβαιιαλ κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο ζηελ ελαζρφιεζή 

ηνπο κε ηα ειιεληθά, αλαθάιππηαλ εζσηεξηθά θίλεηξα κάζεζεο θαη δηακφξθσλαλ κηα 

πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε πξνο ηε γιψζζα ζηφρν (Freiberg, 2005: 208-218). 

Αξθεηέο θνξέο νη γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλνδεχνληαλ απφ κνπζηθέο, ηξαγνχδηα θαη 

ρνξνχο ηφζν ηεο ρψξαο ππνδνρήο φζν θαη ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ. 

Σνηνπηνηξφπσο, εληζρπφηαλ ν πνιπαηζζεηεξηαθφο ραξαθηήξαο ηεο γισζζηθήο κάζεζεο 

(Myréen, 2017: 423-426). Ζ έξεπλα έρεη αλαδείμεη πνιιαπιψο ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ηεο 

κνπζηθήο –κεηαμχ άιισλ– ζηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο ηνπο θαη ζηελ θαιχηεξε απνκλεκφλεπζε ηνπ ιεμηινγίνπ ράξε 

ζηνλ κεισδηθφ ξπζκφ (Jourdain, 1997· Mora, 2000: 146-152· Piri, 2018), φπσο επίζεο έρεη 

αλαδείμεη ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ηνπ ρνξνχ γηα αλάινγνπο ιφγνπο (Pinter, 1999: 13-20· 

Bongiorno, 2001: 36-41). πσο θαη ηα θαγεηά, έηζη θαη νη κνπζηθέο, ηα ηξαγνχδηα θαη νη 

ρνξνί, δεκηνπξγνχζαλ κηα επράξηζηε αηκφζθαηξα απαιιαγκέλε απφ άγρνο, βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηε κάζεζε, ελψ ηαπηφρξνλα ήηαλ θνξείο πνιηηηζκηθψλ γλψζεσλ. Δπηπιένλ, ε 

ηαπηφρξνλε ή παξάιιειε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ ησλ ηξαγνπδηψλ ελίζρπε ζπρλά 

ην θπζηθφ πέξαζκα απφ ηε κηα γιψζζα ζηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηηο πξαθηηθέο ηεο 

δηαγισζζηθφηεηαο (translanguaging), δειαδή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ γισζζψλ σο έλα 

νινθιεξσκέλν θαη εληαίν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, ρσξίο απζαηξέησο θαηαζθεπαζκέλα 

εζσηεξηθά δηαθξηηά φξηα (Garcia & Wei, 2014). Σέινο, ε νιφπιεπξε εμνηθείσζε ησλ 

ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ κε πεξηζζφηεξεο απφ κία θνπιηνχξεο ηαπηφρξνλα ελίζρπε ηηο πξαθηηθέο 

ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ γηα πξψηε θνξά ν Κνπβαλφο αλζξσπνιφγνο Fernando Ortiz νλφκαζε 

transculturation θαη πνπ αθνξά ην θαηλφκελν ηεο ζχγθιηζεο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη ηε 

βίσζή ηνπο απφ ηα εθάζηνηε ππνθείκελα σο έλα ζπλερέο φιν (Hermann, 2007: 257-260). 

Οη πεξηζζφηεξεο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιάκβαλαλ ρψξα ζε εζηηαηφξηα, κνπζηθέο 

ηαβέξλεο, κπαξ, θακπαξέ, θαθεηέξηεο θαη ηαρπθαγεία, είηε σο απηφλνκεο δξαζηεξηφηεηεο είηε 

σο ζπλνδεπηηθέο πνιηηηζηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ θνηλψλ εμφδσλ. Έηζη, νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο 

είραλ ηελ επθαηξία λα θαιιηεξγήζνπλ πξνζιεπηηθέο θαη παξαγσγηθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο 

πνπ ελίζρπαλ ην ιεμηιφγην ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (ΑΠ) ηνπ ΝΔΓ θαη αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή δσή, ηε καγεηξηθή, ην 

θαγεηφ θαη ηε δηαηξνθή, ηελ ςπραγσγία θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. Δπηπιένλ νη 

ζπνπδαζηέο/ηξηεο ήηαλ ζε ζέζε λα εμαζθνχληαη ζε γισζζηθέο πξάμεηο, επίζεο πξνβιεπφκελεο 

απφ ηα ελ ιφγσ ΑΠ, φπσο –κεηαμχ άιισλ– λα εθθξάδνπλ πξνηίκεζε θαη επηζπκία ή 

δπζαξέζθεηα (ι.ρ. ζρφιηα γηα ηηκέο), λα δέρνληαη ή λα αξλνχληαη πξνζθιήζεηο, λα εθθξάδνπλ 

πξφζεζε θαη απφθαζε, λα δεηνχλ βνήζεηα θαη ζπκβνπιέο, λα δίλνπλ εληνιέο θαη νδεγίεο, λα 

παξαγγέιλνπλ, λα πεξηγξάθνπλ κηα εηθφλα (ι.ρ. έλα πηάην ή κηα ζπληαγή), λα δηαβάδνπλ θαη 

λα θαηαιαβαίλνπλ δηαθεκίζεηο (ι.ρ. ρψξσλ εζηίαζεο, καγεηξηθψλ πξντφλησλ), λα δεηνχλ 

πιεξνθνξίεο, λα δηαπξαγκαηεχνληαη θαη λα δηεθδηθνχλ, λα ζπδεηνχλ γηα ηε κεζνγεηαθή 
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δηαηξνθή, ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηεο Διιάδαο θαη άιισλ ηφπσλ κέζα απφ κηα ζπγθξηηηθή 

πξνζέγγηζε (ι.ρ. εληνπηζκφο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ), λα ζπδεηνχλ γηα γηνξηέο θαη εηδηθέο 

δηαηξνθηθέο παξαδφζεηο (ι.ρ. ρνξηνθαγία θαη βηγθαληζκφο) θαη λα αληαιιάζζνπλ επρέο. 

Σέινο, νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ έκπξαθηα πνηθίια πνιηηηζηηθά 

ζηνηρεία ηεο ρψξαο ππνδνρήο, φπσο, κεηαμχ άιισλ, θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ησλ Διιήλσλ, 

ηξφπνπο δηαζθέδαζεο, ζηνηρεία γηα ην πξνθίι ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ηξφπνπο εθδήισζεο 

επγέλεηαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (ιεθηηθή θαη κε), ζέκαηα θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ θ.ιπ. 

(Ακβξάδεο, et al. 2010· Καπνπξθαηζίδνπ & Γαβξηειίδνπ, 2015).  

Άιιεο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιάκβαλαλ ρψξα ζηα ζπίηηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Σν 

γεγνλφο απηφ ζεκαηνδνηνχζε ηε κεηάβαζε απφ ηε δεκφζηα ζθαίξα, φπνπ ιάκβαλε ρψξα ε κε 

ηππηθή εθπαίδεπζε, ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα καζήκαηα ειιεληθψλ ηνπ ΝΔΓ, ζηελ ηδησηηθή 

ζθαίξα, φπνπ ιάκβαλε ρψξα ε άηππε εθπαίδεπζε, φπσο ήηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο θνηλήο 

πξνεηνηκαζίαο θαη θαηαλάισζεο ελφο γεχκαηνο ή ην κνίξαζκα εκπεηξηψλ θαη ε αληαιιαγή 

απφςεσλ γχξσ απφ ην ηξαπέδη. Παξά ηε ξεπζηφηεηα ησλ νξίσλ κεηαμχ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ρψξνπ ζηελ επνρή ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο (Habermas, 1997), ζαθψο ν ηδησηηθφο 

ρψξνο ζπλάδεη κε ηελ έλλνηα ηεο νηθεηφηεηαο. Σνηνπηνηξφπσο, κία ζπρλά ζηξεζνγφλνο 

δηαδηθαζία, φπσο ε ελ ιφγσ ηξηηνβάζκηα γισζζηθή εθπαίδεπζε κε ηνλ έσο έλαλ βαζκφ 

εμεηαζηνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο, θαηάθεξλε λα απεθδπζεί ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ηεο 

θαη λα κεηακνξθσζεί ζε κηα δηαδηθαζία ραιαξφηεηαο, δεζηαζηάο θαη φισλ ησλ 

παξειθφκελσλ.  

Σαπηνρξφλσο, νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο κπνξνχζαλ λα δξάηηνληαη ηεο επθαηξίαο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ζηφρν ζε απζεληηθά γισζζηθά πεξηβάιινληα – ελδεηθηηθά ι.ρ. ζε 

ιατθέο αγνξέο θαη ζνχπεξ κάξθεη θαηά ηελ αγνξά ησλ καγεηξηθψλ πιηθψλ, ή ζηελ αλαδήηεζε, 

θαηαλφεζε (γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ) θαη πινπνίεζε καγεηξηθψλ ζπληαγψλ, κεηαμχ 

άιισλ θαη ζηε γιψζζα ζηφρν. Δπηπιένλ ε κεηαθνξά ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηε 

δεκφζηα ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα ζεκαηνδνηνχζε κηα κεγαιχηεξε δηάζεζε θαη πξνζπκία ησλ 

ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ λα εκπιαθνχλ ζε βαζχηεξεο θαη πην πνηθίισλ ζεκάησλ ζπδεηήζεηο, πνπ εθ 

ησλ πξαγκάησλ απαηηνχζαλ ηε ρξήζε ελφο επξχηεξνπ ιεμηινγίνπ, πεξηζζφηεξσλ 

γξακκαηηθψλ θαλφλσλ θαη πην ζχλζεηεο ζχληαμεο. Γεθάδεο ηζηνξίεο αθεγνχληαλ γχξσ απφ 

ην ηξαπέδη, ζπρλά κε αθνξκή ηα ίδηα ηα θαγεηά, πνπ αλαθαινχζαλ αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο 

κλήκεο, ηαμίδεπαλ ηνπο ζπλδαηηπκφλεο ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο θαη ρξφλνπο κέζα απφ φιεο 

ηνπο ηηο αηζζήζεηο: γεχζεηο, αξψκαηα, ρξψκαηα, πθέο, ήρνη (ι.ρ. ησλ θαγεηψλ πνπ βξάδνπλ ή 

ηεγαλίδνληαη ή ησλ πνηψλ πνπ ζεξβίξνληαη). Χζηφζν, ηέηνηνπ είδνπο γαζηξνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δελ βειηίσλαλ κφλν ηηο γισζζνπνιηηηζκηθέο θαη ελ γέλεη ηηο γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αιιά παξάιιεια ελίζρπαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

λνεκνζχλε θαη θαιιηεξγνχζαλ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, φπσο κεηαμχ άιισλ ηελ 

εκπαζεηηθή αθξφαζε, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηνλ αιιεινζεβαζκφ θαη ηελ νηθεηφηεηα (Goleman, 

1995).  

Δπίζεο, πνηθίιεο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο έιαβαλ ρψξα ζηε θχζε. Γεδνκέλνπ φηη ηα 

πάξθα θαη ην πξάζηλν θαηαιακβάλνπλ κάιινλ πεξηνξηζκέλε έθηαζε ζηηο ειιεληθέο 
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κεγαινππφιεηο, νη δπλαηφηεηεο επηινγήο ηφπνπ δηεμαγσγήο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη 

αιήζεηα φηη ππφθεηλην ζε αξθεηνχο πξαθηηθνχο πεξηνξηζκνχο. Δληνχηνηο, δηάθνξεο κειέηεο 

αλαθέξνληαη ζηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο κάζεζεο ζηε θχζε, ζηε ζεηηθή ηεο επίδξαζε ζην 

γλσζηηθφ επίηεπγκα ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζην 

πεξηβάιινλ (Eaton, 2000· Ballantyne & Packer, 2002: 218-236). Δπηπιένλ, γίλεηαη ιφγνο γηα 

ηε κεγαιχηεξε δηάζεζε θαη πξνζπκία ηνπο γηα ελαζρφιεζε εθηφο ηάμεο κε πνηθίια γλσζηηθά 

αληηθείκελα, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί έλα επράξηζην θαη ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα 

επνηθνδνκεηηθφ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Scott, Boyd & Colquhoun, 2013: 47-53). 

Δλ γέλεη ε εθπαίδεπζε ζηε θχζε  ηφζν γηα παηδηά φζν θαη γηα ελήιηθεο απμάλεη ηε ζσκαηηθή, 

ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπο πγεία, θαζψο θαη ηελ αηζζεηεξηαθή θαη αηζζεηηθή ηνπο 

επαηζζεηνπνίεζε, ζπκβάιινληαο ζηελ επεκεξία ηνπο (Waite, 2007: 333-347). λησο, ζηηο 

γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ζηε θχζε, ε ίδηα ε γε κεηαηξεπφηαλ θάζε 

θνξά ζε έλα ζπκβνιηθφ λνεηφ ηξαπέδη. Γχξσ απφ απηφ θηινμελνχληαλ ζπλδαηηπκφλεο απφ 

θάζε γσληά ηεο θαη κνηξάδνληαλ απφ θνηλνχ εδέζκαηα θαη βηψκαηα, πνηά θαη γλψζεηο ή 

απφςεηο, πξνζεγγίδνληαο ηε γιψζζα ζηφρν κε έλαλ εληειψο νιηζηηθφ ηξφπν (Goodman, 

1986). 

Σέινο, αμίδεη λα γίλεη κηα ηδηαίηεξε κλεία ζηηο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζπνπδαζηέο/ηξηεο πεξηζζφηεξσλ ηκεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2019-2020 κε ζηφρν ηε γλσξηκία ηεο βηγθαληθήο 

θνπδίλαο αιιά θαη φιεο ηεο θηινζνθίαο ζηελ νπνία απηή ζηεξίδεηαη θαη ε νπνία αθνξά 

ηαπηφρξνλα ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ έκβησλ φλησλ ηνπ πιαλήηε αιιά θαη ηεο πξνζσπηθήο 

πγείαο (Allen, 2000: 163-174· Amato & Partridge, 1989). Οη πξνηάζεηο θαη ε δηνξγάλσζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ απηψλ δξαζηεξηνηήησλ γίλνληαλ απφ έλαλ βίγθαλ ζπνπδαζηή κηαο ηάμεο 

πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ ειιελνκάζεηαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κάο έδσζαλ ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνχκε κε ζέκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα 

πξναλαθεξζέληα ΑΠ ηνπ ΝΔΓ  θαη αθνξνχζαλ ηελ πγεία θαη ηε δηαηξνθή, φπσο επίζεο 

ηελ νηθνινγία θαη γεληθφηεξα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλεο ππνζεκαηηθέο ησλ ΑΠ, νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο κπφξεζαλ κέζα απφ απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο αλαθνξηθά κε ζπλήζεηεο πγηεηλήο 

δηαηξνθήο, ηε ζρέζε δηαηξνθήο θαη ηξφπνπ δσήο, ηε ρνξηνθαγία, ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ, 

αιιά θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εχθξαηε δψλε, ηε κεζνγεηαθή ρισξίδα θαη παλίδα, ηα 

νηθνζπζηήκαηα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα ζηελ Διιάδα, ηα απεηινχκελα είδε, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηνπο πξνζηαηεπφκελνπο πδξνβηφηνπνπο, ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, ηηο 

θιηκαηνινγηθέο αιιαγέο, ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε 

δσνθηιία θαη ηε ζηάζε απέλαληη ζηα δψα, ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ (δηαηξνθηθνχ) 

ππεξθαηαλαισηηζκνχ θ.ιπ. Δπηπιένλ, κε αθνξκή απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη 

ζπνπδαζηέο/ηξηεο είραλ ηελ επθαηξία λα εμαζθεζνχλ ζε γισζζηθέο πξάμεηο, επίζεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηα ελ ιφγσ ΑΠ, φπσο –κεηαμχ άιισλ– λα πεξηγξάςνπλ πξνβιήκαηα 

πγείαο, λα εθθξάζνπλ (ζπλ)αηζζήκαηα, λα εληνπίζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ πιεξνθνξίεο ζε 

νηθνινγηθά θείκελα (ι.ρ. αθίζεο, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα), λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

απφςεηο, λα ζπκθσλήζνπλ θαη λα δηαθσλήζνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ (Ακβξάδεο, et al., 2010· 
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Καπνπξθαηζίδνπ & Γαβξηειίδνπ, 2015).  

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ γαζηξνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ελίζρπζε ησλ γισζζνπνιηηηζκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ. Παξάιιεια ελδπλακψλεηαη ε δηαπξνζσπηθή θαη ε 

θξηηηθά δηαπνιηηηζκηθή ηνπο επηθνηλσλία –κεηαμχ πνιιψλ άιισλ θαη– κέζα απφ ην θαγεηφ, 

θαζψο ηζρχεη απηφ πνπ αλαθέξεη ζπρλά ε ιατθή ζπκνζνθία: «Πεο κνπ ηη ηξσο λα ζνπ πσ 

πνηνο είζαη» (Bell & Valentine, 1997). 

2.4.2. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

δπζθνιίεο πινπνίεζεο θαη ελδεηθηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο 

Δληνχηνηο, ε δηνξγάλσζε θαη ε πξαγκαηνπνίεζε δηάθνξσλ γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζπλεπαγφηαλ πνηθίιεο δπζθνιίεο, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά απφ απηέο. Οη δηαθνξεηηθέο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ δηαθνξψλ ή γεληθφηεξσλ θηινζνθηψλ δσήο 

κπνξνχζαλ ζαθψο λα ζπλεπάγνληαη δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ. 

πγθεθξηκέλα: Ση γηλφηαλ κε εθπαηδεπφκελνπο/εο πνπ βξίζθνληαλ ζε πεξίνδν λεζηείαο, 

δειαδή απείραλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ηξνθέο θπξίσο φζνη/εο αλήθαλ ζην Οξζφδνμν ρξηζηηαληθφ 

δφγκα, ή απείραλ θαζνιηθά απφ ηελ ηξνθή θαη ην πνηφ, αθφκε θαη ηνπ λεξνχ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζηε κέξα (ι.ρ. απφ 

αλαηνιήο κέρξη δχζεο ηνπ ειίνπ), φπσο νη Μνπζνπικάλνη/εο θαηά ην Ρακαδάλη; Καη ηη 

ζπλέβαηλε κε ηνπο/ηηο ζπνπδαζηέο/ηξηεο εθείλνπο/εο πνπ –επίζεο γηα απζηεξά ζξεζθεπηηθνχο 

ιφγνπο–ήηαλ δηζηαθηηθνί/έο ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 

ζπλνδεχνληαλ απφ δσληαλή κνπζηθή, ηξαγνχδηα, ρνξνχο, πνηά θαη θάπληζκα; Πψο 

κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ νη ζπάληεο κελ, ππαξθηέο δε πεξηπηψζεηο ησλ βίγθαλ 

ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ, πνπ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο εζηίαζεο δπζθνιεχνληαλ λα βξνπλ 

θαγεηά πνπ ήηαλ ζπκβαηά κε ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο πξαθηηθέο θαη ηδενινγίεο; Ή γεληθά πψο 

κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί θαλείο ελδερφκελεο αληηπαξαζέζεηο ζε κηα νκάδα φζνλ αθνξά 

δηαηξνθηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία, φπσο ι.ρ. ε θαηαλάισζε ή 

κε αιθννινχρσλ θαη αλζξαθνχρσλ πνηψλ, δάραξεο θαη γιπθψλ, κεηαιιαγκέλσλ πξντφλησλ 

θαη επεμεξγαζκέλσλ ηξνθψλ; 

Πέξα απφ ηνπο ζξεζθεπηηθνχο θαη θηινζνθηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο θάπνησλ 

ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ, πνηεο ιχζεηο κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ, γηα λα αληηκεησπηζηεί ε 

ελδερφκελε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα θάπνησλ άιισλ; Οη θνηλέο έμνδνη γηα θαγεηφ ζε ρψξνπο 

εζηίαζεο ή ε θνηλή ζπλεζηίαζε ζην ζπίηη κε νηθνλνκηθή ή πιηθή ζπλεηζθνξά φισλ 

πξνυπέζεηε έλα ζπρλά ζεκαληηθφ θφζηνο. λησο, δελ κπνξνχζε λα εθιακβάλεηαη σο 

απηνλφεην φηη φινη/εο νη εθπαηδεπφκελνη/εο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαπεμέξρνληαη  ζε 

απηφ ην θφζηνο αλά πάζα ζηηγκή. Πψο, ινηπφλ, ζα ήηαλ εθηθηφ ην θαγεηφ λα απνηειεί κηα 

ελσηηθή αθφξκεζε θαη λα κελ αλαδεηθλχεηαη ηειηθά ζε κέζν απνθιεηζκνχ; 

Δπηπιένλ, πψο κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί –αθνχ ήηαλ κάιινλ αλέθηθην λα εμνπδεηεξσζεί 

εληειψο– ην άγρνο ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ γηα ηελ έγθαηξε «θάιπςε» ηεο δηδαθηέαο χιεο, 
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πνπ ζπρλά κεηαθξαδφηαλ κε πεξηνξηζκφ «ησλ πάζεο θχζεσο εμφδσλ θαη δηαζθεδάζεσλ», 

ησλ γαζηξνλνκηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ; Πψο ήηαλ εθηθηφ νη εθπαηδεπφκελνη/εο λα 

απνδεζκεπηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηνλ θφβν φηη αλ δελ πεξλνχζαλ ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, δελ ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ ζηφρν 

ηνπο, δειαδή ηε ζπλέρεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε ειιεληθφ ηξηηνβάζκην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα; 

Ή αθφκε πεξηζζφηεξν, πψο ζα κπνξνχζε λα θαηαζηεί εθηθηφ νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο λα κελ 

εμνβειίζνπλ παληειψο απφ ην πξφγξακκά ηνπο ηηο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

εθιακβάλνληάο ηεο σο πεξηηηέο ή απνζπληνληζηηθέο γηα ηε γισζζηθή ηνπο εθπαίδεπζε, θαη 

ηαπηφρξνλα λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηε ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε φηη, αλ δελ 

πεξλνχζαλ ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο, ζα ρξεηαδφηαλ λα επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα θαηαγσγή ηνπο –

ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ απνηεινχζε θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο– θαζψο 

δελ ζα κπνξνχζαλ λα παξαηείλνπλ ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπο γηα ζπνπδέο ζηελ Διιάδα; 

Δπίζεο, ν ηφπνο θαηνηθίαο ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ ζπρλά δελ βξηζθφηαλ ζην επξχηεξν θέληξν 

ηεο Θεζζαινλίθεο, φπνπ –φρη απνθιεηζηηθά αιιά– ζπρλά ιάκβαλαλ ρψξα νη γαζηξνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο εηίζεην ζέκα απφζηαζεο, ρξφλνπ, 

θφπνπ θαη κεηαθίλεζεο, εηδηθά ηηο βξαδηλέο ψξεο θαηά ηηο νπνίεο ε αζηηθή ζπγθνηλσλία 

ιεηηνπξγνχζε πεξηνξηζκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηακαηνχζε.   

ηηο παξαπάλσ ηδενινγηθέο, νηθνλνκηθέο, ςπρνινγηθέο θαη πξαθηηθέο δπζθνιίεο πξνζηίζελην 

ζαθψο θαη θάπνηεο νξγαλσηηθέο. Πνηνο δηνξγάλσλε ηηο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο 

πξνο ηελ εχξεζε θνηλνχ ρξφλνπ ησλ κειψλ κηαο ηάμεο, εηδηθά φηαλ επξφθεηην γηα αξηζκεηηθά 

κεγάιεο εθπαηδεπφκελεο νκάδεο; Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ρψξνπο εζηίαζεο αλάινγα 

κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ε θξάηεζε ηξαπεδηνχ εηδηθά γηα 

κεγάιεο παξέεο, ε νξγάλσζε ηεο κεηαθίλεζεο πξνο θαη απφ ηνλ ρψξν εζηίαζεο ήηαλ 

νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπ έπξεπε έγθαηξα λα δηεπζεηεζνχλ γηα κηα απξφζθνπηε απφιαπζε ζηε 

ζπλέρεηα.  

ιεο νη παξαπάλσ δπζθνιίεο πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηνχο έξεπλαο, αλ θαη 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλα. Με άιια ιφγηα, απνηεινχζαλ ζαθψο ηελ εμαίξεζε παξά ηνλ θαλφλα. 

Ζ ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα ηνπνζεηνχληαη ρξνληθά θνηλέο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηάμεο εθηφο πεξηφδσλ λεζηείαο, ε επηινγή φζν ην δπλαηφλ πην νηθνλνκηθψλ θαη πην πινχζησλ 

ζε δηαηξνθηθή πνηθηιία ρψξσλ εζηίαζεο, πνπ επηπιένλ πξφζθεξαλ ρνξηνθαγηθέο θαη 

βηγθαληθέο δηαηξνθηθέο επηινγέο, ε ζπκπεξίιεςε ρνξηνθαγηθψλ θαη βηγθαληθψλ εδεζκάησλ 

ζηηο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηεο ηάμεο, ε ζπλεηδεηή θαιιηέξγεηα ηεο 

πεπνίζεζεο φηη νη γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο φρη κφλν δελ είλαη απνζπληνληζηηθέο, 

απνθνκκέλεο θαη άζρεηεο κε ηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο ζηφρνπ θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε γλσξηκία ηνπο κε ηελ 

θνηλσλία ππνδνρήο, αιιά αληίζεηα ζπλεηζθέξνπλ ηα κέγηζηα γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ 

ζθνπψλ, ήηαλ κεξηθέο απφ ηηο ιχζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

παξαπάλσ δπζθνιηψλ. Δπηπιένλ, νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο εκπιέθνληαλ ελεξγά ζηελ φιε 

δηνξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Αξθεηέο θνξέο κάιηζηα  ήηαλ εθείλνη/εο πνπ 

ελζαξξχλνληαλ λα ηελ αλαιάβνπλ ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ βειηίσλαλ ηηο 
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γισζζηθέο, επηθνηλσληαθέο θαη νξγαλσηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Σαπηφρξνλα ελδπλάκσλαλ ηελ 

πεπνίζεζή ηνπο φηη κπνξνχλ λα δξνπλ απνηειεζκαηηθά θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθνί/έο θαη ζε 

έλα ιηγφηεξν νηθείν γηα απηνχο/έο θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, φπσο απηφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

Άιισζηε, ζπρλά ίζρπε φηη πνιιαπιφο θφπνο (ι.ρ. νξγάλσζεο) ζήκαηλε πνιιαπιή απφιαπζε 

θαη σθέιεηα. 

Απηφ πνπ θάπνηεο (ζρεηηθά ειάρηζηεο) θνξέο εμαθνινπζνχζε λα παξακέλεη δχζθνια 

αληηκεησπίζηκν ήηαλ ν απηναπνθιεηζκφο θάπνησλ (θαηά θχξην ιφγν βαζηά) ζξεζθεπφκελσλ 

εθπαηδεπφκελσλ, νη νπνίνη/εο απέδηδαλ ζηηο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ρψξνπο θνηλήο 

εζηίαζεο έλαλ ηδηαίηεξα θνζκηθφ ραξαθηήξα, πνπ ζεσξνχζαλ φηη δελ κπνξεί λα ζπλάδεη κε 

ηελ πλεπκαηηθφηεηα πνπ είραλ επηιέμεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. ηηο ζπάληεο απηέο 

πεξηπηψζεηο ππήξμε κέξηκλα γηα νξγάλσζε επαξθψλ γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ηάμεο ή ζηε θχζε, φπνπ θαη νη ελ ιφγσ εθπαηδεπφκελνη/εο ζπκκεηείραλ απξφζθνπηα. 

ε θάζε πεξίπησζε θαηαβαιιφηαλ πξνζπάζεηα λα γίλνληαη ζεβαζηέο νη ζξεζθεπηηθέο, 

ηδενινγηθέο, νηθνλνκηθέο, ςπρνινγηθέο θαη πξαθηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ηεο ηάμεο, θαζψο απηφ ήηαλ πξνυπφζεζε sine qua non γηα ηελ θαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνηλψλ γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

3. πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη γαζηξνλνκηθέο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε ηνπ ΝΔΓ σο 

πνιππνιηηηζκηθνχ ρψξνπ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζπλέβαιιαλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα 

θαγεηά θαη ηα πνηά –θεληξηθά ζηνηρεία ηεο δηακφξθσζεο θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ, ηεο 

ηαπηνπνίεζεο κε ηφπνπο θαη θνπιηνχξεο, ηεο ζπγθξφηεζεο θαη ηεο αλάθιεζεο ηεο αηνκηθήο 

θαη ζπιινγηθήο κλήκεο– απνηεινχζαλ αθφξκεζε βαζχηεξεο δηαπξνζσπηθήο γλσξηκίαο, 

απνθάιπςεο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο «εαπηήο» θνπιηνχξαο, εμνηθείσζεο κε ηνπο πνιηηηζκηθά 

«άιινπο» θαη θξηηηθήο δηεχξπλζεο ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο, αθήγεζεο ηζηνξηψλ, δεκηνπξγίαο 

θνηλψλ βησκάησλ, αηζζεηηθψλ απνιαχζεσλ, ζπλενξηαζκνχ θαη κνηξάζκαηνο.  

Σαπηφρξνλα, νη γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εληφο θαη εθηφο ηεο ηάμεο, ηφζν ζε 

νξγαλσκέλν εμσηεξηθφ (δεκφζην) ρψξν φζν θαη ζην ζπίηη ή ζηε θχζε, ζπλέβαιιαλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ πνηθίισλ γλσζηηθψλ (γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ), θνηλσληθψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Παξά ηηο –ζε θάζε 

πεξίπησζε αληηκεησπίζηκεο– δπζθνιίεο πνπ ελίνηε πξνέθππηαλ ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ, 

ηδενινγηθψλ, νηθνλνκηθψλ, ςπρνινγηθψλ, πξαθηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, φπσο θαη νξγαλσηηθψλ 

παξαγφλησλ, νη γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπαλ κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γιψζζαο ζηφρνπ, έδηλαλ ηελ επθαηξία ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο λα εμαζθεζνχλ ζε απηή 

ζε απζεληηθά γισζζηθά πεξηβάιινληα θαη δεκηνπξγνχζαλ ηηο πξψηεο βάζεηο γηα ηελ 

πεξαηηέξσ εκπινθή ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο. Δηδηθά φηαλ νη γαζηξνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ιάκβαλαλ ρψξα ζηελ αξρή ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δηαπηζηψζεθε 
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φηη έζεηαλ πην γεξά ζεκέιηα γηα έλα δπλακηθφ μεθίλεκα ζε έλα ιηγφηεξν αλνίθεην θαη 

πεξηζζφηεξν θηιηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, φπσο θαη γηα ην ρηίζηκν ελφο ζεηηθνχ 

παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο θαη κηαο πεξηζζφηεξν δεζηήο ελδν-νκαδηθήο ζπλχπαξμεο. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπλεηδεηή θαη πην ζπζηεκαηηθή έληαμε γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηεο γισζζηθήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, είλαη επθηαία. Δηδηθά 

ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο, νη 

εθπαηδεπφκελνη/εο επσθεινχληαη επηπιένλ θαη φισλ ησλ ζεηηθψλ παξειθφκελσλ ηεο εθηφο 

ηάμεο εθπαίδεπζεο. 

4. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα κειέηε, αο επηζεκαλζεί φηη ε ελ ιφγσ έξεπλα, φπσο θάζε 

πνηνηηθή έξεπλα, ππφθεηηαη ζαθψο ζηνπο εγγελείο πεξηνξηζκνχο ηνπ είδνπο ηεο. 

πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα κηα κειέηε πεξίπησζεο πνπ έιαβε ρψξα ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ θνξέα (ΝΔΓ), ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (2015-2020) θαη κε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ (20 ηάμεηο κε πεξίπνπ 180 ζπνπδαζηέο/ηξηεο). 

Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ είλαη γεληθεχζηκα. Καζψο ιείπνπλ ζρεδφλ εμ 

νινθιήξνπ κειέηεο κε παξφκνηα ζεκαηηθή ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηελ μέλε 

βηβιηνγξαθία, αλάινγεο έξεπλεο ζε δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζε ηάμεηο 

δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζα κπνξνχζαλ λα επαιεζεχζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. ε θάζε πεξίπησζε αμίδεη ε ζπζηεκαηηθή 

ελζσκάησζε γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην κάζεκα ηεο Γ2 ή ΔΓ, θαζψο έηζη ζα ηζρχεη 

ην γλσζηφ απφθζεγκα «ην ηεξπλφλ κεηά ηνπ σθειίκνπ». 
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Abstract: There has been a great interest during the recent years on tracking down and 

managing learning difficulties. For that reason, several educational movements have emerged 

lately; the most important of them originated in Great Britain and gradually spread to various 

European countries with the name ―Dyslexia Friendly Schools‖. This movement‘s main 

purpose was the restructuring of the educational system, so that it would be able to meet the 

needs of students with dyslexia. In such environment, Inclusion‘s principles are applied; that 

means that educators are capable, through several teaching methods, to create the appropriate 

climate for children with dyslexia, as well as for children with typical development. Hence, 

the educator has a great role, where he can cultivate alongside with the parents a friendly 

environment, in which the educational process will be promoted. The aim of this paper is to 

highlight the importance of this educational movement. 

Keywords: Dyslexia, Inclusion, Multisensory teaching method, Differentiated instruction. 

Πεξίιεςε: Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ 

εληνπηζκφ αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. ε απηά ηα πιαίζηα έθαλαλ 

ηελ εκθάληζή ηνπο δηάθνξα εθπαηδεπηηθά θηλήκαηα κε ζεκαληηθφηεξν απηφ πνπ δηαηππψζεθε 

γηα πξψηε θνξά ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη εμαπιψζεθε ζηαδηαθά ζε δηάθνξεο επξσπατθέο 

ρψξεο κε ηελ επσλπκία «ρνιεία θηιηθά δηαθείκελα ζηε δπζιεμία». Απηφ ην θίλεκα έζεζε σο 

ζηφρν ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο νχησο ψζηε απηφ λα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ 

εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηεο πκπεξίιεςεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη ζε ζέζε, κέζσ ησλ 

δηαθφξσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, λα δεκηνπξγήζνπλ θαηάιιειν θιίκα, ηφζν γηα ηα παηδηά κε 

δπζιεμία, φζν θαη γηα εθείλα κε ηππηθή αλάπηπμε. πνπδαίνο ινηπφλ ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο θαιείηαη καδί κε ηε ζπλεξγαζία ησλ γνληψλ λα θαιιηεξγήζεη έλα 

νηθείν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζα πξνσζεζεί ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.ηφρνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε αλάδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ελφο ηέηνηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θηλήκαηνο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γπζιεμία, πκπεξίιεςε, Πνιπαηζζεηεξηαθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, 

Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. 
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Δηζαγσγή 

Μία απφ ηηο πην ζπρλέο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, είλαη ε δπζιεμία. χκθσλα κε ηελ Βξεηαληθή Δηαηξεία Γπζιεμίαο, κε ηνλ φξν 

απηφ ελλνείηαη ε δπζθνιία ζε φ,ηη αθνξά ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε. Πεξηγξάθεηαη δειαδή 

ην έιιεηκκα ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξφζιεςε ησλ γξαπηψλ 

θεηκέλσλ (ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή, ηελ νξζνγξαθία θαη θάπνηεο θνξέο ζηα καζεκαηηθά). 

Βεβαίσο, νη καζεηέο κε δπζιεμία δπζθνιεχνληαη κελ ζην γξαπηφ ιφγν, φκσο, ζπρλά 

παξνπζηάδνπλ θαλνληθή αιιά θαη απμεκέλε λνεκνζχλε. Σξεηο είλαη νη ηχπνη ηεο δπζιεμίαο: ε 

νπηηθή, ε αθνπζηηθή θαη ε κηθηή. Ζ νπηηθή είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ζηηο 

δπζθνιίεο ηνπ καζεηή θπξίσο ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε. ηελ αθνπζηηθή δπζιεμία, 

πεξηγξάθεηαη ην έιιεηκκα αλαθνξηθά κε ηε δηάθξηζε θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ήρσλ κε ηα 

αληίζηνηρα ζχκβνια ή ηηο ιέμεηο. Γειαδή, ζε έλαλ καζεηή κε αθνπζηηθή δπζιεμία ζαθψο 

εληνπίδεηαη δπζθνιία ζην λα γξάςεη έλα νινθιεξσκέλν θείκελν θαζ΄ππαγφξεπζε δηφηη 

ελδέρεηαη απηφο ν καζεηήο λα παξαιείπεη θάπνηεο ελδηάκεζεο ζπιιαβέο απφ ηηο ιέμεηο. Σέινο, 

ε κηθηή δπζιεμία αλαθέξεηαη ζην έιιεηκκα εθκάζεζεο, αλάγλσζεο αιιά θαη αλάιπζεο ησλ 

ιέμεσλ, θαη απνηειεί νπζηαζηηθά έλα ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ δχν θαηεγνξηψλ (ηαζηλφο, 

2016).  

1. ρνιεία θηιηθά δηαθείκελα ζηε δπζιεμία  

Ζ δπζιεμία εληνπίδεηαη αξθεηά ζπρλά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη ζε φιεο 

ηηο γιψζζεο. Δμαηηίαο ινηπφλ ηεο απμεκέλεο ζπρλφηεηαο, δεκηνπξγήζεθε έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα θηλήκαηα ην νπνίν μεθίλεζε απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηαδηαθά θαίλεηαη 

λα επεθηείλεηαη θαη ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο. Σν θίλεκα απηφ επηδηψθεη ηελ 

θαζνιηθή κεηαβνιή ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, νχησο ψζηε απηφ λα δηάθεηηαη θηιηθά πξνο 

ηε δπζιεμία.  

Ζ απαξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θηλήκαηνο απηνχ θαηαγξάθεηαη ζην ζπλέδξην ηεο αιακάγθαο 

(1994) ζην νπνίν ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Γηαθεξχρηεθε πσο πιένλ ηα 

παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξέπεη αθελφο λα έρνπλ ίζε πξφζβαζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αθεηέξνπ απηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην γεληθφ ζρνιείν (ηαζηλφο, 

2016). 

Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, παξνπζηάζηεθε ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία έλα θίλεκα εθπαηδεπηηθψλ 

θαη επηζηεκφλσλ νη νπνίνη δηαθήξπηηαλ ηελ αλαγθαηφηεηα κεηαξξχζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο νχησο ψζηε λα θηινμελεί άηνκα ηφζν κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φζν θαη 

εθείλα κε ηππηθή αλάπηπμε. Δπεξεαδφκελνο απφ ηα παξαπάλσ, ν NeilMacKey, δάζθαινο κε 

πνιπεηή εκπεηξία ζηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ππήξμε έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο εηζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ θηιηθά δηαθείκελνπ ζηε δπζιεμία. Απηφο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Βξεηαληθή Δηαηξεία Γπζιεμίαο, δεκηνχξγεζαλ ην 1999 έλαλ νδεγφ γηα ην 
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πψο ηα ζρνιεία ζα θαηαθέξνπλ λα γίλνπλ θηιηθά δηαθείκελα πξνο ηε δπζιεμία. Μάιηζηα, ζηε 

ζπλέρεηα κέζσ ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη ηεο πξνβνιήο απηνχ ηνπ θηλήκαηνο απφ ηα Μ.Μ.Δ., 

φπσο ην BBC, επεηεχρζε ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ, κε απνηέιεζκα ην dyslexia 

friendly schools α εθαξκφδεηαη ζε δηάθνξεο ρψξεο, φπσο ε Αγγιία θαη ε Οπαιία (South 

Ayrshire Council, 2014). 

Έλα ηέηνην ζρνιείν ζέηεη σο θπξίαξρν ζηφρν φρη κφλνλ ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο 

εληφο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ηελ επξχηεξε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε 

φινη καδί λα απνηειέζνπλ κηα εθπαηδεπηηθή ελφηεηα πνπ ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηε 

βειηίσζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (ηαζηλφο, 2016). Αλαθεξφκαζηε 

νπζηαζηηθά ζηελ εθ βάζξσλ αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία αθνξά φρη 

κφλνλ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη φζνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηδάζθνπλ ηα παηδηά 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αιιά φινπο φζνπο «εκπιέθνληαη» άκεζα ή έκκεζα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν θίλεκα επηθαιείηαη δειαδή ηελ αξρή ηεο ζπλεπζχλεο, εθφζνλ 

θάζε κέινο ηεο πξναλαθεξζείζαο νκάδαο ζα πξέπεη λα επηηειέζεη έλαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλν 

ξφιν. αθψο ζην πιαίζην απηφ εθαξκφδνληαη πιήξσο νη αξρέο ηεο πκπεξίιεςεο, δεδνκέλνπ 

φηη φιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο θξίλεηαη ζθφπηκν λα εθαξκφδνληαη ζην ηππηθφ ζρνιείν 

(ηαζηλφο, 2016). 

χκθσλα κε ηνλ νδεγφ πνπ εμέδσζε ε British Dyslexia Association, γηα λα εληαρζεί έλα 

ζρνιείν ζην πξφγξακκα απηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «θηιηθά δηαθείκελα πξνο ηε 

Γπζιεμία» ζα πξέπεη λα πιεξνί 4 βαζηθνχο παξάγνληεο. Αξρηθά, ηφζν ν δηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ, φζν θαη ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ κηα 

πνιηηηθή ε νπνία ζα ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ κε δπζιεμία. Απηή ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη θαζνιηθά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά δηαρξνληθφηεηαο 

θαη ζηαζεξφηεηαο. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο κάζεζεο ε 

νπνία ζα πξέπεη λα απνηειεί ζπλάξηεζε αθελφο ηνπ επηπέδνπ ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη αθεηέξνπ ηεο ηθαλφηεηαο απηψλ λα εληνπίδνπλ αιιά θαη λα ππνζηεξίδνπλ 

θαηαιιήισο ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ο ηξίηνο παξάγνληαο αθνξά ηε 

δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο ην νπνίν ζα πξνσζεί ηε κάζεζε. Λφγνπ ράξε, έλα 

ζρνιείν θηιηθά δηαθείκελν ζηε δπζιεμία ζα πξέπεη εληφο ησλ δηαδξφκσλ λα έρεη απνδψζεη κε 

ελαιιαθηηθφ ηξφπν θάπνηα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο, ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ θαη απφ ηνπο δπζιεθηηθνχο καζεηέο. Σέινο, έλα ηέηνην ζρνιείν ζαθψο ζα 

πξέπεη λα είλαη αλνηρηφ γηα ζπλεξγαζία ηφζν κε ηνπο γνλείο, φζν θαη κε ηνπο ππφινηπνπο 

θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε, απφ θνηλνχ, απηνί λα δξάζνπλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ (Cochrane, Gregory&Saunders, 2012). 

Σν θηιηθά δηαθείκελν πξνο ηε δπζιεμία ζρνιείν, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζαθψο ελζηεξλίδεηαη 

ηηο αξρέο ηεο πκπεξίιεςεο. Πξνβιέπνπλ ηε θνίηεζε φισλ ησλ παηδηψλ κέζα ζην ίδην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ εθ ζεκειίσλ αιιαγή ηφζν ησλ ζρνιηθψλ 

ππνδνκψλ, φζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ελ γέλεη. Με ηελ ππνζηήξημε 

ζπκπεξηιεπηηθψλ αξρψλ, εθαξκφδνληαη ζηα παηδηά ηα απαξαίηεηα κνληέια κάζεζεο, νχησο 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε ελζσκάησζή ηνπο, δεκηνπξγψληαο έλα εληαίν ζψκα. Δμάιινπ, είλαη 
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επξέσο γλσζηφ πσο ηέηνηνπ είδνπο κέζνδνη δηδαζθαιίαο σθεινχλ ζε κεγάιν βαζκφ φρη κφλνλ 

ηα παηδηά κε δπζιεμία, αιιά θαη απηά κε ηππηθή αλάπηπμε (Pavey, 2010). Δπηβάιιεηαη ινηπφλ 

ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο, εληφο θαη εθηφο ηάμεο, ην νπνίν ζα απνπλέεη νηθεηφηεηα 

θαη εκπηζηνζχλε, ηφζν κεηαμχ ησλ καζεηψλ, φζν θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο. 

Σν πξναλαθεξζέλ θίλεκα νπζηαζηηθά επηδηψθεη λα δηακνξθψζεη κηα λέα ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. ε απηήλ, λαη κελ ζπκκεηέρνπλ φινη αλεμαηξέησο νη καζεηέο, φκσο 

αζθαιψο ππάξρεη εηδηθή κέξηκλα γηα παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ ψζηε 

λα θαιπθζνχλ νη πνηθίιεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. 

2. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

Ο εθπαηδεπηηθφο απνηειεί ην βαζηθφ θαη αλαγθαίν παξάγνληα, ν νπνίνο ζα ζπκβάιεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Γελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο 

πσο είλαη απηφο πνπ ζα εληνπίζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή, ζα ηηο απνδερζεί θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγήζεη έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, κε ζηφρν ηνπ ηελ 

επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο αλά πεξίπησζε.  

ε έλα ζρνιείν θηιηθά δηαθείκελν ζηε δπζιεμία, νη εθπαηδεπηηθνί φρη κφλνλ θαηέρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο, αιιά είηε δηδάζθνπλ ζε παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο, είηε φρη, 

θξίλεηαη αλαγθαίν λα γλσξίδνπλ, λα απνδέρνληαη θαη λα αληηκεησπίδνπλ παηδηά κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Αλαθεξφκαζηε δειαδή ζε έλα ζρνιείν, ην 

νπνίν, ζηελ θαζνιηθφηεηά ηνπ, ζα εθαξκφδεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο ψζηε λα 

δηεπθνιχλεη θαη λα επλνεί ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ησλ καζεηψλ κε ηηο 

πξναλαθεξζείζεο δηαηαξαρέο (Swindon Borough Council, 2018). 

Υξήδεη ηδηαίηεξεο πξνηεξαηφηεηαο ε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θηιηθνχ θιίκαηνο ηφζν κέζα 

ζηελ ηάμε, φζν θαη εθηφο απηήο. Μέζα ζε έλα ηέηνην νηθείν πεξηβάιινλ ν εθπαηδεπηηθφο 

επθνιφηεξα ζα κπνξέζεη λα επηηχρεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, εθφζνλ απηά ζα ληψζνπλ άλεηα, γεγνλφο πνπ είλαη πηζαλφλ λα 

απμήζεη θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα νξζφηεξε αληαπφθξηζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο 

(ηαζηλφο, 2016). Ο δηδάζθσλ ηφζν κέζσ ηεο ζπλερφκελεο ελζάξξπλζεο, φζν θαη κε ηε 

δεκηνπξγία θηιηθνχ θιίκαηνο ζα πεηχρεη έλα ζεκαληηθφηαην ζηφρν πνπ δελ είλαη άιινο απφ 

ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεηθφλαο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ καζεηή, ζηνηρεία θαζνξηζηηθά γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Βίληνπ & Γεσξγνβξεηηάθνπ, 2015). 

Δλ θαηαθιείδη, ζηα ζρνιεία ηα νπνία είλαη θηιηθά δηαθείκελα ζηε δπζιεμία, ππάξρεη κέξηκλα 

φρη κφλν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή αιιά θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Burden, Griffiths&Norwich, 2005). Γηφηη, αζθαιψο θαη ηα νηθεία κέιε 

ρξήδνπλ ππνζηήξημεο, αιιά ελδερνκέλσο θαη θαζνδήγεζεο, ψζηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα απνηειέζνπλ ηνπο ζπλνδνηπφξνπο ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο βέιηηζησλ 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 10, Issue 1, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 101 of 306 

απνηειεζκάησλ. Έηζη, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζίζηαηαη ζπνπδαηφηαηνο φρη κφλν ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ζε πνιιαπιά επίπεδα. 

3. Δλέξγεηεο- δξάζεηο εθπαηδεπηηθψλ 

ε πεξηπηψζεηο εηδηθψλ δηαηαξαρψλ αλάγλσζεο, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ηηο 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο ψζηε λα επηηχρεη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. Γηα λα ζπληειεζηεί θάηη 

ηέηνην, εηδηθά ζηα πιαίζηα ηνχ θηιηθά πξνο ηε δπζιεμία ζρνιείνπ, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία θηλήζεσλ θαη πςειή θαηάξηηζε. Κξίλεηαη δειαδή αλαγθαία ε 

επηινγή ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο, ηα νπνία ήδε 

εθαξκφδνληαη, θάπνηεο θνξέο, ζηα ηκήκαηα έληαμεο θαη ζηελ παξάιιειε ζηήξημε. 

εκαληηθφηαηε θαζίζηαηαη ζε απηφ ην ζεκείν ε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ κάζεζεο, κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ (Σδνπξηάδνπ, 2011), δίλνληαο έκθαζε ζηε 

θσλνινγηθή θαιιηέξγεηα απηψλ.  

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ καζεηψλ, νχησο ψζηε, αλά πεξίπησζε, λα εθαξκνζηνχλ φζν ην δπλαηφλ πην 

εμεηδηθεπκέλεο ζηξαηεγηθέο. Πξέπεη ινηπφλ ν εθπαηδεπηηθφο εθφζνλ έρεη γλψζε ηνπ βαζκνχ 

αιιά θαη ηνπ είδνπο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ καζεηή, λα νξίζεη ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν θαη λα 

εθαξκφζεη ηηο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, αμηνπνηψληαο ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

ηνπ. Αξθεηέο είλαη νη κέζνδνη, ηηο νπνίεο δχλαηαη απηφο λα εθαξκφζεη, κε θπξηφηεξεο 

ελδερνκέλσο ηελ πνιχ-αηζζεηεξηαθή κέζνδν θαη ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία (Swindon 

Borough Council, 2018).  

3.1 Πνιχ-αηζζεηεξηαθή κέζνδνο 

Με ηελ πνιχ-αηζζεηεξηαθή κέζνδν, νη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζιάβνπλ θαη λα 

αθνκνηψζνπλ ηε γλψζε, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπλδπαζκφ ησλ αηζζήζεψλ ηνπο (Γηαλλέινπ, 

Καηδφιε & Σζνχγε, 2016). Γηα παξάδεηγκα, κέζα ζηελ ηάμε ε παξερφκελε γλψζε πξέπεη λα 

δίλεηαη κε ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη απηηθψλ εξεζηζκάησλ. Δλψ, ε κάζεζε 

κέζσ ηνπ ηξαγνπδηνχ ή ησλ παηρληδηψλ, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ξπζκηθψλ θηλήζεσλ, 

απνηειεί κηα εμίζνπ θαιή επηινγή (Βίληνπ & Γεσξγνβξεηηάθνπ, 2015). Έλα άιιν 

παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, ζην νπνίν θξίλεηαη πσο ζα ήηαλ εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά λα δηαβάζνπλ γηα θάπνηα ηζηνξηθά επξήκαηα, λα ηα επηζθεθζνχλ, 

λα δνπλ αληίζηνηρεο παξνπζηάζεηο ζηνλ πξνβνιέα, λα πεξηεγεζνχλ εηθνληθά κέζα ζε απηά 

θαη ζηα κνπζεία πνπ ηα θηινμελνχλ (Μνπξαηίδε, 2015), θαζψο θαη λα αγγίμνπλ θάπνηα 

εθζέκαηα (απηή ε δπλαηφηεηα είλαη αξθεηά ζπρλή ζηα Μνπζεία ηνπ εμσηεξηθνχ). 

Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο πσο, βάζεη ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο, ε 

κάζεζε δχλαηαη λα επηηεπρζεί κφλνλ κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή (ηαζηλφο, 2016). 

Σέηνηεο πξαθηηθέο ελδερνκέλσο λα πεξηιακβάλνπλ ηε δηεμαγσγή  πεηξακάησλ ή αθφκα θαη 

ηελ ππφδπζε θάπνηνπ ξφινπ ζηα πιαίζηα ησλ αλζξσπηζηηθψλ καζεκάησλ, φπσο ζην κάζεκα 
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Αληηγφλε. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαίλεηαη λα ζπκβάιεη θαη ε ηερλνινγία κε ηα δηάθνξα 

ινγηζκηθά ηεο, πνπ αθνξνχλ ηελ αλάγλσζε, ηα καζεκαηηθά θαζψο θαη ηε δηδαζθαιία ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Αζσλίηεο, 2016, 2020). 

3.2 Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

Μία άιιε κέζνδνο πνπ ν εθπαηδεπηηθφο δχλαηαη λα αθνινπζήζεη είλαη ε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία. χκθσλα κε απηήλ, δελ αθνινπζείηαη απαξαίηεηα φ,ηη πξνζηάδεη ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο, αιιά ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη πνην ηκήκα ηεο 

χιεο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ην καζεηή ηνπ, αλά πεξίπησζε. Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

απνηειεί ε ρνξήγεζε εμαηνκηθεπκέλσλ θπιιαδίσλ κε ζπγθεθξηκέλεο αζθήζεηο, ψζηε θάζε 

θνξά λα αμηνπνηνχληαη νη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη λα κεηψλνληαη ηα ειιείκκαηα απηψλ. 

Πέξαλ ηνχησλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, κέζσ ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θχιια εξγαζίαο κε αζθήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο, νχησο ψζηε, 

θάζε θνξά, λα επηηπγράλνληαη νη θιηκαθνχκελνη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί απφ απηφλ 

(Cochrane, Gregory&Saunders, 2012). Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπλεπάγεηαη απνκφλσζε ηνπ καζεηή, αιιά, απελαληίαο, 

ηελ ελζσκάησζή ηνπ. Απηή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αξρέο ηεο 

πκπεξίιεςεο. 

3.3 Άιιεο κέζνδνη 

Δπηπξφζζεηα, κέζσ ηεο απινπνίεζεο θαη ηεο επαλάιεςεο, ν εθπαηδεπηηθφο ελδέρεηαη λα 

θαηαθέξεη ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο. Δηδηθφηεξα, κε ηε ιεπηνκεξή 

επεμήγεζε, θαζψο θαη κε ηελ αλάιπζε ησλ φξσλ ηνπ καζήκαηνο, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ζα δηεπθνιπλζεί (Βίληνπ & Γεσξγνβξεηηάθνπ, 2015). Αθφκα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλάγλσζε, ν 

εθπαηδεπηηθφο δχλαηαη λα δηαθνξνπνηήζεη ην θείκελν ψζηε απηφ λα είλαη πην εχιεπην απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπ, δειαδή λα επηιέμεη ηα θαηάιιεια ρσξία, θαζψο θαη λα πξνζζέζεη ή λα 

αθαηξέζεη φ,ηη απηφο ζεσξεί πσο ζα δπζρεξάλεη ηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία (Βίληνπ & 

Γεσξγνβξεηηάθνπ, 2015). Πέξαλ φκσο ηνπ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν ζα απνθηεζεί ε γλψζε, 

ζεκαληηθφηαηνο θαζίζηαηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεηηθά θαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο 

ςπρνινγίαο ηνπ καζεηή. Γη‘ απηφ, ζα πξέπεη ν ίδηνο πξηλ αθφκα μεθηλήζεη λα εθαξκφζεη 

νπνηαδήπνηε δηδαθηηθή κέζνδν, λα ελζαξξχλεη θαη λα παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο ηνπ πξνο ηελ 

επηινγή θαη ηελ νινθιήξσζε αθφκα θαη ησλ πην δχζθνισλ θαηλνκεληθά πξάμεσλ. Μέζσ 

ινηπφλ ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο, κε ηελ πξνβνιή δειαδή ζσζηψλ 

πξνηχπσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ ηνπ, ν θαζεγεηήο ζα επηηχρεη ηε ζεηηθή 

αληαπφθξηζε απηψλ (Skinner, 2013). Δμάιινπ, πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη νη καζεηέο πξέπεη 

λα θαηαλνήζνπλ απηφ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν εθπαηδεπηηθφο αλακέλεη απφ απηνχο 

αλαθνξηθά κε ηελ θάζε άζθεζε (γλσζηηθή κέζνδνο). Έηζη, απηνί ζα γλσξίδνπλ, θάζε θνξά, ηη 

αθξηβψο ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ ζα βηψλνπλ 

ηφζν ζπρλά ην αίζζεκα ηεο απνηπρίαο (Κνκίιε & ίκνο, 2003). 
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4. Πηζαλά απνηειέζκαηα εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ 

Με ην ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ πηζηεχεηαη πσο ζα επηηεπρζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ 

νη πξνζδνθψκελνη ζηφρνη. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε δηαθνξνπνίεζε ζηε δηδαζθαιία, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα επηηχρεη πιεξέζηεξα λα εζηηάζεη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ. Μέζσ ησλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ αζθήζεσλ πνπ ζα ηνπ δίλνληαη, ζα επηηπγράλεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ 

καζεηή εθφζνλ θάζε θνξά ζα κεηψλνληαη νη αδπλακίεο, κε ηελ επίιπζε ησλ αληίζηνηρσλ 

δξαζηεξηνηήησλ (British Dyslexia Association, 2015).  

Δπηπιένλ, ζα εληζρπζεί ε ςπρνινγία ηνπ καζεηή, εθφζνλ απηφο ζα βηψλεη ζπλαηζζήκαηα 

επηηπρίαο, γεγνλφο πνπ απνηειεί παξάγνληα- θιεηδί θαη ζπκβάιιεη ζηελ επξχηεξε αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δμάιινπ, ε απηνπεπνίζεζε, ηελ νπνία ζηαδηαθά ν 

καζεηήο ζα απνθηήζεη είλαη απηή πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα ππεξβεί ηα εκπφδηα. Δπηπξφζζεηα, 

κε ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζα θαηαθέξνπλ λα 

βειηηψζνπλ θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, αθνχ, κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηεο θαηάιιειεο αγσγήο, απηνί ζα κπνξέζνπλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

αληηιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη λα επηηχρνπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη φπσο αξκφδεη αλάινγα κε 

ην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν θάζε θνξά ζα βξίζθνληαη (Αλδξένπ & ηαηήξε, 2017).  

Πξνθαλψο, πξνθεηκέλνπ φια ηα παξαπάλσ λα επηηεπρζνχλ ζα πξέπεη εμαξρήο λα 

θαηαγξάθεηαη θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ηφζν ν βαζκφο γισζζηθήο δπζθνιίαο ηνπ καζεηή, 

φζν θαη ε ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε, νχησο ψζηε, κε απηά σο γλψκνλα, λα θαηαζηεί 

δπλαηφο ν ζρεδηαζκφο θαη ηεο αλάινγεο πξαθηηθήο.  

5. πκπεξάζκαηα 

Σα ζρνιεία ηα νπνία είλαη θηιηθά δηαθείκελα ζηε δπζιεμία έρνπλ ζπλήζσο ηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα δηφηη, φπσο αλαθέξζεθε, ρξεζηκνπνηνχλ πιήζνο ηερληθψλ ηφζν κεκνλσκέλα, 

φζν θαη ζπλδπαζηηθά. Μέζα ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

ζα βηψζνπλ απφ ελσξίο ην αίζζεκα ηεο επηηπρίαο, γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

απηνεηθφλαο ηνπο θαη ζα ηνπο θέξεη πην θνληά ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ.  

Δπηπξφζζεηα, πνιχ ζεκαληηθφο θαζίζηαηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζε φ,ηη αθνξά ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ. πσο είλαη ήδε γλσζηφ, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζπρλά βηψλνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο απφξξηςε, ή άγρνο, φηαλ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ γνληψλ ηνπο. Απηφ φκσο πξφθεηηαη λα δηνξζσζεί κέζσ 

ηεο ελεκέξσζεο πνπ νη γνλείο ζα ιακβάλνπλ απφ ην ζρνιείν, ην νπνίν πξφθεηηαη λα 

απνηειέζεη θαη ην βαζηθφηεξν φξγαλν ζηήξημεο αιιά θαη θαζνδήγεζεο απηψλ.  

Βεβαίσο, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο εληφο ηνπ ζρνιείνπ επηηπγράλεηαη ε θαιιηέξγεηα φρη 

κφλνλ ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αιιά θαη 

απηψλ κε ηελ ηππηθή αλάπηπμε. Δπνκέλσο, εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο ηεο πκπεξίιεςεο, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζηε καζεζηαθή 
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δηαδηθαζία, είηε είλαη ηππηθή, είηε άηππε, ζα επηηεπρζνχλ ζε κέγηζην βαζκφ ηα επηδησθφκελα 

απνηειέζκαηα. Αλαθεξφκαζηε νπζηαζηηθά ζε έλα ζρνιείν ην νπνίν θαιχπηεη φιεο ηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη είλαη ζε ζέζε φρη κφλν λα ελζσκαηψζεη, αιιά 

θαη λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ιακβάλεη ρψξα ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Έηζη ινηπφλ, ηα ζρνιεία πνπ είλαη θηιηθά δηαθείκελα ζηε δπζιεμία αλαδεηθλχνληαη κείδνλνο 

ζεκαζίαο εθφζνλ είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην φξακα γηα έλα θαιχηεξν ζρνιείν. 

Δληφο ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ 

πξαθηηθέο θαη λα πηνζεηεζνχλ πνίθηιεο ζηξαηεγηθέο νχησο ψζηε φινη νη καζεηέο λα 

κπνξέζνπλ λα αλαδείμνπλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ.  Αζθαιψο, δελ ζα πξέπεη λα 

παξαιείςνπκε πσο ζε θάζε εθαξκνζκέλε πξαθηηθή πνπ πηνζεηείηαη κέζα ζηελ ηάμε ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερήο αμηνιφγεζε ψζηε, κέζσ ησλ απαξαίηεησλ δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ, 

λα νδεγεζνχκε ηειηθψο ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 
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Abstract: Learning Difficulties undeniably constitute a core element of the educational 

process given that they are often associated with school failure. The purpose of this paper is to 

present, describe and thus make readers deeply aware of specific learning difficulties. At the 

same time, certain ways of educational intervention and support are recorded, with a greater 

emphasis placed upon teaching adaptations. Further, the present article addresses the inclusion 

of students with special learning difficulties, with clear reference made to specific fruitful 

inclusive teaching practices. 

Keywords: Learning difficulties, educational intervention, inclusive education, fruitful 

practices 

Πεξίιεςε: Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (ΜΓ) βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαζψο ζπρλά ζπλδένληαη θαη ζπζρεηίδνληαη κε ηε ζρνιηθή απνηπρία. θνπφο ηεο 

παξνχζαο ζεσξεηηθήο δηεξεχλεζεο είλαη ε παξνπζίαζε, ε πεξηγξαθή θαη ε θαηαλφεζε ησλ 

εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Παξάιιεια, θαηαγξάθνληαη ηξφπνη εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο θαη ππνζηήξημεο, κε έκθαζε ζηηο πξνζαξκνγέο ηεο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, ζα 

γίλεη αλαθνξά ζηε πκπεξίιεςε καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη κάιηζηα απφ 

ηελ νπηηθή θαιψλ πξαθηηθψλ ζπλεθπαίδεπζεο.  

Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, πκπεξίιεςε, θαιέο 

πξαθηηθέο  

Δηζαγσγή 

Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

παξνπζηάδεη καζεζηαθέο Γπζθνιίεο (ΜΓ), είηε εηδηθέο, είηε πην γεληθεπκέλεο, κε απνηέιεζκα 

λα κε κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηε κάζεζε επαξθψο. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη ηα παηδηά 

λα εθδειψλνπλ άγρνο θαη ακεραλία θαη λα ληψζνπλ πνιιέο θνξέο έληνλε απνζηξνθή γηα ηε 
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κάζεζε κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο 

(Σδηβηλίθνπ, 2015). Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ, ν εθπαηδεπηηθφο λα παξαηεξεί ηνπο καζεηέο 

ηνπ θαη λα αλαδεηά ηελ αηηία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη, λα πξνβαίλεη ζε κηα 

νινθιεξσκέλε θαη ζαθή θαηαγξαθή ηνπ πξνθίι ηνπ πνπ ζα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα άξηηα 

θαη  ζηνρεπφκελε παξέκβαζε.   

ην πιαίζην απηφ, φζν πην ζαθείο είλαη νη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο θαζψο θαη νη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο (Westwood, 

2004), ηφζν πην νπζηαζηηθή ζα είλαη ε πξφζβαζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηε πκπεξίιεςή ηνπο (Heward, 2011). Οη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

καζεηψλ κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα, κεηαηξέπνληαο ηε ζρνιηθή θαη δηδαθηηθή ηάμε ζε ρψξν 

πξαγκαηηθήο κάζεζεο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο (Παληειηάδνπ & Αλησλίνπ, 2008). 

θνπφο ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη ε παξνπζίαζε, ε πεξηγξαθή θαη ε θαηαλφεζε ησλ εηδηθψλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Παξάιιεια, θαηαγξάθνληαη ηξφπνη εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη 

ππνζηήξημεο, κε έκθαζε ζηηο πξνζαξκνγέο ηεο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, επηρεηξείηαη ε αλάδεημε 

ηεο ζεκαζίαο ηεο πκπεξίιεςεο φισλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη κάιηζηα απφ 

ηελ νπηηθή θαιψλ πξαθηηθψλ ζπλεθπαίδεπζεο.  

 Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (ΜΓ) είλαη κηα δηαηαξαρή ηεο κάζεζεο, ε νπνία ζπλαληάηαη πνιχ 

ζπρλά ζηνπο καζεηέο. Σα παηδηά απηά έρνπλ ζεκαληηθέο δπζρέξεηεο ζην γλσζηηθφ, 

καζεζηαθφ θαη ςπρνθνηλσληθφ ηνκέα εκθαλίδνληαο αδπλακίεο ζηελ αλάγλσζε, ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηε ζπγγξαθή γξαπηνχ ιφγνπ (Γάθεο, Κακππιαπθά, & Πνιπρξφλε, 2014·  

Ioannidi & Samara, 2019). χκθσλα κε ηελ Σδηβηλίθνπ (2015), πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν 

εηεξνγελψλ δηαηαξαρψλ πνπ εκθαλίδνληαη σο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή 

πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ θαζψο θαη ζηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ζηα καζεκαηηθά. 

Έρνπλ λεπξνβηνινγηθή βάζε, επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη είλαη εκθαλείο ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ αηφκσλ κε ΜΓ. Δπηπιένλ, είλαη πηζαλφ λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

απφ κία δπζθνιία κάζεζεο θαη λα εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθά δηαθνξνπνηεκέλα πξνβιήκαηα, 

απαηηψληαο δηαξθή αλαδήηεζε θαη αμηνιφγεζε ηξφπσλ δηδαζθαιίαο (Παληειηάδνπ & 

Αλησλίνπ, 2008). 

Βαζηθνί ηχπνη εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη (Σδηβηλίθνπ, 2015, ζει. 31 θ.ε.): 

 Ζ δπζιεμία: εηδηθή καζεζηαθή δηαηαξαρή λεπξνινγηθήο πξνέιεπζεο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ αθξηβή αλαγλψξηζε ιέμεσλ, ηε γξαθή, ηελ νξζνγξαθία θαη ηηο ηθαλφηεηεο 

απνθσδηθνπνίεζεο. 

 Οη δπζθνιίεο ζηελ Αλάγλσζε: εληνπίδνληαη ζηελ ηθαλφηεηα απνθσδηθνπνίεζεο θαη 

θαηαλφεζεο απφ ηελ αλάγλσζε (Νηθνιφπνπινο, 2016). Πξφθεηηαη γηα εηδηθή 
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καζεζηαθή δπζθνιία απνθσδηθνπνίεζεο ζηελ αλάγλσζε πνπ νδεγεί ζηελ 

αλαγλσζηηθή ππνεπίδνζε. 

 Ζ δηαηαξαρή ηεο γξαπηήο έθθξαζεο / Γπζνξζνγξαθία / Γπζγξαθία: Ζ δηαηαξαρή 

απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζθνιίεο ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ γξαθήο θαη 

νξζνγξαθίαο παξά ηελ επαξθή εθπαίδεπζε θαη ην θπζηνινγηθφ δείθηε λνεκνζχλεο 

(Döhla,  Willmes, & Heim, 2018). πλδέεηαη ζηελά κε ηε δηαηαξαρή ηεο αλάγλσζεο 

θαη κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε απηήλ ή λα εκθαλίδεηαη σο αλεμάξηεηε δηαηαξαρή 

(Döhla  et. al., 2018). Σφζν ζηε δηαηαξαρή ηεο αλάγλσζεο φζν θαη ηεο γξαπηήο 

έθθξαζεο, εκθαλίδνληαη θνηλά ππνθείκελα ειιείκκαηα ζηε θσλνινγηθή (Döhla  et. 

al., 2018) θαη ζηε κνξθνινγηθή επίγλσζε (Tsesmeli, & Seymour, 2009). Σα παηδηά κε 

δηαηαξαρή γξαπηήο έθθξαζεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ επαλάγλσζηε γξαθή 

θαη ζηελ θαιιηγξαθία, παξαιείπνπλ ή αληηζηξέθνπλ γξάκκαηα ή ζπιιαβέο θαη 

θάλνπλ πνιιά νξζνγξαθηθά θαη γξακκαηηθά ιάζε (Μέηηα & θνξδηαιφο, 2020). 

Δπηπξφζζεηα, δπζθνιεχνληαη ζηε ρξήζε πεδψλ-θεθαιαίσλ, θάλνπλ ιάζε ζηε ζηίμε 

θαη ζηνλ ηνληζκφ θαη ε γξαθή κε ην ρέξη είλαη ηδηαίηεξα θνπηψδεο γηα απηά (Βιάρνπ 

& Παηζηνχδε, 2015). Σαπηφρξνλα, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ηε ρσξηθή 

νξγάλσζε ζην ραξηί (Σδηβηλίθνπ, 2015), δελ δηαηεξνχλ ηα απαηηνχκελα θελά 

αλάκεζα ζηηο ιέμεηο (Μέηηα & θνξδηαιφο, 2020), θαη εκθαλίδνπλ αδπλακίεο ζηε 

ζχληαμε, ζηελ νξζνγξαθία θαη ζην ιεμηιφγην (Βιάρνπ & Παηζηνχδε, 2015). 

Δπηπιένλ, θάπνηεο θνξέο παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ησλ «λενγξαθηζκψλ», δειαδή 

γξάκκαηα «θνιιεκέλα» κεηαμχ ηνπο (Μέηηα & θνξδηαιφο, 2020).  

 Ζ δπζαξηζκεζία: πξφθεηηαη εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία πνπ πεξηιακβάλεη δπζθνιίεο 

ζηελ εθκάζεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ζπκβφισλ, αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ θαη 

πξνβιεκάησλ, ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ρξνληθψλ αθνινπζηψλ γεγνλφησλ, 

ππνινγηζκψλ, λνεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ, θ.ιπ.  

 Ζ εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή ή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηνπ ιφγνπ ή Γπζθαζία 

αλαθέξεηαη ζε απξφζκελεο, ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηνπο ηνκείο ηεο γιψζζαο (κνξθή, 

ζχληαμε, πεξηερφκελν, ρξήζε) απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη απνηειεί αλεπάξθεηα 

ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ κε πξνβιήκαηα ζην 

κνξθνζπληαθηηθφ κέξνο ηνπ ιφγνπ θαη θαηφπηλ ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. 

 Ζ εμειηθηηθή δηαηαξαρή ζπληνληζκνχ / Γπζπξαμία (ζχλδξνκν αδέμηνπ παηδηνχ ή 

εμειηθηηθή δπζπξαμία ή παηδηά κε αληηιεπηηθν-θηλεηηθέοδπζθνιίεο ή ειάρηζηε 

εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία): δπζθνιία νξγάλσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο δπζθνιίεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο (π.ρ. ζπληνληζκφο 

δαθηχισλ) θαη αδξήο θηλεηηθφηεηαο (π.ρ. ζθαξθάισκα, ηξέμηκν), θαζψο θαη νπηηθν-

θηλεηηθά πξνβιήκαηα (π.ρ. πξνβιήκαηα ζηε δσγξαθηθή, ζην πηάζηκν κηθξψλ 

αληηθεηκέλσλ). 

 Με ιεθηηθέο ΜΓ: δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξά ζε πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ ιεθηηθέο δεμηφηεηεο (π.ρ. επθξάδεηα, εθηελέο ιεμηιφγην, νξζνγξαθηθέο 
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δεμηφηεηεο, θ.ιπ.) θαη πην αδχλακεο θηλεηηθέο, νπηηθν-ρσξηθέο θαη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο (π.ρ. δπζθνιία εξκελείαο ζε εθθξάζεηο πξνζψπνπ θαη γιψζζαο ηνπ 

ζψκαηνο, θαινχ ζπληνληζκνχ, θ.ιπ.). 

 Δθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία: Kαιέο 

πξαθηηθέο 

Χο θαιή πξαθηηθή ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε ΜΓ είλαη ε ζαθήο δηδαζθαιία, ε ρξήζε 

εληζρχζεσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο (Rowe, 2006). 

Παξάιιεια, ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε ζαθήο θαη άκεζε δηδαζθαιία γλψζεσλ-

ζηφρσλ ή δεμηνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο γλσξίδνπλ αλαιπηηθά ηη πξέπεη λα 

θάλνπλ, εμαζθνχληαη κε βάζε ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη έρνπλ επθαηξίεο 

γηα κεηέπεηηα εθαξκνγή. Χο εληζρχζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζεσξνχληαη ηα 

δηαγξάκκαηα νξγάλσζεο, νη ζηξαηεγηθέο ιήςεο ζεκεηψζεσλ θαη νη κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο, 

ζαθψο θαζηζηνχλ πην πξνζβάζηκν ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ζε καζεηέο κε ΜΓ (Ρήγα & 

Ησαλλίδε, 2020). Δπνκέλσο, ε αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο βνεζνχλ ηνπο 

καζεηέο ζην λα θαζνδεγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε επηηπρία θαη λα μεπεξλνχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ.  

Αλακθηζβήηεηα, ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο δηδαζθαιίαο είλαη θαηαιπηηθφο παξάγνληαο 

ζηελ εθπαίδεπζε ελφο καζεηή κε  ΜΓ (Heward, 2011, ζει.187). Πην εηδηθά, ζχκθσλα κε 

ηνπο Elliott et al. (2008, ζει. 742-743): Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη δε καζεηψλ κε 

ΜΓ ρξήδεη ζαθήλεηα καζήκαηνο, πνηθηινκνξθία ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, πξνζαλαηνιηζκφ 

ζην έξγν θαη ελεξγφ εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, έπαηλν ησλ καζεηψλ θαη 

αλαζηνραζκφ. Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο απαηηεί θαζαξά δηαηππσκέλνπο ζηφρνπο, νη 

νπνίνη ζα δίδνπλ λφεκα ζηε κάζεζε θαη ζα παξέρνπλ έλα πιαίζην πξνγξακκαηηζκνχ, 

παξάδνζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Δπηπξφζζεηα, νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

βαζίδνληαη ζηελ άκεζε, έκκεζε ή δηεξεπλεηηθή δηδαζθαιία. Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ ε 

δηδαζθαιία λα είλαη ζπκβαηή ηφζν κε ηνπο ζηφρνπο φζν θαη κε ηα δηαζέζηκα πιηθά. Σέινο, ε 

ρξήζε επαίλνπ απνηειεί ηζρπξφ εξγαιείν ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο θαη ελίζρπζεο ηνπ 

καζεηή.  

Δπίζεο, είλαη ζθφπηκν λα ζεκεηψζνπκε φηη ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε καζεηψλ κε ΜΓ 

κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί απφ ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε (Riga, Anastassiou & Andreou, 2017). 

Χο εθ ηνχηνπ, εζηηάδνπκε ζε ζηξαηεγηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία, φπσο 

νπηηθναθνπζηηθή παξνπζίαζε ελλνηψλ, δηδαζθαιία ππνβνεζνχκελε απφ Ζ/Τ πξνθεηκέλνπ ν 

καζεηήο λα  νηθεηνπνηείηαη γλσζηηθά ηε δηδαθηηθή χιε (π.ρ. ινγηζκηθφ εμάζθεζεο, concept 

maps), ρξήζε θαη αλαθάιπςε ηεο κάζεζεο κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη ηεο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Riga & Papayiannis, 2015).  

ην πιαίζην απηφ, ε γλψζε ηεο δηδαθηέαο χιεο απνηειεί ζεκειηψδεο ζηνηρείν ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ. Παξάιιεια, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν ηνληζκφο ησλ βαζηθψλ 

ελλνηψλ κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ή ελφο καζήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο 
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(πξβι. Αλδξεαδάθεο, Καδηαλάθε, 2010; Οηθνλνκίδνπ, ρ.ρ.). Πην ζπγθεθξηκέλα (Elliott et al., 

2008) ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη θπξίσο ζηελ αλάγλσζε, σο βαζηθέο έλλνηεο 

ζεσξνχληαη ε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ε αιθαβεηηθή θαηαλφεζε. Αληίζηνηρα, ζηα 

καζεκαηηθά, βαζηθέο έλλνηεο είλαη νη αλαινγίεο, ν ππνινγηζκφο, ην εκβαδφλ θαη ηα 

θιάζκαηα. Ζ απνηειεζκαηηθή παξάδνζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ απαηηεί μεθάζαξε ζηξαηεγηθή, 

δηαβαζκηζκέλε πξνζέγγηζε θαη νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε, θαζψο θαη δνκεκέλεο ζπλεδξίεο 

αλαζθφπεζεο. Οη ζπλεδξίεο αλαζθφπεζεο ηεο χιεο εκπεξηέρνπλ αζξνηζηηθή παξνπζίαζε 

πιεξνθνξηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο, θαηαλεκεκέλε εμάζθεζε κεηαμχ λέαο θαη παιηάο 

δηδαθηηθήο χιεο, εμάζθεζε ζε πνηθίια παξαδείγκαηα θαη εμάζθεζε ζηελ ηαρχηεηα ρξφλνπ. 

Σέινο, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη εξγαζίεο γηα ην ζπίηη απνηεινχλ βαζηθφ κέξνο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, δηφηη βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ ηα δπλαηά θαη 

αδχλαηα ζεκεία ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο.  

Πξνθεηκέλνπ ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζπζηήλεηαη ε νξγάλσζε 

ηεο δηδαζθαιίαο λα αθνινπζεί ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο κε ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο ηνπο. 

Απηνί είλαη: 1. Ζ εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο 2. Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή 3. Ζ 

νξγάλσζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Χζηφζν, πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία νπνηνπδήπνηε 

πξνγξάκκαηνο ή δηεπθφιπλζεο είλαη αλαγθαίν λα εληνπηζηνχλ ηα ειιείκκαηα ηνπ καζεηή. 

 Δληαμηαθή εθπαίδεπζε: θαιέο πξαθηηθέο  

χκθσλα κε ηνλ Αγαιηψηε (2011), ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαζνξίδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ηελ νξζφηεηα αιιά θαη ην βαζκφ ησλ πνηθίισλ απνθάζεσλ θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο εληφο θαη εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο, φπσο νη 

απνθάζεηο γηα ηελ επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

γλψζεσλ ηνπ καζεηή θαη ηελ θνηλσληθή κνξθή νξγάλσζεο ηεο ηάμεο. Ζ απαηηεηηθή 

δηαδηθαζία ιήςεο δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ γίλεηαη αθφκε πην απαηηεηηθή, φηαλ αλαθεξφκαζηε 

ζε καζεηέο κε δπζθνιίεο κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο, δειαδή ζε καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ζηε ιήςε δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηνπο καζεηέο 

απηνχο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε δηδαζθαιία απνζθνπεί ζηα ίδηα  επηηεχγκαηα πνπ αθνξνχλ 

φινπο ηνπο καζεηέο, σζηφζν ρξήδεη ηξνπνπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο βάζεη ησλ κε ηππηθψλ 

ηξφπσλ γλσζηηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. ην πιαίζην απηφ, νη επαγγεικαηίεο θαη ιεηηνπξγνί εηδηθήο αγσγήο είλαη ζθφπηκν λα 

αλαδεηνχλ πνιιέο θαη ζεκαληηθέο δηδαθηηθέο απνθάζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο γηα καζεηέο κε δπζθνιίεο 

κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο κέζα απφ δηεζλή δίθηπα ζπλεξγαζίαο θαη ζρνιηθήο ζπκπεξίιεςεο 

(https://inclusiveschools.org/category/resources/inclusion-basics/). 

Δηδηθφηεξα, γηα λα απμεζνχλ νη επθαηξίεο ππνζηήξημεο καζεηψλ κε ΜΓ θαη κε ζηε γεληθή 

ηάμε, ζήκεξα γίλεηαη ιφγνο γηα πξνζεγγίζεηο, φπσο Καζνιηθφο ρεδηαζκφο ή ρεδηαζκφο γηα 

Όινπο, Σξνπνπνηήζεηο θαη Πξνζαξκνγέο ηεο Γηδαζθαιίαο, Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία θαη 

Τπνζηεξηθηηθή ηερλνινγία, αιιά θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο φπσο ε ελίζρπζε ησλ γλσζηηθψλ θαη 
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ζπλαηζζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε ελίζρπζε καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο θαηαλφεζεο 

ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ε ελίζρπζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κε ηελ παξάιιειε αμηνπνίεζε 

δηαδηθαζηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαζψο θαη ηεο αλαγλσζηηθήο επρέξεηαο (Παληειηάδνπ & 

Αλησλίνπ, 2008).  

Πην αλαιπηηθά, ζε έλα πιαίζην θαιψλ πξαθηηθψλ εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ηα εμήο: Ο Καζνιηθφο ρεδηαζκφο (Universal Design for Learning – UDL) 

βαζίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο (Connell et al., 

1997, φπσο αλαθ. ζην: Σδηβηλίθνπ, 2015, ζει. 109): πνηθηιία θαη επειημία ζηνπο ηξφπνπο 

παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο εκπινθήο ησλ καζεηψλ, ελαιιαθηηθέο επηινγέο 

έθθξαζεο, ζαθήλεηα θαη επρξεζηία, αλνρή ζηα ιάζε, ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζσκαηηθήο 

πξνζπάζεηαο, θαηαιιειφηεηα ησλ κεγεζψλ θαη δηεπθνιπληηθνί ρψξνη. 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ηηο ειάζζνλεο πξνζαξκνγέο ηεο δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλνληαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ηεο κεζφδνπ θαη ηνπ πιηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, 

αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ν εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη ζηνπο 

καζεηέο ηε ζχλζεζε θεηκέλνπ κε πέληε λέεο ιέμεηο, ελψ ζηνλ καζεηή κε ΜΓ ηνπ δίδεη ηελ 

επθαηξία λα επηιέμεη ηξεηο απφ ηηο πέληε λέεο ιέμεηο. Αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε 

κεζφδνπ, ν εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη αηνκηθέο εξγαζίεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο ζηελ έθζεζε-

«ζθέθηνκαη θαη γξάθσ» θαη νκαδηθή εξγαζία ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο κε θαη 

ρσξίο ΜΓ, ππνβνεζνχκελε απ‘ απηφλ. Αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ, επηιέγεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο αζθήζεηο ζε έλα κάζεκα, πξνζζέηεη ζηνηρεία (π.ρ. 

ερεηηθά ληνθνπκέληα, εηθφλεο, θ.ιπ.) ή δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο γηα  πεξηζζφηεξε 

εμάζθεζε ηνπ καζεηή (Σδηβηλίθνπ, 2015, ζει. 117-118). 

ηηο κείδνλεο πξνζαξκνγέο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, νη 

ηξνπνπνηήζεηο γίλνληαη ζην πιαίζην ηεο παξάιιειεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ παξάιιεισλ 

δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ίδην πεξηερφκελν ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ/ καζεκάησλ κε ηνπο καζεηέο ηεο γεληθήο ηάμεο, πξνζαξκφδνληαο 

φκσο ηελ ελλνηνινγηθή απαίηεζε ηνπ καζήκαηνο ζε ρακειφηεξν επίπεδν, π.ρ. απινπνίεζε 

ιεμηινγίνπ ρσξίο λα αιινηψλεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. Χο εθ ηνχηνπ, κέζα απφ ηελ 

επειημία ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ (π.ρ. ιηγφηεξε νξζνγξαθία γηα ην ζπίηη, πξνθνξηθή 

αμηνιφγεζε αληί ησλ γξαπηψλ, κηθξή νκαδνπνίεζε καζεηψλ θ.ά.), δηεπθνιχλεηαη ε 

ζπκκεηνρή θαη δηεπξχλεηαη ε έληαμε παηδηψλ κε ΜΓ. Τπνζηεξηθηηθφ ξφιν κπνξεί λα παίμεη 

θαη ε πξνζαξκνζκέλε ηερλνινγία (π.ρ. Ζ/Τ, ρξσκαηηζηνί ππνγξακκηζηέο, ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο θαη e-book, θ.ά.) ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Σδηβηλίθνπ, 2015, ζει. 118-119, 132). 

Δπηπξφζζεηα, είλαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί ε ζεκαζία ησλ δηαδηθαζηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ πξνζπάζεηα πξναγσγήο ηεο ηθαλφηεηαο 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπγγξαθηθψλ θαη κεραληζηηθψλ ηθαλνηήησλ 

ησλ καζεηψλ (παληηδάθεο, 2005). Οη δηαδηθαζηηθέο δηεπθνιχλζεηο παξέρνπλ νδεγίεο θαη 

λχμεηο ζην καζεηή πνπ βνεζνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

γξαθήο, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο 

γξαπηνχ ιφγνπ (ζρεδηαζκφο, θαηαγξαθή, επαλέιεγρνο). Πεξηιακβάλνπλ λνεηηθνχο ράξηεο, 
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κλεκνληθά βνεζήκαηα κε ηε κνξθή αθξσλπκίσλ, θχιια εξγαζίαο-νδεγνχο, θιείδεο 

απηνειέγρνπ, θάξηεο κε εξσηήζεηο & λχμεηο γηα θάζε ζηάδην ζπγγξαθήο. Οη δηαδηθαζηηθέο 

δηεπθνιχλζεηο βαζκηαία πξέπεη λα απνζχξνληαη, ζην πιαίζην ηεο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο, 

ψζηε λα πξνάγεηαη ζηαδηαθά ε ζπγγξαθηθή -καζεζηαθή απηνλνκία ηνπ καζεηή (Bereiter & 

Scardamalia, 1987· Englert, 2009· Graham & Perin, 2007, φπ. αλαθ. ζηελ Πξίληεδε & 

Πνιπρξφλε, 2016; παληηδάθεο, 2005). 

Σέινο, ην πιαίζην παξέκβαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ζεκαληηθφ λα ζηεξίδεηαη ζε α) 

Θεσξίεο κάζεζεο θαη ζε β) Δξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Δηδηθφηεξα, φπσο ζηηο ηαηξηθέο επηζηήκεο έηζη θαη ζηηο 

αλζξσπηζηηθέο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ή κε κηαο παξέκβαζεο θξίλεηαη βάζεη επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλσλ ελδείμεσλ/απνδείμεσλ. Με ηνλ φξν «επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο 

παξεκβάζεηο» ελλννχκε κεζφδνπο θαη παξεκβάζεηο ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε 

ζχκθσλα κε ηα ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ έρεη 

ειεγρζεί εξεπλεηηθά (Σδηβηλίθνπ, 2015). 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζρεδίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο είλαη ζεκαληηθφ 

λα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά κε ΜΓ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ρξεηάδεηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζην καζεζηαθφ πξνθίι ηνπ καζεηή θαη νη 

ζηφρνη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλνη, επηρεηξψληαο λα αληηκεησπηζηνχλ νη θπξηφηεξεο ειιείςεηο 

ηνπ. Αθφκε, βαζηθφ κέιεκα απνηειεί ν ζηαδηαθά κεησκέλνο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε 

θάζε δξαζηεξηφηεηα, κε ζηφρν ηελ απηνλφκεζε ηνπ παηδηνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο δχλαηαη κέζα 

απφ κνληεινπνηεκέλα παξαδείγκαηα λα ζπκβάιεη ζηελ εθκάζεζε ζηξαηεγηθψλ, ψζηε λα ηηο 

θαηαλνήζεη θαη λα ηηο εθαξκφζεη ν καζεηήο. Παξέρεηαη, ηέινο, ζπζηεκαηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ζπλερήο επηβξάβεπζε ζηνλ καζεηή, ζηνηρεία απαξαίηεηα θαηά ηε 

δηδαζθαιία αηφκσλ κε ΜΓ. 

πκπεξάζκαηα  

Aλαθεθαιαηψλνληαο, ππάξρνπλ πνιινί καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ΜΓ. Σα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζπληζηνχλ ηε 

κεγαιχηεξε θαηεγνξία εηδηθήο αγσγήο θαη παξά ηελ επαξθή λνεκνζχλε παξνπζηάδνπλ 

ειιείκκαηα επίδνζεο ζε αθαδεκατθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Ζ εθπαηδεπηηθή 

ελδπλάκσζή ηνπο είλαη βαζηθή ζπληζηψζα κηαο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ζρνιηθήο 

ζπκπεξίιεςεο ππφ ηελ νπηηθή γλσζηηθψλ, ήπησλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Riga, Ioannidi 

& Papayiannis, 2021). 

 Ζ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο δηδαζθαιίαο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο θαη πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζαθή δηδαζθαιία, ρξήζε εληζρχζεσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ (δηαγξάκκαηα 

νξγάλσζεο, κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο, ζεκεηψζεηο, θ.ιπ.) θαη θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ 

κάζεζεο, νη νπνίεο νδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζε επηηπρή έξγα. Ζ ζαθήο δηδαζθαιία είλαη άκεζε 

ζε επίπεδν γλψζεο-ζηφρνπ-δεμηφηεηαο.  
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Οη πξνζαξκνγέο ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ αμηνιφγεζε κε βάζε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη απαξαίηεηεο, θαζψο νη καζεηέο βιέπνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ, έρνληαο επθαηξίεο 

εμάζθεζεο, αλαηξνθνδφηεζεο θαη εκπέδσζεο ηεο χιεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. πσο 

ζεκεηψλεηαη, ε αληηκεηψπηζε ησλ ΜΓ θαη ε δηακφξθσζε ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηε 

δηδαθηηθή αμηνιφγεζε αλαδεηθλχνπλ ηνλ άθξσο ζεκαληηθφ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη 

νπνίνη έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή δπλαηφηεηα λα αιιάμνπλ ηελ πνξεία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο. 

Δίλαη νη κφλνη πνπ δηαζέηνπλ ηελ θαζνιηθή εηθφλα ηεο κάζεζήο ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη 

κέζα απφ πνιιαπιέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη απηνί πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο πξνζαξκνγέο ηεο 

δηδαζθαιίαο (Παληειηάδνπ, Παηζηνδήκνπ, 2007-2013, ζει. 311).  

Σέινο, ζρεηηθά κε ηηο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο παξέκβαζεο αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε 

δηεμαγσγήο πεξηζζφηεξσλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνηθίισλ κνληέισλ 

εθπαίδεπζεο/παξέκβαζεο (ηδηαίηεξα γηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο) θαζψο ε ζεκαζία 

ζαθέζηεξεο δηεξεχλεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο παξέκβαζεο θαη ησλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ δπζθνιηψλ (δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο γηα 

δηαθνξεηηθά παηδηά).  
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ηάζεηο θαη αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε 

αλαπεξία ζηε θπζηθή αγσγή θαη ηνλ αζιεηηζκφ. 

Teachers‟ beliefs and attitudes towards adapted physical activity and inclusive 

education of students with disabilities. 
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Abstract: The term of inclusive education is gaining more and more ground in the Modern 

Greek educational system. The integration of children with disabilities and special educational 

needs in Education is a necessity for removing barriers to their participation in social 

becoming. The Physical Education lesson should be taught in such a way that all children 

participate, providing them with incentives to participate in physical activity and sports in 

general. The school, and in particular the teachers of children with disabilities, are called upon 

to play an important role. In the present project, using the semi-structured interview method, 

the views and perceptions of ten (10) Special Education and Training Teachers and Special 

Educational Staff regarding the participation of children with disabilities and special 

educational needs in physical activity and sports were recorded. The results showed that 

Teachers are positive about the application of inclusion, considering that this also enhances 

the quality of life of children. However, financial and family reasons keep students with 

disabilities away from sports activities, while the Greek State has not taken the necessary 

measures to integrate students with disabilities into sports. 

Keywords: Students with Disabilities, Teachers‘ Beliefs, Inclusion, Adapted Physical 

Activity. 

Πεξίιεςε: Ζ ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ζπληζηά αλαγθαηφηεηα γηα ηελ άξζε ησλ θξαγκψλ ζπκκεηνρήο, ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ 

θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Σν κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο κπνξεί λα πξνσζήζεη  ηελ έλλνηα 

ηεο ηζφηεηαο, λα άξεη θνηλσληθνχο απνθιεηζκνχο θαη λα πξνάγεη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. εκαληηθφ ξφιν παξαθίλεζεο θαιείηαη λα ιάβεη ε ζρνιηθή θνηλφηεηα 

θαη ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο. ηελ παξνχζα εξγαζία, κε ηε 

κέζνδν ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, θαηαγξάθηεθαλ νη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο δέθα 
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εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο αιιά θαη Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ε/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηελ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηνλ αζιεηηζκφ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ηελ ζεηηθή ζηάζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο, ζεσξψληαο φηη έηζη 

εληζρχεηαη θαη ε πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ. Χζηφζν, νηθνλνκηθνί θαη νηθνγελεηαθνί ιφγνη 

θξαηνχλ καθξηά ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία απφ αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ ν 

ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ ησλ ΑκεΑ ζηε ρψξα 

καο, δελ απαληά ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε αλαπεξίεο. Ζ ειιεληθή 

Πνιηηεία νθείιεη λα εμαζθαιίζεη πξνζβάζηκεο εγθαηαζηάζεηο, θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη 

πνηνηηθά αζιεηηθά πξνγξάκκαηα πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ κε αλαπεξίεο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: καζεηέο κε αλαπεξία, αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ, ζπκπεξίιεςε, θπζηθή 

αγσγή.. 

1. Δηζαγσγή 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (W.H.O, 2011) ην 15% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

γεο δεη κε θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο, εθ ησλ νπνίσλ έλαο εθηηκψκελνο αξηζκφο κεηαμχ 93 θαη 

150 εθαηνκκπξίσλ αθνξά ζε παηδηά κε αλαπεξίεο (Disabled World, 2020).Ζ θαηάζηαζε ηεο 

αλαπεξίαο πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα δηαηαξαρψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ αηζζεηεξηαθέο, 

θηλεηηθέο, λνεηηθέο, ςπρνινγηθέο θαη ηα άηνκα πνπ πιήηηνληαη, ζπρλά ρξεηάδνληαη εηδηθή 

αληηκεηψπηζε γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο (Sherrill, 2004). Παξ‘ φια απηά, ε 

αλαπεξία είλαη ειάρηζηα θαηαλνεηή απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ ελψ αθφκε θαη 

θξαηηθέο νληφηεηεο απέρνπλ πνιχ απφ ην επηζπκεηφ πιαίζην άζθεζεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

ελδπλάκσζε, έληαμε θαη θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Ζ δπζρεξήο 

θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο, δηακνξθψλεηαη σο 

απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο εκπνδίσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσλίαο νη 

νπνίνη παξεκπνδίδνπλ ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (νχιεο, 

2013).Δηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ε ελδπλάκσζε ηνπο εμαξηάηαη απφ 

ηελ ζπκπεξίιεςε θαη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (ISCED, 2011). 

ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία κπνξεί λα πξνσζεζεί κε 

εμαηξεηηθφ ηξφπν κέζα απφ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο (Liebermanetal, 2004; Sherrill, 2004).Ζ ζσκαηηθή άζθεζε 

ησλ ΑκεΑ ηφζν κε ηε κνξθή ηεο ζρνιηθήο θπζηθήο αγσγήο φζν θαη κε ηελ δηάζηαζε ηνπ 

εμσζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν φρη κφλν ησλ πνιηηηθψλ γηα ηνλ 

αζιεηηζκφ, αιιά θαη εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ηηο 

πνιηηηθέο πγείαο κηαο ρψξαο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ, αληηιήςεσλ θαη εκπεηξηψλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε 

καζεηψλ κε αλαπεξία ζηε θπζηθή αγσγή θαη ηνλ αζιεηηζκφ. Δπηκέξνπο ζηφρνη ήηαλ ε 

δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο πνπ 
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αθνξνχλ ζηελ πξναγσγή ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο άζιεζεο ησλ ΑκεΑ ζην 

ζρνιηθφ θαη επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

2. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

2.1 Γηεζλείο πνιηηηθέο γηα ηελ Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Άζθεζε θαη ηνλ 

Αζιεηηζκφ ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία  

Ο αζιεηηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη θξίζηκν θαη απνθαζηζηηθφ παξάγνληα ζπκπεξίιεςεο θαη 

θνηλσληθήο έληαμεο (White Paper on Sports, 2007), λα πξνάγεη ηελ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη λα εληζρχζεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή (European Disability 

Strategy 2010-2020). Σν δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ κε αλαπεξία γηα ζσκαηηθή άζθεζε θαη 

θπζηθή αγσγή θαηνρπξψλεηαη ζεζκηθά ήδε απφ ην 1978 θαη ηνλ Γηεζλή Καηαζηαηηθφ Υάξηε 

ηεο UNESCO (UNESCO, 1978) έλα θείκελν κε δεζκεπηηθφ θαη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα γηα 

φια ηα κέιε-θξάηε ηνπ Ο.Ζ.Δ. ην άξζξν 30 ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (United 

Nations, 2006) κε ηίηιν «πκκεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή δσή, ηελ αλαςπρή, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

θαη ηνλ αζιεηηζκφ» αλαγλσξίδεηαη φηη ν αζιεηηζκφο θαηαξξίπηεη ηα ζηεξεφηππα θαη ηα 

θνηλσληθά εκπφδηα κε ηα νπνία έξρνληαη ζπρλά αληηκέησπα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Σα 

θξάηε-κέιε δεζκεχνληαη κέζσ ηεο χκβαζεο λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο 

θαη ζπκπεξίιεςεο ησλ ΑκεΑ ζηελ αζιεηηθή δσή. 

Οκνίσο, ζηνλ ππξήλα ησλ δηαθεξχμεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαγλσξίδεηαη φηη ν 

αζιεηηζκφο ζπκβάιιεη ζηελ θαηάξγεζε ησλ θνηλσληθψλ θξαγκψλ (European Commission, 

2011). ην θείκελν ―Αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηνλ αζιεηηζκφ‖ ε ΔΔ 

ππνζηεξίδεη θαη ελζαξξχλεη ηελ θνηλσληθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ άζιεζε. Ζ 

Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αλαπεξία 2010-2020  έξρεηαη λα εηζαγάγεη ηνλ αζιεηηζκφ σο 

βαζηθφ παξάγνληα πνπ ζα επηξξψζεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ ΑκεΑ ζηα θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθά 

δξψκελα θαη ζα θαηαζηείιεη ηηο δηαθξίζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ζέηεη ην δήηεκα ησλ 

απαξαίηεησλ ππνδνκψλ πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ 

θαη γηα ηελ πινπνίεζε αζιεηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ.Σν 2006 ε 

Δπξσπατθή Έλσζε (Council of Europe, 2006)  απνθάζηζε λα πξνσζήζεη ην ζρέδην δξάζεο 

REC ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ ζηελ Δπξψπε.  θνπφο  νη ίζεο 

επθαηξίεο, ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή, ν ζεβαζκφο ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε αμηνπξέπεηα ησλ 

ΑκεΑ. Μεηαμχ άιισλ ηνκέσλ ηεο θνηλσληθήο δσήο, έκθαζε δίλεηαη θαη ζηελ Δθπαίδεπζε, 

πνπ νθείιεη λα είλαη πξνζβάζηκε απφ φινπο θαη λα απνζθνπεί ζηελ πνιχπιεπξε θαιιηέξγεηα 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ ηαιέλησλ ησλ ΑκεΑ. 

ηελ Διιάδα, ε πξννπηηθή εμαζθάιηζεο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο φθεινο ησλ 

πνιηηψλ κε αλαπεξία απνηππψλεηαη σο πνιηηηθή θαη εζηθή δέζκεπζε θαη πινπνηείηαη κέζα 

απφ ην θίλεκα ―Sports for All‖ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Σα «Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα ινπο» απνζθνπνχλ ζηε δηα βίνπ 

ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ κε ζηφρν ηελ πγεία, ηελ ςπραγσγία, ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη 
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ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ΑκεΑ. ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πινπνηνχληαη δξάζεηο φπσο ην ―Play 

Unified‖ έλα βησκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ησλ Special Olympic Hellas κε ζηφρν ηελ 

ελεκέξσζε παηδηψλ γηα ηελ λνεηηθή αλαπεξία, ζπκκεηνρή θαη αιιειεπίδξαζε φισλ ζηηο ίδηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Παξά φκσο ηηο δηαθεξχμεηο ησλ επίζεκσλ δηεζλψλ θνξέσλ, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία πνπ δελ αζθείηαη θαη πηνζεηεί έλαλ ππνθηλεηηθφ ηξφπν δσήο είλαη επηθίλδπλα 

κεγάινο (Murphy&Carbone, 2008; Wilson&Clayton, 2010). Ζ θαζεκεξηλή δσή ησλ ΑκεΑ 

ραξαθηεξίδεηαη σο έληνλα αδξαλήο θαη έξεπλεο δείρλνπλ πσο ην γεγνλφο απηφ νδεγεί 

πεξαηηέξσ ζηελ θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηνπο (Potic, Stanimirov, 

Dordevic θαη Bankovic, 2014). Μάιηζηα ηα παηδηά κε αλαπεξία απέρνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα αθφκε θη εληφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Lawetal, 

2006)  ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ δελ ιακβάλεη θακία ζχζηαζε απφ γηαηξνχο θαη θξνληηζηέο 

γηα άζθεζε (Carrolletal, 2014). 

2.2 Σν δηθαίσκα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζηελ ηζφηηκε εθπαίδεπζε 

ην Παγθφζκην πλέδξην Δηδηθήο Αγσγήο ζηε αιακάλθα (UNESCO, 1994) δηαηππψλεηαη ν 

φξνο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε ζπκπεξίιεςε φισλ αλεμαηξέησο ησλ παηδηψλ 

ζε έλα θνηλφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Ζ έλλνηα ηεο ζπκπεξίιεςεο πξνυπνζέηεη ηελ έληαμε 

ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, κε ηελ αλαγθαία ηξνπνπνίεζε θαη 

πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο κε ηηο ηζρχνπζεο κεζφδνπο (ISCED, 2011). Σν δηθαίσκα ησλ καζεηψλ ΑκεΑ γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε αλαγλσξίδεηαη θαη ζην άξζξν 24 ηεο χκβαζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ (United Nations, 2006). 

Χζηφζν,έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ απνηξέπεη ηελ έληαμε ησλ λέσλ κε αλαπεξία ζηηο 

ζρνιηθέο θνηλφηεηέο ηνπο είλαη ν ζπλερήο δηαρσξηζκφο ζε εηδηθά ζρνιεία θαη ηδξχκαηα. Μηα 

θιεξνλνκηά ελφο κνληέινπ πνπ έρεη πξνθαιέζεη πξνθαηαιήςεηο, ζηίγκα, δηαθξίζεηο, 

απνθιεηζκφ θαη πεξηζσξηνπνίεζε. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο  Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο 

Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο(νχιεο, 2013) ε εθαξκνγή ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα 

νπζηαζηηθά δελ πθίζηαηαη αθνχ ην 73% ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζπκκεηέρνπλ ζε ηκήκαηα έληαμεο θαη ζε παξάιιειε ζηήξημε. 

χκθσλα κε ηελ Μαξθαληψλε (2016)ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπλ γίλεη νη 

αλάινγεο θηλήζεηο γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ βαζκφ πνπ ζα έπξεπε θαη απαηηνχληαη ζεκαληηθά βήκαηα απφ 

ηνπο δηακνξθσηέο ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο. Οη Kaimara θαη Oikonomou (2018) ππνζηεξίδνπλ 

φηη ζεκαληηθνί θξαγκνί ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ, ηνλ ειιηπή ρξφλν πξνεηνηκαζίαο 

ελφο θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηελ έιιεηςε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη 

επηκφξθσζεο ησλ δηδαζθφλησλ, θαζψο επίζεο θαη ηα εκπφδηα πνπ νξζψλεη ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ηεο ρψξαο. 
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2.3 Απφςεηο θαη αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ηζφηηκε ζπλεθπαίδεπζε 

Οη Δθπαηδεπηηθνί πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπεξία θαη ηελ Δηδηθή Αγσγή, ζπρλά 

παξνπζηάδνπλ αξθεηέο επηθπιάμεηο ζηε δηδαζθαιία παηδηψλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα Αλάπηπμεο ηεο ΔΑΔ 

(2003), νη εθπαηδεπηηθνί είλαη επηθπιαθηηθνί θαη ιηγφηεξν πξφζπκνη λα δηδάμνπλ καζεηέο κε 

αλαπεξία, ηδηαίηεξα φηαλ έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο. ηελ ίδηα 

έθζεζε αλαθέξεηαη πσο νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία 

εμαξηψληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο, ηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηνπο, ηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ εληφο ηεο ηάμεο, ην δηαζέζηκν εμνπιηζκφ-πιηθφ θαη ηνλ θφξην εξγαζίαο. Δλψ ην 

93,4%  απνδέρεηαη ηε ζπλεθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία, ην 83,8% ζεσξεί θάηη ηέηνην 

ηδηαίηεξα ξηςνθίλδπλν, αθνχ νη θαηαζηάζεηο ηεο αλαπεξίαο πνηθίιινπλ θαη πξνηηκνχλ λα ην 

απνθχγνπλ (Zoniou – Sideri&Vlachou, 2006). Οη εθπαηδεπηηθνί αλ θαη είλαη ζεηηθνί απέλαληη 

ζηελ ζρνιηθή ελζσκάησζε ΑκεΑ, εθθξάδνπλ αξλεηηθή ζηάζε ζην ελδερφκελν κεγάινπ 

αξηζκνχ καζεηψλ κε αλαπεξία ζε ζπκβαηηθέο ηάμεηο (Avramidis&Kalyva, 2007). Δπίζεο, 

δηαηεξνχλ ακθηβνιίεο γηα ην θαηά πφζν κπνξεί απηή λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε 

απνηειεζκαηηθά θαη είλαη επηθπιαθηηθνί απέλαληη ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ (Παηζίδνπ, 2010). Ζ Εήθα (2017) 

ππνζηεξίδεη φηη ην είδνο ηεο αλαπεξίαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή 

ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπλεθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, νη γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ζεηηθέο απέλαληη ζηελ ζπλεθπαίδεπζε καζεηψλ κε 

αλαπεξία ζε ζπκβαηηθέο ηάμεηο (Hutzler, Zach&Gafni, 2005). 

ηε Φπζηθή Αγσγή, ε κνξθή αλαπεξίαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ δηακφξθσζε ζεηηθήο 

ή αξλεηηθήο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο (Obrusnikova, 2008).ηελ ειιεληθή 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα νη έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηελ ελζσκάησζε καζεηψλ ΑκεΑ ζηνλ 

αζιεηηζκφ ζπλήζσο δηεξεπλνχλ αληηιήςεηο κφλν εθπαηδεπηηθψλ Φπζηθήο 

Αγσγήο(Αικπαλίδνπ, 2012; Γθέθα, 2017; Μαξηλάθνπ – Καιατηδίδε, 2017;Doulkeridou etal, 

2011; Fournidou,etal, 2011; Υαξίηνπ, 2007). Ζ παξνχζα κειέηε πξνζπαζεί λα θαηαγξάςεη 

γηα πξψηε θνξά απφςεηο θαη αληηιήςεηο φρη κφλν εθπαηδεπηηθψλ Φπζηθήο Αγσγήο, αιιά θαη 

άιισλ ζπληειεζηψλ φπσο Γαζθάισλ Δηδηθήο Αγσγήο, ρνιηθψλ Φπρνιφγσλ, Κνηλσληθψλ 

Λεηηνπξγψλ νη νπνίνη θαηαζέηνπλ ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ άπνςε θαη εκπεηξία. 

ηελ Διιάδα, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ε ππάξρνπζα δνκή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

απαηηνχλ θαηάιιειεο ππνδνκέο (πρ εμνπιηζκφο, πξνζβαζηκφηεηα), κηθξφ αξηζκφ παηδηψλ αλά 

ηκήκα θαη ζπλεξγαζία θαζεγεηψλ Φ.Α. κε θαζεγεηέο Δ.Φ.Α. (Μαξηλάθνπ – Καιατηδίδε, 

2017). Καηά ζπλέπεηα παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηα ηα ζσκαηηθά, ςπρνθηλεηηθά, 

ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά επεξγεηήκαηα ηνπ αζιεηηζκνχ γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία. Χζηφζν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ 

ηππηθήο αλάπηπμεο απέλαληη ζηελ αλαπεξία. Οη Καπξίλεο θαη Ληάθνο (2015) πινπνίεζαλ κηα 

θαηλνηφκν δξάζε γηα ηελ ηζφηηκε ελζσκάησζε παηδηψλ κε θηλεηηθή αλαπεξία ζηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζηελ αλαπεξία θαη ηελ 
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αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Ζ παξέκβαζε βαζηδφηαλ ζηε ζπκκεηνρή ζε θνηλέο 

βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξανιπκπηαθψλ αζιεκάησλ κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ κε 

θαη ρσξίο αλαπεξίεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε θπζηθή αγσγή κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ ελδπλάκσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ παηδηψλ, 

ζηελ θαηαλφεζε θαη απνδνρή ηεο αλαπεξίαο, ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο, ζηελ νηθνδφκεζε 

ζεηηθψλ ζρέζεσλ θαη ζηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο.  

θνπφο ηεο κειέηεο 

θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ, αληηιήςεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο ΔΑΔ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε αλαπεξία ζηε Φπζηθή 

Αγσγή & ηνλ Αζιεηηζκφ. Δπηκέξνπο ζηφρνη ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξναγσγή ηεο 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο άζιεζεο ησλ ΑκεΑ ζην ζρνιηθφ θαη επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Σέινο, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο πξνο ηνπο 

δηακνξθσηέο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πξναγσγή ηεο ζρνιηθήο άζιεζεο ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξία. 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Τπφ εμέηαζε ηέζεθαλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Καηά πφζν επηηπγράλεηαη ε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε αλαπεξία ζην κάζεκα 

ηεο θπζηθήο αγσγήο; 

2. Πσο πξνάγεηαη ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ ζηα παηδηά 

κε αλαπεξία; 

3. Πσο ε ειιεληθή πνιηηεία ζρεδηάδεη, νξγαλψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ ζρνιηθφ αζιεηηζκφ 

ησλ ΑκεΑ κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 

30 ηεο χκβαζεο ηνπ Ο.Ζ.Δ; 

4. Πνηεο νη πξνηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο πξνο ηνπο δηακνξθσηέο ηεο ειιεληθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ πξναγσγή ηεο ζρνιηθήο άζιεζεο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία; 

Μεζνδνινγία  Έξεπλαο 

Σν δείγκα απνηέιεζαλ δέθα (10) εθπαηδεπηηθνί ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, (ΔΑΔ) 

θαζψο θαη άηνκα Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΔΠ). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δείγκα 

ήηαλ δχν Δηδηθνί Παηδαγσγνί, ηέζζεξηο Καζεγεηέο Δηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο, δχν Κνηλσληθνί 

Λεηηνπξγνί θαη δχν Φπρνιφγνη. 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο κειέηεο, επηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα κε ηε κέζνδν ηεο 

πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο (one-to-oneinterview). Χο είδνο ζπλέληεπμεο, επηιέρζεθε ε 
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εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε νπνία απνηειεί ηελ πην ειεχζεξε θαη επέιηθηε κνξθή 

ζπλέληεπμεο (Creswell, 2016).Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε πξνθαζνξηζκέλν 

πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο (protocol interview) κε ζπγθεθξηκέλνπο Θεκαηηθνχο  Άμνλεο, νη 

νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

Πίλαθαο 1: Θεκαηηθνί Άμνλεο Πξσηνθφιινπ πλέληεπμεο 
   

Θεκαηηθφο 

Άμνλαο 1 

Απφςεηο θαη αληηιήςεηο Δθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ θαη ΔΔΠ γηα ηα 

νθέιε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηνπο καζεηέο κε 

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (εξσηήκαηα 4). 

Θεκαηηθφο 

Άμνλαο 2 

Απφςεηο θαη αληηιήςεηο Δθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ θαη ΔΔΠ ζρεηηθά 

κε ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ησλ γνλέσλ - θεδεκφλσλ ηνπο γηα 

ηα νθέιε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ 

(εξσηήκαηα 4). 

Θεκαηηθφο 

Άμνλαο 3 

Απφςεηο θαη αληηιήςεηο Δθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ θαη ΔΔΠ ζρεηηθά 

κε ηηο ελέξγεηεο ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηνλ αζιεηηζκφ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (εξσηήκαηα 4). 

Πξνηάζεηο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Πξνηάζεηο Δθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ θαη ΔΔΠ πξνο ηνπο 

δηακνξθσηέο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο 

ζρνιηθήο άζιεζεο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία 
   

   

   

Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ε ηαμηλφκεζε, αλάιπζε θαη ε εξκελεία 

ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο (thematic analysis). Ζ 

δηαδηθαζία αλάιπζεο (θσδηθνπνίεζε) σο παξαγσγηθή (deductive)  δηαδηθαζία βαζίζηεθε ζε 

πξνεπηιεγκέλεο θαηεγνξίεο (ζέκαηα) νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ σο ηαμηλνκεηηθέο θφξκεο. Έηζη, 

ζχκθσλα κε ηελ δηαηκεκαηηθή ή θαηεγνξηθή ινγηθή, ηα κεηαγξακκέλα θείκελα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, ηεκαρίζηεθαλ ζε επηκέξνπο απνζπάζκαηα κε ζηφρν λα λνεκαηνδνηεζνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα νη απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ (Braun&Clarke, 

2006; Σζηψιεο, 2015). 
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Απνηειέζκαηα 

Δξψηεκα 1: Πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζηε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα;  

Οη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί ζπκθψλεζαλ πσο ηα νθέιε ζπκκεηνρήο ζηε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηα παηδηά κε αλαπεξία είλαη πνιπδηάζηαηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπλ: 

[Δ1]"Βνεζά ζεκαληηθά ηα παηδηά ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή, ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ 

ιεπηήο θαη αδξήο θηλεηηθφηεηαο. Βειηηψλεη, επίζεο, ηελ απηνλνκία." 

[Δ2]"Ζ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί θαηαιπηηθφ παξάγνληα βηνινγηθήο θαη ςπρνινγηθήο 

αλάπηπμεο. Πξνάγεη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο." 

[Δ3]"Πξνζθέξεη νιηζηηθή αλάπηπμε (ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή). 

Βειηηψλεη ηελ επηθνηλσλία, ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε " 

[Δ4] "πκβάιιεη ζηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ζηελ ςπρηθή ηνπο επεκεξία θαη 

ηζνξξνπία." 

[Δ5] "ην ζσκαηηθφ ηνκέα, πξνάγεη ηηο θπζηθέο ηθαλφηεηεο, ζην γλσζηηθφ ηνκέα εληζρχεη ηελ 

δηα βίνπ άζθεζε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αμία ηεο πξνζπάζεηαο. ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, 

θαιιηεξγεί πλεχκα νκαδηθφηεηαο, ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλίαο, ελψ εληζρχεη ηελ θνηλσληθή 

έληαμε θαη ζπλνρή" 

[Δ6] "Ζ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα επηδξά ζεηηθά ζηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ζηε δσηηθφηεηα, 

ελψ πξνάγεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηελ ςπρηθή πγεία." 

[Δ7] "Ζ πξνζαξκνζκέλε άζθεζε παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε, βειηηψλεη 

ηελ απηνεθηίκεζε θαη εληζρχεη ηελ απηνεηθφλα ησλ καζεηψλ." 

[Δ8] "Δπηδξά ζεηηθά ζηελ απηνλνκία ηνπο θαη ζπκβάιιεη ζηνλ αλεμάξηεην ηξφπν δηαβίσζεο." 

[Δ9] “Μέζα απφ ην νκαδηθφ παηγλίδη απνθηνχλ εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, αλαπηχζζνπλ 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αιιειεπηδξνχλ, ζπλεξγάδνληαη, κε απνηέιεζκα ηελ ελδπλάκσζε ηνπο θαη 

ηελ νκαιή θνηλσληθή ηνπο έληαμε." 

Δξψηεκα 2: Ο Αζιεηηζκφο εληζρχεη ηελ ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζην θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη;  

[Δ1] Ο αζιεηηζκφο είηε ελδνζρνιηθά είηε σο εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα αλαζηέιιεη αηζζήκαηα 

πεξηζσξηνπνίεζεο θαη πξνάγεη ηελ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή." 

[Δ2]"Ο αζιεηηζκφο κε ηελ κνξθή ησλ νκαδηθψλ παηγληδηψλ θαη αζιεκάησλ πξνσζεί ηελ 

ηζφηηκε έληαμε ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ηελ ζπκπεξίιεςε” 

[E3]"Ζ αιιειεπίδξαζε εληζρχεη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο" 

[Δ4]"Οη νκαδηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φληαο απφ ηε θχζε ηνπο αλνηρηέο πξνο ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν βνεζνχλ ηα παηδηά κε αλαπεξίεο λα απνθηήζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ." 
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[Δ5]ηνλ αζιεηηζκφ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία, δεκηνπξγνχληαη θηιίεο, 

θνηλσληθνπνηνχληαη θαη ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη νη καζεηέο κε αλαπεξία." 

[Δ6]“…Καζψο σζνχληαη ζηε ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εληζρχεηαη ε απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, γίλνληαη θνηλσληθά απνδεθηνί απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο" 

[Δ7] “Ο αζιεηηζκφο είλαη ν πην άκεζνο θαη νπζηαζηηθφο ηξφπνο γηα ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ 

παηδηψλ κε αλαπεξία ζην θνηλσληθφ ζχλνιν”. 

 

Δξψηεκα 3: Με πνηνλ ηξφπν ν αζιεηηζκφο βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία;  

[E1]"Καιπηεξεχεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα, βειηηψλεη ηε δσηηθφηεηα θαη ηελ θαζεκεξηλή ζσκαηηθή 

επεμία" 

[Δ4} "Δληζρχεη ηελ ςπρηθή επθνξία, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ηε ραξά θαη ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηε δσή" 

[Δ5] “Απμάλεη ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ ηνπο, βειηηψλεη απηνεηθφλα θαη 

απνκαθξχλεη αηζζήκαηα θνηλσληθήο απφζπξζεο εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο” 

[Δ7] ―Οη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εηδηθά νη εθηφο ζπηηηνχ, εληζρχνπλ ηηο θνηλσληθέο επαθέο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία." 

[Δ8] “Βειηηψλεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, πξνάγεη απηνπεπνίζεζε, απηνεθηίκεζε θαη παξέρεη 

αίζζεκα πξνζσπηθήο νινθιήξσζεο” 

[Δ9] “Σν παηδί κε αλαπεξία απνθηά κέζσ ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο αίζζεζε ζθνπνχ, κε 

απνηέιεζκα λα αλαζηέιινληαη ζπλαηζζήκαηα πνπ θαηαπνλνχλ ηελ ςπρηθή πγεία φπσο απψιεηα 

ελδηαθέξνληνο, κεησκέλε ελέξγεηα, ζπλαηζζήκαηα ελνρήο θαη θαηάζιηςε». 

[Δ10] Ο αζιεηηζκφο βειηηψλεη φιεο ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζε φια ηα επίπεδα ζσκαηηθφ, 

πλεπκαηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν” 

 

Δξψηεκα 4: Ση θέξδνο κπνξεί λα απνθνκίζεη απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο έλαο καζεηήο 

κε αλαπεξία;  

[Δ2] “ηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα, ην θέξδνο είλαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ε πξναγσγή 

δεμηνηήησλ θαη ε ζεηηθή απηναληίιεςε”. 

[Δ3] “Σν κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο απνηειεί παξάγνληα απνδνρήο απφ ζπλνκειίθνπο ησλ 

παηδηψλ κε αλαπεξία”. 

[E4] ―Σα παηδηά, κέζα απφ ηα νκαδηθά παηγλίδηα θαη αζιήκαηα επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηε ζρέζε 

ηνπο κε ηελ νκάδα, δεκηνπξγνχλ θηιίεο, αλαπηχζζνπλ νκφηηκεο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο, 

γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε ςπρηθή ηνπο ηζνξξνπία” 
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[E6] “Σν κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο κπνξεί λα αλαζηείιεη αηζζήκαηα πεξηζσξηνπνίεζεο θαη 

λα πξνζδψζεη κηα ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα”. 

[E8] ―Θα απαληήζσ γηα ηνπο καζεηέο ρσξίο αλαπεξίεο, νη νπνίνη βηψλνπλ κηα θαηάζηαζε 

ελζπλαίζζεζεο, αλαπηχζζνπλ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ ζπκκαζεηψλ κε 

αλαπεξίεο, ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα θιίκα αιιεινζεβαζκνχ θαη αιιειεγγχεο θαη θνηλσληθήο 

ππεπζπλφηεηαο». 

[Δ9] "Οη καζεηέο κε αλαπεξία, εμεξεπλνχλ κέζσ ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ηηο 

θιίζεηο θαη ηα ηαιέληα ηνπο, θαηαλννχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο δίλνληαο λφεκα ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο." 

 

Δξψηεκα 5: Οη καζεηέο ζαο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αζρνινχληαη κε ηνλ 

αζιεηηζκφ; Αλ φρη, γηα πνηνλ ιφγν πηζηεχεηε πσο ζπκβαίλεη απηφ; 

[Δ1] "ηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο απνηεινχλ θαηαιπηηθφ εκπφδην ζπκκεηνρήο‖ 

[Δ2] “Ζ έιιεηςε πξνζβάζηκσλ ρψξσλ είλαη θπξίαξρνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο‖.  

[Δ4] “Οη κεηαθηλήζεηο είλαη δχζθνιεο γηα ηα παηδηά κε αλαπεξία” 

[E5] ―Ζ κε χπαξμε αξθεηψλ εθπαηδεπηηθψλ Φπζηθήο Αγσγήο πνπ θαηέρνπλ επαξθψο ην 

αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν" 

[E6] “Αλ θαη ε ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ είλαη κηα πξνζθηιήο δξαζηεξηφηεηα γηα φινπο, νη 

θνηλσληθέο αλαζηνιέο, ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ γνλετθνχ πεξηβάιινληνο ζηε ζεξαπεία θαη ηελ 

εθπαίδεπζε απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζπκκεηνρήο γηα ηα παηδηά κε αλαπεξία" 

[Δ7] "Φνβάκαη φηη κπνξνχλ λα αζινχληαη, κφλν εθείλνη πνπ έρνπλ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα." 

[Δ8] "Ζ αλππαξμία θηιηθψλ, θαηάιιεισλ θαη πξνζβάζηκσλ ππνδνκψλ εθηηκψ φηη είλαη ν 

βαζηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζπκκεηνρήο” 

[Δ9] “ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πξνβιεκαηίδνκαη γηα κηα θαηεγνξία καζεηψλ πνπ αλήθεη ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζην λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθά παηρλίδηα. 

Δπίζεο, ηα παηδηά απηά δε κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, έρνπλ έιιεηςε 

απηνειέγρνπ, εθδειψλνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη σο εθ ηνχηνπ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο γίλεηαη δχζθνια." 

[Δ10] “Αηηίεο κεησκέλεο θαη ειιηπνχο ζπκκεηνρήο ζεσξψ φηη είλαη ηα κεγάια ηαηξηθά 

πξνβιήκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεζπρία θαη ηνλ θφβν ησλ γνλέσλ λα θηλεηνπνηήζνπλ θαη 

λα ελζαξξχλνπλ ην παηδί ζε κηα αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα”. 

 

Δξψηεκα 6: Με πνηνλ ηξφπν θαη θαηά πφζν πηζηεχεηε φηη ε ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ ζα 

βνεζνχζε δπλεηηθά ηνπο καζεηέο ζαο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο 

ηνπο; 
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[Δ2] "Γηα φιεο ηηο κνξθέο αλαπεξίαο απαηηείηαη ελζάξξπλζε, παξφηξπλζε, απινπζηεχζεηο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη επαθή κε ηνπο θαηάιιεινπο δηδάζθνληεο." 

[Δ4] “ε δχζθνιεο κνξθέο αλαπεξίαο εληζρχεηαη θπξίσο ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε ςπρηθή πγεία 

θαη ηζνξξνπία‖. 

[Δ5]"Αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο, ηα νθέιε ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ είλαη 

αλακθηζβήηεηα. Απαηηείηαη ππνζηεξηθηηθφ θιίκα,  ελζάξξπλζε θαη παξφηξπλζε". 

[E7] ―ηελ θηλεηηθή αλαπεξία νη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηελ θηλαίζζεζε θαη ζηελ βέιηηζηε θηλεηηθή πξνζαξκνγή” 

[Δ9] “Αλαγθαία πξνυπφζεζε απνηειεί ε πξνζαξκνγή ηνπ  θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ησλ αζθήζεσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηα ζπνξ». 

[Δ10] "Ζ ελαζρφιεζε ηνπ καζεηή κε αλαπεξία κε δηάθνξεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνλ 

βνεζά λα γλσξίζεη ην ζψκα ηνπ, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θάλνληαο ηνλ ηθαλφ λα εθηειεί απιέο 

θαη ζχλζεηεο θηλήζεηο." 

 

Δξψηεκα 7:  Έρεηε πξνζσπηθά ζπκβνπιέςεη ηνπο γνλείο - θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ζαο γηα ηελ 

ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηνλ αζιεηηζκφ; 

Οη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ ζην ζχλνιν ηνπο φηη παξάζρνπλ ζπκβνπιέο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπλ: 

[Δ1] "Ζ ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ είλαη κία απφ ηηο πξψηεο ζπκβνπιέο πνπ δίλνπκε ζηνπο 

γνλείο ησλ καζεηψλ καο." 

[Δ2] "Πξνζπαζψ λα ηνλίδσ ηελ αλάγθε γηα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ”. 

[Δ5] "Πξνζπαζψ λα ζπζηήλσ θαηάιιειεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο". 

[Δ8] "Ναη, θπξίσο ζε καζεηέο κε Γ.Δ.Π.Τ., φπνπ νη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπκβάιινπλ ζηελ 

εθηφλσζε ηεο ελέξγεηαο πνπ δηαζέηνπλ". 

 

Δξψηεκα 8: Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εκεξίδεο - ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο 

ζαο ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ; 

[Δ3]“Διάρηζηεο δξάζεηο ελεκέξσζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα επηκνξθψζεσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ή σο απιή ελεκέξσζε καζεηψλ” 

[E6] “πάληα, θπξίσο ζε εκέξεο αθηεξσκέλεο γηα ηελ αλαπεξίαο θιπ” 

[Δ7] “Θα έπξεπε λα γίλνληαη θπξίσο πξνο ηνπο γνλείο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ 

αζιεηηζκνχ ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο” 
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[Δ9] ―Οη εθπαηδεπηηθνί ΦΑ αλαιακβάλνπλ ζπρλά ηνλ ξφιν ηεο ελεκέξσζεο ησλ παηδηψλ γηα ηα 

νθέιε ηνπ αζιεηηζκνχ πξνζαξκφδνληαο παξάιιεια ην κάζεκά ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

ηνπο”. 

Δξψηεκα 9: Καηά ηελ γλψκε ζαο, σζεί ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπο καζεηέο κε 

αλαπεξία ζηνλ αζιεηηζκφ; 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απάληεζε αξλεηηθά. Θεσξνχλ φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο 

θπζηθήο αγσγήο δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζε κνξθέο θίλεζεο θαη αζιήκαηα πνπ ζπρλά 

απνθιείνπλ επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. Πξνηείλνπλ ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ κε ηα παξανιπκπηαθά ζπνξ. Δζηηάδνπλ εκθαηηθά ηνπο κε πξνζβάζηκνπο 

ρψξνπο θαη ζηελ έιιεηςε ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ πιηθνηερληθνχ πεξηβάιινληνο. Γεληθά, 

ζεσξνχλ φηη γίλνληαη κεκνλσκέλεο δξάζεηο θαη ζπαζκσδηθά βήκαηα πξνο ηελ δηάδνζε ηεο 

πξνζαξκνζκέλεο άζθεζεο πνπ εμαληιείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο ηνπ έηνπο (πρ 3 

Γεθέκβξε, εκέξα αηφκσλ κε αλαπεξία). 

 

Δξψηεκα 10: Θεσξείηε φηη ε ειιεληθή Πνιηηεία έρεη θάλεη ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Άξζξνπ 30 «πκκεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή δσή, ηελ αλαςπρή, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηνλ 

αζιεηηζκφ» ηεο χκβαζεο ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ; 

Ζ ειιεληθή πνιηηεία ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θάλεη βήκαηα θαη δξάζεηο γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

αηφκσλ κε αλαπεξία ζε αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηνξγαλψλνληαο 

εθδειψζεηο, αζιεηηθνχο δηαγσληζκνχο θαη εληζρχνληαο ηνπο ην Παξανιπκπηαθφ θίλεκα. 

Χζηφζν, ζε έλα πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 50% εθηηκνχλ φηη νη ελέξγεηεο απηέο, δε ζπλάδνπλ κε 

ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ θαη βξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην. Δληνπίδνπλ έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ν νπνίνο θαηά ηε γλψκε ηνπο πξέπεη λα αθνξά ζε ππνδνκέο θαη πξνζβαζηκφηεηα 

ζε ζρνιεία, δεκφζηνπο ρψξνπο, αζιεηηθνχο ρψξνπο θαη θπζηθά ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ζε ζέκαηα αλαπεξίαο. ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πξνηάζζνπλ 

ηελ θαιιηέξγεηα απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ. 

 

Δξψηεζε 11: Πνηα ε γλψκε ζαο γηα ηα Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο (ΠΑγΟ); 

Οη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη ηα πξνγξάκκαηα απηά εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε ηε θηινζνθία 

«γηα ινπο» πξνζθέξνληαο ςπρηθή ηφλσζε θαη απνθπγή πεξηζσξηνπνίεζεο ζηα άηνκα κε 

αλαπεξία. Χζηφζν, θαζπζηεξήζεηο ζηελ εηήζηα πινπνίεζε ηνπο θαζηζηνχλ 

αλαπνηειεζκαηηθά ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζε αξθεηνχο νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. Πξνηείλνπλ έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφ, δηαξθή έιεγρν θαη αμηνιφγεζε. 

 

Δξψηεζε 12: Πφζεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ πεξηνρή ζαο, νη νπνίεο 

είλαη πξνζβάζηκεο θαη θαηαιιήισο εμνπιηζκέλεο γηα παηδηά κε αλαπεξία; 
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Κακία πιήξσο πξνζβάζηκε θαη εμνπιηζκέλε εγθαηάζηαζε δελ ππάξρεη ζηνπο ηφπνπο 

θαηνηθίαο ζην 60% ησλ εξσηεζέλησλ. Οη ππφινηπνη αλέθεξαλ ειάρηζηεο πξνζβάζηκεο 

εγθαηαζηάζεηο. πρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν Αζιεηηθά Κέληξα πνπ είλαη πξνζβάζηκα, 

δελ είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλα. Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο νθείινπλ λα 

θαηαζηήζνπλ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο, ρψξνπο πξνζβάζηκνπο θαη 

θηιηθνχο πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

ηελ θαηαθιείδα ηεο ζπλέληεπμεο, δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα θαηαζέζνπλ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο πξνο ηνπο δηακνξθσηέο ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ηζφηηκε ελζσκάησζε 

ησλ καζεηψλ ΑκεΑ ζηε ζρνιηθή δσή. Οη απαληήζεηο ηνπο θσδηθνπνηήζεθαλ πάλσ ζε ηξεηο 

άμνλεο:  

1. ε επίπεδν Κεληξηθήο Γηνίθεζεο: Οη εθπαηδεπηηθνί εηζεγνχληαη αχμεζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα αλαβάζκηζε βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ θαη ηελ 

βειηίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζρνιηθψλ θηεξίσλ, ηελ 

ζηειέρσζε κε εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνζαξκνζκέλεο θπζηθήο αγσγήο 

θαζψο θαη ηελ αχμεζε ησλ σξψλ ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζην σξνιφγην 

ζρνιηθφ πξφγξακκα. 

2. ε επίπεδν Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο: Οη πξνηάζεηο πξνο ηνπο Γήκνπο 

εζηηάδνπλ ζηε δεκηνπξγία πιήξσο πξνζβάζηκσλ ζρνιείσλ γηα άηνκα κε αλαπεξία, 

ζηε δηακφξθσζε αζθαιψλ αχιεησλ ρψξσλ θαη γπκλαζηεξίσλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, 

θαζψο θαη ζηελ παξνρή δσξεάλ εμσζρνιηθψλ  αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο 

κε αλαπεξία κέζσ ησλ δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ. 

3. ε επίπεδν ρνιηθήο Μνλάδαο: Οη εξσηψκελνη πξνηείλνπλ ηε δεκηνπξγία unified 

ζρνιηθψλ νκάδσλ, ηελ δηαξθήο επαθή ζρνιείνπ - θνηλφηεηαο γηα ηελ δηνξγάλσζε 

αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα καζεηέο κε αλαπεξία, ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ελδνζρνιηθψλ εκεξίδσλ γηα  ηνλ παξανιπκπηαθφ αζιεηηζκφ κε ζηφρν ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ κηζαλαπεξηζκνχ. 

πδήηεζε 

Θεκαηηθφο Άμνλαο 1: Απφςεηο θαη Αληηιήςεηο Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηα νθέιε ηεο Άζθεζεο & ηε 

πκπεξίιεςε. 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία, ζπκθσλνχλ κε έξεπλεο ησλ Κνθαξίδα 

(2005), Katz&Schery (2007), Murphy & Carbone (2008).ρεηηθά κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηα 

απνηειέζκαηα βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε κειέηεο ησλ Lawetal. (2006), Wilson & Clayton 

(2010), Siperstein et al. (2007), Καπξίλε & Ληάθνπ (2015).ρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή έληαμε 

θαη ζπλνρή ηα επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε έξεπλεο ησλ Μαξηλάθνπ – Καιατηδίδε (2017), 

Lieberman et al. (2004), Καπξίλε & Ληάθνπ (2015), ελψ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ε κειέηε είλαη ζε ζπκθσλία κε αληίζηνηρε έξεπλα ησλWilson&Clayton (2010).Σέινο, ε 
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ζπλεθπαίδεπζε αλαδεηθλχεηαη σθέιηκε θαη γηα ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία, αθνχ 

επαηζζεηνπνηεί θαη πξνάγεη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Καπξίλεο θαη Ληάθνο, 

2015;Sipersteinetal., 2007). 

Θεκαηηθφο Άμνλαο 2: Απφςεηο θαη Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ - θεδεκφλσλ ηνπο γηα ηα 

νθέιε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ. 

Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ αζιεηηζκφ απνηειεί ε ελεκέξσζε γνλέσλ γηα ηα 

πνιπδηάζηαηα νθέιε ηεο άζθεζεο ζε παηδηά κε αλαπεξίεο. Χζηφζν, εκπφδηα ζπκκεηνρήο 

απνηεινχλ ν κεγάινο βαζκφο θηλεηηθήο αλαπεξίαο  (Murphy&Carbone, 2008), ην πςειφ 

θφζηνο (Lawetal., 2006), ε έιιεηςε πξνγξακκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ΑκεΑ θνληά ζηελ 

θαηνηθία ηνπο (Murphyetal, 2008).Ήπηεο κνξθέο αλαπεξίαο γίλνληαη εχθνια απνδεθηέο ζην 

κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο (Εήθα, 2017), ελψ αληίζεηα πην αξλεηηθνί δηάθεηληαη ζηε 

ζπλεθπαίδεπζε παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο (Obrusnikova, 2008) ή άιιεο 

ζνβαξέο κνξθέο αλαπεξίαο (Sato&Hodge, 2009). 

Θεκαηηθφο Άμνλαο 3: Απφςεηο θαη Αληηιήςεηο Δθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηεο 

ειιεληθήο Πνιηηείαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηνλ αζιεηηζκφ καζεηψλ κε 

αλαπεξία. 

Αξθεηέο απφ ηηο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζπλαληψληαη θαη ζε άιια 

πεξηβάιινληα.Ζ πξνζβαζηκφηεηα θαζίζηαηαη θαίξην δήηεκα ζπκκεηνρήο ησλ ΑκεΑ ζηελ 

θνηλσληθή δσή (Carrolletal., 2014; Iglesias, Mora, del Hoyo &Mayor, 2015).Τπάξρεη αλάγθε 

δηαξθνχο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο  (Doulkeridouetal., 

2011; Sato & Hodge, 2009). 

πκπεξάζκαηα 

Ζ πξνζαξκνζκέλε θπζηθή αγσγή θαη ν αζιεηηζκφο απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία 

ελδπλάκσζεο, θνηλσληθήο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζην ζρνιηθφ 

θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ αθνχ παξέρνπλ πνηθίιεο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο. Χζηφζν, ν 

ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ ησλ ΑκεΑ ζηε ρψξα 

καο, δελ απαληά ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε αλαπεξίεο. Οη ελέξγεηεο 

γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ είλαη ειιηπείο θαη 

πεξηνξηζκέλεο θαη ε ρψξα καο απέρεη πνιχ απφ ην επξσπατθφ πιαίζην άζθεζεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηνλ αζιεηηζκφ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Απαηηείηαη 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ζρνιηθήο άζιεζεο ησλ ΑκεΑ θαη ηνπ ξφινπ πνπ απηή πξέπεη λα 

έρεη ζηε καζεηηθή δσή. Ζ Πνιηηεία νθείιεη λα ππεξαζπηζηεί ην θνηλσληθφ αγαζφ ηνπ 

αζιεηηζκνχ θαη λα δηακνξθψζεη πνιηηηθέο πνπ λα πξνσζνχλ ηελ θίλεζε θαη ηελ άζιεζε ζηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο. ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί αλαγθαηφηεηα ε βειηίσζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε παξνρή θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ γηα ΑκεΑ, ε αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο πνπ λα πξνσζνχλ ηελ έληαμε θαη ηελ 

ελζσκάησζε θαη ε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ απνδνρή ηεο αλαπεξίαο. 
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Abstract: Minority education is a special condition of the Greek educational reality, it 

concerns the Muslim minority of Thrace and has both social and political dimensions. The 

present study examines the issue of social exclusion in minority education and the effects it 

has on their integration into the social development of the region of Thrace. The results of the 

research show that the teachers of the sample perceive the existence of a strong connection 

between the family - social environment of the child with both the school performance and the 

school dropout. In addition, there is a strong correlation between the curriculum and school 

performance, while there was a moderately strong positive correlation in their speech both in 

terms of the link between the curriculum and school dropout, as well as the link between 

educational work and school dropout. Finally, it turned out that social exclusion has a source 

in education provided by the Greek state which does not take into account their particular 

characteristics. The factors that act as a deterrent to the exercise of an effective educational 

policy for the minority by the Greek state were also sought. The conclusions of the research 

are a product of the synthesis of bibliographic material and information which were collected 

with the methodology of the Bibliographic Research. 

Keywords: minority education, social exclusion, school performance, stagnation, school 

dropout. 

Πεξίιεςε: Ζ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί κηα ηδηαίηεξε ζπλζήθε ηεο ειιεληθήο 

εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αθνξά ηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο θαη 

εκπεξηέρεη ηφζν θνηλσληθέο φζν θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα έξεπλα εμεηάδεη ην 

δήηεκα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη 

ζηελ έληαμε ηνπο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη ηεο πεξηνρήο ηεο Θξάθεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο αληηιακβάλνληαη ηελ χπαξμε 

ηζρπξήο ζχλδεζεο κεηαμχ νηθνγελεηαθνχ – θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνχ ηφζν κε 

ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο φζν θαη κε ηε ζρνιηθή δηαξξνή. Δπηπιένλ, ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ελψ πξνέθπςε κέηξηαο 

έληαζεο ζεηηθή ζπζρέηηζε ζην ιφγν ηνπο ηφζν σο πξνο ηε ζχλδεζε κεηαμχ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζρνιηθήο δηαξξνήο, φζν θαη σο πξνο ηε ζχλδεζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ 
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έξγνπ θαη ζρνιηθήο δηαξξνήο. Σέινο, πξνέθπςε φηη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο έρεη πεγή θαη 

ζηελ εθπαίδεπζε ε νπνία παξέρεηαη απφ ην Διιεληθφ θξάηνο ε νπνία δελ ιακβάλεη ππφςε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπίζεο αλαδεηήζεθαλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ ιεηηνπξγνχλ 

αλαζηαιηηθά ζηελ άζθεζε κηαο απνηειεζκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε κεηνλφηεηα 

εθ κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ πξντφλ ηεο 

ζχλζεζεο βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη πιεξνθνξηψλ ηα νπνία ζπιιέρηεθαλ κε ηελ 

κεζνδνινγία ηεο Βηβιηνγξαθηθήο Έξεπλαο. 

Λέμεηο Κιεηδηά: κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ζρνιηθέο επηδφζεηο, 

ζηαζηκφηεηα, ζρνιηθή δηαξξνή. 

Δηζαγσγή 

1.1 Οξηζκφο 

Ο φξνο «κεηνλφηεηα» εκθαλίζηεθε κε ηελ άλνδν ηνπ εζληθηζκνχ θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα. Έσο 

ηνλ 2
ν
 Παγθφζκην Πφιεκν φπνπ είρακε ην απφγεην θξηθηψλ πξάμεσλ θαηά ησλ Δβξαίσλ, 

Ρνκά θαη άιισλ κεηνλνηήησλ ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ 10 Γεθ 1948 ζε έγγξαθν γηα 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, νξίζηεθε ε εζληθή κεηνλφηεηα (UNOHCHR, 1948). Τπάξρνπλ 

εζλνηηθέο, γισζζηθέο ή ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ δηθαίσκα ίδξπζεο 

ζρνιείσλ, θαη ζξεζθεπηηθψλ ρψξσλ λα θάλνπλ ρξήζε ηελ δηθή ηνπο γιψζζα. Μεηνλφηεηα 

ζεσξείηαη κε θπξίαξρε πιεζπζκηαθή νκάδα,ε νπνία επηζπκεί ηελ δηαηήξεζε ησλ 

παξαδφζεψλ ηεο. χκθσλα κε ηελ UNESCO, (1960), έγηλε ζαθέο ην δηθαίσκα ησλ 

κεηνλνηήησλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Σν άξζξν 27 (UNOHCHR, 1994) 

ζηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ παξέρεη ζε άηνκα ηεο κεηνλφηεηαο ην δηθαίσκα 

ρξήζεο ηεο ζξεζθείαο ηνπο, ηεο γιψζζαο θαη φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ θνπιηνχξα ηνπο. 

1.2 Μνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ζηε Θξάθε 

Ζ κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ζηελ Θξάθε, ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο ηνπ 

1923, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 37 θαη 45 πξνζηαηεχεηαη ζην δηθαίσκα ηεο ζξεζθείαο θαη 

εζληθφηεηαο (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2018: 172). Σα πεξηζζφηεξα θείκελα 

αλαθέξνπλ «κνπζνπικαληθέο κεηνλφηεηεο» θαη φρη «κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα» γηαηί 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο νκάδεο ( Σνχξθνη, Πνκάθνη, Ρνκά), νη νπνίνη έρνπλ ζαλ 

ζξεζθεία ηνλ κνπζνπικαληζκφ (Μαιθίδεο, 2016). Σν 1954 ε Διιάδα κε λφκν αλαγλψξηζε ηα 

κεηνλνηηθά ζρνιεία σο ηνπξθηθά θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 1972 κεηνλνκάζηεθαλ απφ Σνχξθηθα ζε 

Μνπζνπικαληθά ή Μεηνλνηηθά ζρνιεία (Tsitselikis, 2012). χκθσλα κε ηελ Εεγθίλε, (2001) 

πνιινί κνπζνπικάλνη ήηαλ απνηέιεζκα εμηζιακηζκνχ ληφπησλ ρξηζηηαλψλ κέζσ ηνπ 

Μπεθηαζηζκνχ, έλα ηζιακηθφ θίλεκα πνπ ζπλδχαδε ηνλ Υξηζηηαληζκφ, ην Ηζιάκ θαη άιιεο 

ζξεζθείεο. Οη δεξβίζεδεο, ζξεζθεπηηθνί εγέηεο ηνπ Μπεθηαζηζκνχ, αθνινχζεζαλ απηφ ην 
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ηζιακηθφ θίλεκα αληί λα αθνινπζήζνπλ ην νπληηηθφΗζιάκ,ην νπνίν θξαηνχζε ζηνηρεία ηεο 

πξφηεξεο ζξεζθείαο ηνπο (Φιψξνπ, 2012). 

1.3 Σνπξθνγελείο, Μνπζνπικάλνη Ρνκά, Μνπζνπικάλνη Πνκάθνη 

Οη ηνπξθνγελείο ή ηνπξθφθσλνη, νη νπνίνη είλαη πεξίπνπ ην 47% ηεο κνπζνπικαληθήο 

κεηνλφηεηαο απφ ηελ επνρή ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Θξάθεο (Σξνπκπέηα, 2001). Οη Ρνκά ήξζαλ απφ ηελ Ηλδία θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ 

Θξάθε απφ ηα ρξφληα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, θαη ζηελ ζπλέρεηα εμηζιακίζηεθαλ 

απφ ηνπ Οζσκαλνχο (Εεγθίλεο, 1994, Ληζνμφνπ, 1991). Σν κήιν ηεο έξηδνο γηα Έιιελεο, 

Σνχξθνπο θαη Βνχιγαξνπο απνηεινχλ νη Πνκάθνη απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Οη 

Βνχιγαξνη ηνπο ζεσξνχλ εμηζιακηζκέλνπο Βνχιγαξνπο, νη Σνχξθνη ηζηνξηθνί σο Σνχξθνπο, 

νη νπνίνη έκελαλ ζηελ Βνπιγαξία θαη νη Έιιελεο σο απηφρζνλεο εμηζιακηζκέλνπο απφγνλνπο 

αξραίσλ Θξαθψλ (Υαξαιακπίδεο, 1985). Ζ Διιάδα ην 1990 κε ηνλ λφκν 1920/1991 

πξνζπάζεζε λα κεηαξξπζκίζεη ην θαζεζηψο ηεο κεηνλφηεηαο (πξίγνο, 2015). 

1.4 Δθπαίδεπζε 

ην άξζξν 41 ηεο ζπλζήθεο ηεο Λσδάλεο, αλαθέξεηαη ε δέζκεπζε ηεο Διιάδαο γηα παξνρή 

εθπαίδεπζεο ζηηο κεηνλφηεηεο, ε νπνία αθνξά κφλν ηελ Π/ζκηαΔθπ/ζειφγσ ηνπ φηη, ε 

θνίηεζε ήηαλ ππνρξεσηηθή κφλν ζην Γεκνηηθφ. Απφ ην 1990 εγγξάθεηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο 

καζεηψλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζε ειιεληθά λεπηαγσγεία, απνπζία κεηνλνηηθψλ, 

γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζε αληηδξάζεηο ζηνπο κεηνλνηηθνχο θχθινπο 

(Γξαγψλα&.Φξαγθνπδάθε, 2008). Απφ ην 2020 είλαη ππνρξέσζε φισλ ησλ καζεηψλ λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. ηα κεηνλνηηθά δεκνηηθά ζρνιεία νη καζεηέο 

παξαθνινπζνχλ δίγισζζε εθπαίδεπζε, ηελ ειιεληθή θαη ηελ ηνπξθηθή γιψζζα. ηελ Γ/ζκηα 

Δθ/ζε ε Διιάδα, παξφηη δελ δεζκεχεηαη απφ ηελ ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο,ελέθξηλε ηελ ίδξπζε 

ζηελ Κνκνηελή ην 1952 ηνπ «ΣδειάιΜπαγηάξ» θαη ην 1965 ηνπ Ηδησηηθνχ Μεηνλνηηθνχ 

Γπκλαζίνπ Ξάλζεοππφ ηνπ ηίηινπ « Μεηνλνηηθνχ Γπκλαζίνπ Ξάλζεο», ην νπνίν ην 1979 

δηαρσξίζηεθε ζε Ηδησηηθφ Μεηνλνηηθφ Γ/ζην-Λχθεην (Εεγθίλεο, 1994).ηηο πφιεηο ηεο 

Ρνδφπεο – Ξάλζεο ιεηηνπξγνχλ Ηεξνζπνπδαζηήξηα (απφ έλα) ηα δίλνπλ ηίηινπο ηζφηηκνπο ηεο 

Γ/ζκηαο Δθ/ζεο θαη θνηηνχλ καζεηέο νη νπνίνη ζέινπλ λα γίλνπλ ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί 

(Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2018). Οη κνπζνπικάλνη δάζθαινη ζηα Γεκνηηθά 

δηνξίδνληαη αθνχ απνθνηηήζνπλ απφ ηελ Δηδηθή Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Θεζζαινλίθεο 

(ΔΠΑΘ) θαη κε ην άξζξν 15 ηνπ Ν.4283/2014 νη πηπρηνχρνη ηεο ΔΠΑΘ εμηζψλνληαη κε ηνπο 

Πηπρηνχρνπο ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα. ην άξζξν 2, 

παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν.2341/1995 (ΦΔΚ Α΄208/1995), γηα ηνπο απφθνηηνπο ΓΔΛ, νη νπνίνη 

είλαη κέιε ηεο Μνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο, λνκνζεηήζεθε μερσξηζηφ πνζνζηφ 

γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ θαη κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εηζαθηέσλ θάζε ζρνιήο κε πνζνζηφ 0,5%.Οη Αζεκαθνπνχινπ, Υξεζηίδνπ θαη Ληνλαξάθεο 

(2002) ηζρπξίδνληαη φηη ην θαζεζηψο εθπαίδεπζεο ησλ Μνπζνπικάλσλ αλαπαξάγεη 
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θνηλσληθέο δηαθνξέο θαη εληείλεη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κε 

απνηέιεζκα λα εληείλεηαη ε εζσζηξέθεηά ηνπο. 

1.5 Δπίδξαζε ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο ζε θνηλσληθφ, πνιηηηθφ επίπεδν 

Οη βαζηθνί παξάγνληεο ζηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο γηα ηελ κεηνλφηεηα 

εληνπίδεηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ζε ζθνπηκφηεηεο νη νπνίεο 

εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο νπηηθέο ή πνιηηηθέο. Ζ παλνχ, (2000) αλαθέξεη φηη ε άζθεζε 

πνιηηηθήο πίεζεο ησλ κεηνλνηήησλ γίλεηαη πνιιέο θνξέο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Πξνζπαζνχλ 

λα δηεθδηθήζνπλ απφ ηνπο ζεζκνχο πξνλφκηα θαη πνιηηηθνπνηνχλ έηζη ηελ εθπαίδεπζε 

θηλεηνπνηψληαο ηελ θνηλσλία ηνπο πξνο ηελ δηνίθεζε θαη ηελ πνιηηηθή εγεζία.Οη απφθνηηνη 

ΔΠΑΘ, ζεσξνχλ φηη έρνπλ πεξηνξηζκέλε θαηάξηηζε θαη δηεθδηθνχλ ζπλερείο επηκνξθψζεηο. 

Δπεηδή ππάξρεη έιιεηςε δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο κέξνο ηεο κεηνλφηεηαο, ρξεψλεη ζηνπο 

απφθνηηνπο ΔΠΑΘ αλεπαξθή εθπαίδεπζε ζηα παηδηά ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ δπζθνιία 

έληαμεο ησλ καζεηψλ ζηελ επξσπατθή θνηλσλία. Πνιινί γνλείο, δεηνχλ λα δηνξηζηνχλ 

απφθνηηνη απφ Σνχξθηθα Παλεπηζηήκηα γηα ηελ ζσζηή εθκάζεζε ηεο ηνχξθηθεο γιψζζαο θαη 

ρξεψλνπλ ζηελ Διιεληθή Πνιηηεία αδηαθνξία ζε απηφ ην αίηεκα.Σν Γξαθείν Μεηνλνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο εδξεχεη ζηελ Κνκνηελή θαη έρεη ππφ ηελ επνπηεία φισλ ησλ κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ θαη ησλ ζρνιηθψλ Δθνξεηψλ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ γνλείο ησλ καζεηψλ. Ζ 

Αζθνχλε, (2006) αλαθέξεη φηη ε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη δνκηθά, λα δηαηεξεί ηελ 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο κεηνλφηεηαο θαη επεηδή ζηε Θξάθε δελ ιεηηνχξγεζε, 

παξαηεξνχληαη κεγάια πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο. Ζ αλεπάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, ε 

απνπζία επηθνηλσλίαο ειιελφθσλνπ ηνπξθφθσλνπ πξνγξάκκαηνο, ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ νδήγεζε ζηελ απαμίσζε ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ κεηνλφηεηα  

σο κέζν ηεο θνηλσληθήο ηνπο αλάπηπμεο (Σξέζζνπ, 1997 ¨Σζηνχκεο, 2008).Οη επηινγέο απφ 

πιεπξάο πιεηνλφηεηαο, νη νπνίεο επέβαιαλ δηαθξίζεηο γηα ηελ κεηνλφηεηα ψζεζαλ ηα κέιε 

ηεο ζε πξνζεγγίζεηο ηεο Σνπξθίαο, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο δελ ήηαλ πξνο φθειφο ηνπο 

(Σξνπκπέηα, 2001). Ζ Αζθνχλε, (2006) ζπλδέεη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ εθπαίδεπζε ηεο 

κεηνλφηεηαο, κε ηελ ππνηίκεζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο. Ζ 

εθπαίδεπζε ηεο κεηνλφηεηαο ζηελ Θξάθε απνηειεί πεδίν αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζηελ 

Διιάδα ε νπνία απνκφλσζε θαη δηαρψξηζε ηελ κεηνλφηεηα θαη ηελ Σνπξθία, ε νπνία 

εξγαιεηνπνίεζε ηελ ζξεζθεία γηα ηελ επηξξνή ηεο πξνο ηελ κεηνλφηεηα. Οη παξεκβάζεηο δελ 

είραλ παηδαγσγηθά θξηηήξηα, αιιά εζληθή αληηπαξάζεζε δχν ρσξψλ.66 

1.6 Ο εθπαηδεπηηθφο ν ξφινο ηνπ ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο 

Οη δάζθαινη, απνηεινχλ ζηαζεξνπνηεηηθφ παξάγνληα, ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ κεηνλφηεηα θαη 

πξσηίζησο νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ηεο κεηνλφηεηαο 

(Niyozov&Pluim, 2009). Αληηκεησπίδνληαο φια ηα παηδηά σο ίζα, αίξνπλ ηπρφλ αδηθίεο θαη 

δηαθξίζεηο (Σξέζζνπ&Μεηαθίδνπ, 2003). Δπεηδή ζηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, 

αλαπαξάγνληαη ζηεξεφηππα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο, νη εθπαηδεπηηθνχ νθείινπλ λα μεπεξάζνπλ 
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θαη λα ακθηζβεηήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο ζρέζεηο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη λα δψζνπλ ίζεο 

επθαηξίεο ζε φια ηα παηδηά (Σζηνχκεο, 2003). Δίλαη απηνί πνπ ζα θηιηξάξνπληελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα εγρεηξίδηα θαη ζα απνθαζίζνπλ ηελ κέζνδν 

κέζα ζηελ ηάμε, ζα έξζνπλ ζε ζπρλή επαθή κε ηνπο γνλείο θαη ζα πξνβαίλνπλ θαζεκεξηλά ζε 

ζηαζκηζκέλεο απνθάζεηο ηηο νπνίεο ζα εθαξκφζνπλ ζηελ ηάμε (Niyozov&Pluim, 2009).Λφγσ 

ηηο θαζεκεξηλήο ηξηβήο κε ηνπο καζεηέο, έρνπλ ην πξνλφκην λα ζεσξνχληαη νη αθξνγσληαίνη 

ιίζνη ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα πεηχρεη νπνηαδήπνηε κεηαξξχζκηζε νθείινπλ λα ηνπο δψζνπλ 

ηνλ πξψην ιφγν (Φξαγθνπδάθε&Γξαγψλα, 2015). Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη νη ζεκέιηνη ιίζνη 

ηεο γλψζεο ησλ καζεηψλ θαη είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο δηακφξθσζεο ηαπηφηεηαο 

ηνπο (Αβδειά, 1997). Μέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε, νη δάζθαινη επεξεάδνπλ ηνπο καζεηέο θαη 

νπζηαζηηθά θαζνξίδνπλ ην κέιινλ ηεο θνηλσλίαο (Φξαγθνπδάθε&Γξαγψλα, 2015).Οη 

ζηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξνχλ λα δηεπξχλνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ ζεηηθή πξννπηηθή 

ζηελ εθπαίδεπζε ή λα εληζρχζνπλ ζηεξεφηππα, κε απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ καζεηψλ 

(Σξέζζνπ&Μεηαθίδνπ, 2003).Έξεπλεο έδεημαλ φηη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο εθπαηδεπηηθψλ – 

γνλέσλ δηακφξθσζαλ ρακειέο επηδφζεηο ζε καζεκαηηθά θαη ινγνηερλία, θαη αλαδεηθλχεηαη 

κε έκθαζε ε αλάγθε ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα εηεξφηεηαο (Sirin, 

Ryce&Mir, 2009). Οη κεησκέλεο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηηο κνπζνπικάλεο 

καζήηξηεο, σζνχλ ζηελ ιάζνο αληίιεςε φηη νη γπλαίθεο δελ κπνξνχλ λα κάζνπλ, κε 

απνηέιεζκα λα ππνβηβάδνπλ ηηο θηινδνμίεο ηνπο θαη λα ηηο νδεγνχλ ζηελ απνκφλσζε (Εine 

2001). Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δψζεη εκπεηξίεο κάζεζεο ζηα παηδηά ηεο κεηνλφηεηαο 

ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο ψζηε νη καζεηέο λα λνηψζνπλ επαξθείο θαη λα 

επηδηψμνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο επηηπρία (Tucker et.al., 2005).  

2 Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ππάξρεη έληνλε ζπδήηεζε γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ 

κνπζνπικάλσλ Θξάθεο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ. Τπάξρεη ζχγρπζε θαηά πφζν ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο ζπλδέεηαη κε ηελ θηψρεηα ή είλαη έλα λέν θαηλφκελν ην, νπνίν πξέπεη λα 

δηεξεπλεζεί. Ο Σζηξψλεο, (2003) αλαθέξεη φηη κεηά ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε,ε θηψρεηα 

ζπλδέεηαη κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ε ππνηίκεζε ηεο αλζξψπηλεο αμίαο πξνζδηνξίδεη 

απφ ηελ αξρή ηελ ζέζε ηνπ πνιίηε ζηελ θνηλσλία. Ζ αδπλακία ηνπ πνιίηε ζε πιηθά αγαζά θαη 

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ζπλδέεηαη κε ηελ θηψρεηα, κε απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ απφ 

θνηλσληθέο ζέζεηο (Duffy, 1999). Καηά ηνλ Μαπξνκάηε, (2005) ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

δηεπξχλεη ηελ αλέρεηα θαη ηελ θηψρηα γηαηί πεξηνξίδεηαη ε πξφζβαζε ζε θνηλσληθά αγαζά κε 

απνηέιεζκα ηελ δπζθνιία αλεχξεζεο εξγαζίαο. Οη πνιίηεο ηεο κεηνλφηεηαο ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα αλειηρηνχλ θνηλσληθά, εμαηηίαο ηεο πεξηζσξηνπνίεζήο ηνπο, λνηψζνπλ φηη νη ίζεο 

επθαηξίεο δελ ηζρχνπλ γηα απηνχο θαη φηη ε απνηπρία ηνπο νθείιεηαη ζηνπο ηδίνπο. Ζ 

Swadener, (1999) εθηφο ησλ παξαπάλσ αλαθέξεη φηη παξφιν πνπ απφ ηελ θηψρεηα θαλέλαο 

δελ επσθειείηαη, αληηκεησπίδεηαη ζαλ θαηλφκελν ζην νπνίν θηαίεη απηφο πνπ ηελ πθίζηαηαη. 
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2.1 Ζ αζάθεηα θαη ηα αίηηα ηνπ «θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ» 

Ο Σζανχδεο, (1998) πξνζδηνξίδεη ηελ δπζθνιία λα νξηζηεί ν « θνηλσληθφο απνθιεηζκφο» 

γηαηί κεξηθέο θνξέο θξίλεηαη απφ ηελ αηηία, άιιεο θνξέο απφ ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ 

εξκελεχνληάο ηνλ ρξεζηηθά.  Οη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί ζπλδένπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

εθηφο απφ ηελ πιηθή ζηέξεζε, κε ηελ αδπλακία λα αζθήζεη ε κεηνλφηεηα ηα πνιηηηθά, 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ηεο δηθαηψκαηα (Μαπξνκάηεο, 2004). Ο Freire, (1977) αλαθέξεη 

φηη, νη απνθιεηζκέλνη πεξηζσξηνπνηνχληαη θαη ε θπξίαξρε θνηλσλία ηνπο ζεσξεί «άξξσζηα 

ζηνηρεία» ηεο θαη πξέπεη λα αιιάμνπλ λννηξνπία ψζηε λα ελζσκαησζνχλ παξφιν πνπ δελ 

είλαη απνδεθηνί σο κεηνλφηεηα. Φαίλεηαη φηη ε κεηνλφηεηα δεη ζην πεξηζψξην, ζε ζπλζήθεο 

αλέρεηαο. Ζ Alexiadou, (2005) ζπλδέεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ α) ζηελ ειιηπή εθπαίδεπζε 

β) ζπλδπαζκφ ειιηπνχο εθπαίδεπζεο κα ηελ θνηλσληθή πζηέξεζε θαη γ) ζπλδπαζκφ 

δηαθξίζεσλ ζεζκηθψλ, νηθνλνκηθήο αλέρεηαο θαη πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ.ην Πξάζηλν 

Βηβιίν ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, αλαγλσξίδεηαη φηη, ε θνηλσληθή απνκφλσζε 

νδεγεί ζηελ θηψρηα θαη ζην πεξηζψξην αιιά ππάξρεη δπζθνιία λα βξεζνχλ ηα αίηηα θαη νη 

φςεηο ηνπ θαηλνκέλνπ (Σζηάθαινο, 1998). Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο αλαδεηθλχεη πξφβιεκα 

γηα απηφλ πνπ ηελ πθίζηαηαη ζηελ εθπαίδεπζε, ζηέγαζε, δπλαηφηεηα εχξεζεο εξγαζίαο, 

θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ζηελ πγεία (Guthrie, 1999˙ Obendoerfer, 1999). Πξνζπαζψληαο λα 

αλαδείμεη ηα αίηηα ε Levitas, (2004) εζηίαζε ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίεο θαη φρη 

ζηελ θχζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ελψ ν Μσπζίδεο, (1998) αλαδεηθλχεη σο αίηην ηελ αληίζεζε 

εξγαζίαο - θεθαιαίνπ θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ θεθαιαίνπ λα εμειηρηεί. Παξαηεξείηαη σο 

πξφβιεκα γηα ηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα νξηνζεηήζνπλ κε ζαθήλεηα ηνλ φξν 

«θνηλσληθφο απνθιεηζκφο», γηαηί ηφηε  ζα έπξεπε ζηνρεπκέλα λα θάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ην θαηλφκελν.Σν Παξαηεξεηήξην ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ην 1991, ζπλέδεζε ηελ κε πξαγκάησζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηνλνηήησλ ζαλ άξλεζε απφ πιεπξάο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο, λα ζπλδέζνπλ ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ κε ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα (Σζηάθαινο, 1998). Ζ Μνπζνχξνπ, 

(1998) αλαθέξεη φηη, ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θπξίαξρν ζηνηρείν είλαη ε ειιηπήο 

πξφζβαζε ζηα δεκφζηα αγαζά, ζπκκεηνρήο ζηελ εμνπζία, θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ κε 

απνηέιεζκα ηελ θηψρηα θαη ηελ αληζφηεηα.  

2.2 Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

Οη Bourdieu&Passeron, (1990) ζεσξνχλ φηη, ε εθπαίδεπζε αλαπαξάγεη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο 

θαη νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο ηαμηθά νκάδεο. Έηζη κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο λνκηκνπνηείηαη ε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή αληζφηεηα θαη είλαη θπζηνινγηθφ ε 

ζρνιηθή απνηπρία ζε παηδηά ρακειψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. Ο Bernstein, (1990) δίλεη κηα 

άιιε αλάιπζε θαη αλαθέξεη φηη, ηα παηδηά αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ έρνπλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο ιφγσ ηεο εμνηθείσζεο ζηελ επίζεκε γιψζζα, ελψ ησλ κεηνλνηήησλ 

εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ γισζζηθνχ ηνπο θψδηθα απέρνπλ ηειηθά απφ ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπλ γηα ηα παηδηά απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο, νη 
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Φξαγθνπδάθε, Γξαγψλα, &Αλδξνχζνπ, (1997) θαη ζέηνπλ ηελ αμία ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν. 

Ο Σνπξηνχξαο, (2010) ζπλδέεη ηνλ απνθιεηζκφ ζην ζρνιείν σο αίηην γηα ηελ παγίσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζην κέιινλ ηνπ καζεηή. Έρεη παξαηεξεζεί ηδηαίηεξα πςειή 

ζρνιηθή δηαξξνή ζε κεηνλνηηθέο πεξηνρέο θαη γεληθά ζρνιηθή απνηπρία, ζηελ νινθιήξσζε 

ηεο ππνρξεσηηθήο ελληάρξνλεο εθπαίδεπζεο (Αζθνχλε, 2007). Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο νδεγεί ζηελ ειιηπή εθπαίδεπζε θαη ε ειιηπήο εθπαίδεπζε είλαη 

θαηαιχηεο ζηελ δηνιίζζεζε, ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Σα πξνγξάκκαηα πξνζπάζεηαο 

ελζσκάησζεο ησλ κεηνλνηήησλ ζηελ θπξίαξρε λννηξνπία παξαβιέπνπλ ηελ δνκή ηεο 

αληζφηεηαο κεηαμχ ηνπο θαη δίλνπλ έλαλ νπδέηεξν ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε κε απνηέιεζκα νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο λα αλαπαξάγνπλ ηηο αληζφηεηεο (Αιεμηάδνπ, 2005).Ζ δηαξξνή ησλ 

καζεηψλ είλαη θαζξέπηεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη έηζη ην ζρνιείν δελ πεηπραίλεη 

ηνλ ζθνπφ ηνπ δειαδή: λα θνηηνχλ νη καζεηέο θαη κεηέπεηηα λα εληαρζνχλ ζηνλ θνηλσληθφ 

ηζηφ. Ζ κεηνλφηεηα δεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηνλ θαχιν θχθιν θηψρεηαο, ζρνιηθή 

εγθαηάιεηςε, πεξηνξηζκέλν κνξθσηηθφ επίπεδν, αλαζθάιεηα ζηελ εξγαζία, θηψρεηα, 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο (Κάηζηθαο& Πνιίηνπ, 1999). Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα πξέπεη λα νξγαλσζεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη πεδίν αλαπαξαγσγήο 

αληζνηήησλ ησλ κεηνλνηήησλ, αιιά λα δψζεη ηα θαηάιιεια εθφδηα ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα 

ληθήζνπλ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, απαμίσζε θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

Σν Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη αληαλάθιαζε ηεο θνηλσλίαο θαη έηζη αλαπαξάγεη 

ζηεξεφηππα θαη αδηαθνξία γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ (Σζηξψλεο, 2003). 

Αδπλαηεί λα δψζεη ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο, γηαηί αγλνεί ην δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ, 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην κεηνλνηήησλ κε απνηέιεζκα ηα παηδηά ηεο κεηνλφηεηαο,λα νδεγνχληαη 

ζε θνηλσληθή αληζφηεηα Γξαγψλα θαη Φξαγθνπδάθε, (2007). Ζ θνπιηνχξα θαη ε κεηξηθή 

γιψζζα απηψλ ησλ παηδηψλ δεκηνπξγεί έλα ηνίρνο, ην νπνίν δπζθνιεχεη ηνπο καζεηέο λα 

εληαρζνχλ κε απνηέιεζκα ηελ εγθαηάιεηςε. χκθσλα κε ηνπο Κάηζηθα& Πνιίηνπ, (1999) 

ππάξρνπλ «εηδηθέο θαηεγνξίεο» καζεηψλ, παηδηά ηεο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο, ηα νπνία 

ζηεξνχληαη ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη δελ θαηαγξάθνληαη ζηαηηζηηθά. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Μεηνλνηηθήο Δθπαίδεπζε (1996) ηα πεξηζζφηεξα 

παηδηά ηεο κεηνλφηεηαο κεηά ην πέξαο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αξρίδνπλ εξγαζία. 

Μφλν ην 20% ζπλερίδνπλ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη άιιν 20% ζηελ 

Γεπηεξνβάζκηα κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε, γεγνλφο πνπ δίλεη αξλεηηθφ ζηίγκα εμαηηίαο ηεο 

παηδηθήο εξγαζίαο. Ζ πεξηνρή ηεο Θξάθεο εμαηηίαο ησλ αξλεηηθψλ επηδφζεσλ ηεο 

κεηνλφηεηαο, έρεη παλειιήληα ρακεινχο δείθηεο εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. Ζ πνιηηηθή 

δηάζηαζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο πξέπεη λα σζήζεη, ιφγσ εζληθήο ζεκαζίαο,ην θξάηνο λα 

εμαιείςεη ηελ απνκφλσζε ηεο κεηνλφηεηαο, θέξλνληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο ζα 

θέξνπλ αίζζεκα δηθαηνζχλεο θαη αζθάιεηαο.Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηηο κε πξνλνκηνχρεο 

πεξηνρέο ηεο Θξάθεο (κεηνλνηηθέο) εκθαλίδεηαη έληνλα ε ζρνιηθή εγθαηάιεηςε θαη είλαη 

ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα κελ ην αγλνεί, γηαηί σζείηαη ε κεηνλφηεηα ζε θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ. 
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3 Πξνηάζεηο 

Ζ εθπαίδεπζε είλαη ηζρπξφ εξγαιείν ιείαλζεο ησλ αληζνηήησλ θαη κεηνλνηηθέο νκάδεο δηφηη 

κέζσ απηήο έρνπλ ηελ επθαηξία πξφζβαζεο ζε επαγγέικαηα θαη επθαηξίεο κε απνηέιεζκα λα 

εμαθαλίζνπλ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε απηέο 

ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, σο ελεξγνί πνιίηεο, λα ιχζνπλ νη ίδηνη ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη ε 

θνηλσλία πνπ ηνπο πεξηβάιιεη έκπξαθηα, λα δείμεη ηελ αιιειεγγχε ηεο κε ζηφρν ηελ 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ (Balibar, 1991). Οη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

κνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο ζα έπξεπε λα σζήζνπλ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία ζε θαηλνηφκα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα,κε ζηφρν ηελ έληαμε ηεο κεηνλφηεηαο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θαη απνβνιή ηνπ αηζζήκαηνο εο αδηθίαο θαη απνκφλσζεο.Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αληηιεθζνχλ φινη, φηη ε Θξάθε είλαη ρξηζηηαληθή θαη κνπζνπικαληθή, ειιελφγισζζε θαη 

πνιχγισζζε, κεηνλνηηθή θαη πιεηνλνηηθή ηαπηφρξνλα (Αζεκαθνπνχινπ, 2002). Ο ζεβαζκφο 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλνηήησλ, ε ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο, επηβάιεη 

ηελ γέθπξα επηθνηλσλίαο ηνπο θαη κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο, ηελ απνηξνπή ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ηεο κεηνλφηεηαο (Σξέζζνπ, 1997).Ο Ακίλ Μααινχθ Γαιιν-

Ληβαλέδνο δηαλννχκελνο, νξίδεη κε δχν άμνλεο ηελ ηαπηφηεηα, έλαλ νξηδφληην θαη έλαλ 

θάζεην. Ο θάζεηνο καο ζπλδέεη κε ηηο ξίδεο καο θαη ν νξηδφληηνο δηακνξθψλεη ην πεξηβάιινλ 

πνπ δνχκε. Υξεηάδεηαη ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνπο δχν άμνλεο,γηαηί αλ ππεξέρεη ν θάζεηνο 

κέλνπκε θνιιεκέλνη ζην παξειζφλ θαη αλ ππεξηεξεί ν νξηδφληηνο δνχκε μεξηδσκέλνη 

(Γξαγψλα, 2013). Εεηνχκελν είλαη ζηελ εθπαίδεπζε ηεο κεηνλφηεηαο ε καζεηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γνληψλ, ε νπνία ζα πξαγκαησζεί, φηαλ ηζνξξνπήζνπλ νη δχν άμνλεο ηεο 

ηαπηφηεηαο (νξηδφληηνο θαη θάζεηνο). Παξάιιεινη κνλφινγνη δελ βνεζνχλ θαη ρξεηάδεηαη 

εηιηθξηλήο ζπδήηεζε κεηαμχ κεηνλφηεηαο θαη πιεηνλφηεηαο. ε απηφλ ηνλ δηάινγν, δελ ζα 

ππάξρνπλ ληθεηέο θαη εηηεκέλνη παξά δέζκεπζε απφ ηηο δχν πιεπξέο, ζε εχξεζε 

καθξνρξφληαο ιχζεο θηίδνληαο θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο. 
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Abstract: In every historical period, the concept for the role of the two genders is perceived 

differently by both society and the state resulting in a substantially unequal treatment. 

Although the women struggled to gain their present position, modern school textbooks do not 

mention such events and the presentation of emblematic historic female figures is missing. 

This article presents an educational activity implemented in the second year (eleven grade) of 

a suburban Lyceum of Patras, during the school year 2018 -2019 in the context of creative 

work. Through this proposal and using the textbooks of literature and history, the 

participating students were given the opportunity to explore the ―gender prison‖ and to review 

their personal stereotypes, removing their individual misconceptions. Finally, they realized 

that conscious people have the power to shape their environment and create better 

perspectives for society.  

Keywords: gender stereotypes, gender equality, history textbooks 

Πεξίιεςε: ε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν, ε έλλνηα ηνπ ξφινπ ησλ δχν θχισλ γίλεηαη 

δηαθνξεηηθά αληηιεπηή απφ ηελ θνηλσλία θαη ην θξάηνο, κε απνηέιεζκα ηελ άληζε 

κεηαρείξηζε κεηαμχ ηνπο. Αλ θαη ρξεηάζηεθαλ καθξνρξφληνη αγψλεο πξνθεηκέλνπ ε γπλαίθα 

λα θαηαθηήζεη ηε ζεκεξηλή ηεο ζέζε, ζηα ζχγρξνλα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Ηζηνξίαο γίλεηαη 

ειάρηζηε κλεία ζηα ζπλαθή γεγνλφηα θαη απνπζηάδεη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε εκβιεκαηηθψλ 

γπλαηθείσλ κνξθψλ, πνπ ζεκάδεςαλ ηελ Ηζηνξία. ην παξφλ άξζξν παξνπζηάδεηαη κηα 

εθπαηδεπηηθή δξάζε πνπ πινπνηήζεθε ζηε Β΄ Λπθείνπ πεξηαζηηθνχ ζρνιείνπ ηεο Πάηξαο, 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018 -2019, ζην πιαίζην ησλ δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ. Μέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο θαη κε νρήκαηα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηε Λνγνηερλία θαη ηελ 

Ηζηνξία δφζεθε ε επθαηξία  ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο λα εμεξεπλήζνπλ ηε «θπιαθή ησλ 

θχισλ» θαη λα θαηαιήμνπλ ζηελ επαλεμέηαζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηεξενηχπσλ, αίξνληαο 

ηηο αηνκηθέο ηνπο παξαλνήζεηο. Σέινο, έγηλε απφ κέξνπο ηνπο θαηαλνεηφ φηη νη 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαη ελήκεξνη πνιίηεο έρνπλ ηε δχλακε λα δηακνξθψλνπλ ην πεξηβάιινλ 

ηνπο θαη λα δεκηνπξγνχλ θαιχηεξεο πξννπηηθέο γηα ηελ θνηλσλία. 

Λέμεηο-θιεηδηά: έκθπια ζηεξεφηππα, ηζφηεηα θχισλ, ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο 
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Δηζαγσγή  

Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην απνηειεί ηνλ θχξην θνξέα ζεζκνζεηεκέλεο γλψζεο γηα ην ζχγρξνλν 

ζρνιείν, αθνχ νη δηδάζθνληεο αθηεξψλνπλ ην 90-95% ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ,αμηνπνηψληαο 

ην εκπεξηερφκελν ζε απηά δηδαθηηθφ πιηθφ (ΟΔΠΔΚ, 2008, ζ. 16). Δθηφο απφ γλσζηηθφ 

εξγαιείν θαη «πνιηηηθφ πξντφλ», ην ζρνιηθφ βηβιίν απνηειεί πξσηαξρηθφ θνξέα 

δεπηεξνγελνχο επηπέδνπ θνηλσληθνπνίεζεο, φρη κφλν κέζσ ησλ κεηαθεξνκέλσλ κελπκάησλ 

αιιά θαη ιφγσ ησλ ππξνδνηνχκελσλ, απφ ηα ελππάξρνληα ζε απηφ ηδενινγηθά κελχκαηα, 

ζπδεηήζεσλ θαη ηνπ ζπλαθφινπζα απνξξένληα πξνβιεκαηηζκνχ (Μπνλίδεο, 2004). Καηά 

ζπλέπεηα ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην πξνεηνηκάδεη ηνπο εθήβνπο γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε, 

δηακνξθψλνληαο παξάιιεια ην αμηαθφ ηνπο ζχζηεκα, αθνχ αληαλαθιά ηηο αμίεο θαη ην 

θνηλσληθφ πνιηηηζηηθφ επίπεδν. χκθσλα δε κε ηηο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηεο πξφζιεςεο, ν 

αλαγλψζηεο ελζηεξλίδεηαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηα βηβιία απφςεηο, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, νη 

νπνίεο ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο πξνυπάξρνπζεο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη ζηάζεηο δσήο 

(Holub, 2004). 

ζνλ αθνξά ζηα ηζηνξηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα, είλαη γεγνλφο φηη ε παξνπζίαζε ησλ 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ επεξεάδεηαη απφ ην εθάζηνηε επηθξαηνχλ θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην 

θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, αθελφο εθθξάδεη θαη αθεηέξνπ δηακνξθψλεη λννηξνπίεο 

(Κνπινχξε, 1987), ελψ ζπρλά απνηειεί λνκηκνπνηεηηθφ κέζν ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο 

(Αrnot, 2006). Σν πεξηερφκελφ ηνπ θαη ν ηξφπνο  παξνπζίαζεο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

εθπνξεχεηαη  θαη επηιέγεηαη απφ ηελ πνιηηεία θαη κάιηζηα ε ζεζκηθή ηζηνξία, δειαδή ε 

επηιεγκέλε απφ ηελ πνιηηεία «ζην φλνµα ηνπ Υξηζηνχ ή ηνπ νπιηάλνπ, ηεο ∆εµνθξαηίαο, 

µηαο εθθιεζίαο ή ελφο θφµµαηνο επηβάιιεηαη πάλσ ζηελ ηζηνξία,γηαηί εθθξάδεη ή 

λνµηµνπνηεί µηα πνιηηηθή, µηα ηδενινγία, έλα θαζεζηψο» (Ferro, 1992, ζ. 310). εκαληηθφ 

ξφιν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνξηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη γηα ηελ 

απνηχπσζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ζηε κλήκε ησλ εθπαηδεπφκελσλ δηαδξακαηίδεη,εθηφο 

απφ ην πεξηερφκελν, θαη ε εηθνλνγξάθεζή ηνπο (Βξεηηφο, 1994), ε νπνία ζπλήζσο 

απνζθνπεί ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, γηαηί επεξεάδεη ηνλ ηξφπν 

εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνλ αλαγλψζηε (Σζηιηκέλε, Σ., 2007, ζ. 22). Παξάιιεια, ε 

επαλάιεςε θαη ν ζπζηεµαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ αζθήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηά,απνβιέπνπλ ζηελ  δηακφξθσζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ (Gerard θαη Roegiers, 1993, ζ. 201).  

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα αξθεηά ζπρλά 

δεκηνπξγνχλ θαη ζπληεξνχλ πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο (Μαδεκιήο, 

2008). ζνλ αθνξά ζηα δχν θχια, θαη κε δεδνκέλν φηη ε δηδαζθφκελε ηζηνξία είλαη 

ζπλήζσο ε ηζηνξία ησλ θαηαθηήζεσλ θαη ησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ε αλαθνξά ησλ 

γπλαηθψλ είλαη ζπάληα θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

γίγλεζζαη,ζπλήζσο παξαιείπεηαη (Γειεγηάλλε θαη ά. 2002). Σν απνξξένλ απνηέιεζκα είλαη 

φηη νη γπλαίθεο δελ έρνπλ ηε ζέζε πνπ ηνπο αμίδεη ζηελ ηζηνξία θαη θπξίσο ζηε ζπλείδεζε 

ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπο ηνπ θχινπ (Μαδεκιήο, 2008). ε έξεπλεο πνπ έρνπλ 
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πξαγκαηνπνηεζεί αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζίαζε ησλ θχισλ ζηα βηβιία Ηζηνξίαο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Κακαξηψηε, 2008) έρεη δηαπηζησζεί φηη 

ζην θχξην ζψκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ βηβιίσλ, είηε δελ εληάζζεηαη ε ηζηνξία ησλ 

γπλαηθψλ, είηε παξνπζηάδεηαη απφ ηελ αλδξηθή νπηηθή γσλία. εκεησηένλ, ε πιεηνςεθία 

ησλ εηθνληδφκελσλ γπλαηθψλ, αλ πξφθεηηαη γηα ππαξθηά ηζηνξηθά πξφζσπα, 

εηεξνπξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηνπ ζπδχγνπ, ηνπ παηέξα ή ηνπ αδειθνχ ηνπο, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

δε απεηθνλίζεηο εκθαλίδνληαη ζην πιάη ησλ αλδξψλ (Κακαξηψηε, 2008). ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα ηζηνξίαο εληνπίδνληαη αξθεηά ζπρλά αξθεηέο έληερλεο απεηθνλίζεηο γπλαηθείσλ 

κνξθψλ, νη νπνίεο πξνζσπνπνηνχλ ηελ απφδνζε ζειπθψλ ηδεψλ, φπσο ε Διεπζεξία 

(Νηειαθξνπά), ε Παηξίδα(Απεηθφληζε Διιάδαο απφ ηνλ Θεφθηιν), ε Γφμα (Γχδεο, Ζ δφμα 

ησλ Φαξψλ) θιπ. Αμίδεη δε λα ηνληζηεί φηη νξηζκέλεο γπλαίθεο πνπ απεηθνλίδνληαη κφλεο θαη 

αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά, είλαη ζπλήζσο απηέο πνπ θαηάθεξαλ λα αθνινπζήζνπλ ηα 

αλδξηθά πξφηππα θαη λα πηνζεηήζνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλδξηθήο ηαπηφηεηαο, π.ρ. 

Μπνπκπνπιίλα. Ζ πξνζπάζεηα ηεο θεκηληζηηθήο ηζηνξηνγξαθίαο λα απνθαηαζηήζεη ηηο 

παξαπάλσ αληζφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ παξαγθσληζκφ ηνπ ηζηνξηθνχ ξφινπ ηεο γπλαίθαο, 

δελ θαίλεηαη λα έρεη κέρξη ζήκεξα επεξεάζεη ηε ζπγγξαθή ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ 

ηζηνξίαο.  

Πεξηγξαθή ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζηα ζρνιεία απνζθνπεί, εθηφο ησλ άιισλ, ζηε 

κεηαβίβαζε ηεο θνηλσληθήο κλήκεο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηηο επεξρφκελεο 

γεληέο (Haydn, &all, 1997). Γηακνξθψλεη αθφκα ηελ εζληθή θαη θνηλσληθή ζπλείδεζε ησλ 

κειινληηθψλ πνιηηψλ ελφο θξάηνπο, αλαπηχζζεη ην θξηηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ ηνπο πλεχκα, 

πξνσζεί θνηλσληθέο αμίεο θαη απνηειεί φρεκα «πνιηηηζκηθήο δηαθίλεζεο» ηδεψλ (Moniot, 

2000).κσο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ππάξρνπλ ζηεξενηππηθέο έκθπιεο αληηιήςεηο πνπ 

πεξλνχλ απφ γεληά ζε γεληά, νη νπνίεο επηβεβαηψλνπλ φηη νη αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ θχισλ 

είλαη βαζηά ξηδσκέλεο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ επηθξαηνχζα θνηλσληθή θνπιηνχξα. Έρεη 

κάιηζηα δηαπηζησζεί φηη,αξθεηά ζπρλά, θνξέαο δηαηψληζεο ηέηνησλ αληηιήςεσλ είλαη ην 

ζρνιείν θαη ε παξερφκελε κέζσ απηνχ εθπαίδεπζε. 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα κειεηεζεί ε ηζηνξηθή δξάζε ηεο γπλαίθαο ζηελ ειιεληθή 

αξραηφηεηα θαη ζην Βπδάληην θαζψο θαη ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, πινπνηήζεθε ε παξαηηζέκελε 

εξεπλεηηθή εξγαζία. Οη 76 δηδαζθφκελνη/εο ην κάζεκα ηεο «Ηζηνξίαο ηνπ Μεζαησληθνχ θαη 

Νεφηεξνπ Κφζκνπ» δηαπίζησζαλ φηη απνπζίαδαλ, ζρεδφλ παληειψο, απφ ην βηβιίν ηνπο νη 

αλαθνξέο ζε γπλαηθείεο πξνζσπηθφηεηεο, νη νπνίεο ζεκάδεςαλ κε ηελ πνιπζρηδή δξάζε 

ηνπο ηελ ππφ εμέηαζε επνρή. Δληφπηζαλ επίζεο ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο απφδνζεο ηνπ 

αλδξηθνχ θαη γπλαηθείνπ ζψκαηνο (άλδξαο: πξνβνιή δχλακεο θαη αμηψκαηνο, γπλαίθα: 

ληξνπαιή, εκθαλίζηκε θαη ζεκλή) θαη ζπκθψλεζαλ φηη ε παξνπζίαζε ησλ αλαθεξφκελσλ 

γπλαηθψλ, γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν, ζε  ζπλήζεηο, παξαδνζηαθνχο ξφινπο. Πξνο επίξξσζε 

ησλ παξαπάλσ, δηεξεπλήζεθαλ ηα εγρεηξίδηα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο φισλ ησλ ηάμεσλ 
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ηνπ Λπθείνπ θαη ην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Ηζηνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί αλ αθνινπζείηαη παγησκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ ξφινπ ησλ δχν θχισλ, 

αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηζηνξίαο.  

ηεξηδφκελνη ζην παξαπάλσ επηζηεκνληθφ / ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζηελ πξναλαθεξζείζα 

ζηνρνζεζία  θαη κε φρεκα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη ηα αληίζηνηρα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο 

Α θαη ηεο Β Λπθείνπ, ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ε ππφ παξνπζίαζε δξάζε, ε νπνία 

δηήξθεζε νθηψ (8) ψξεο γηα θάζε ηκήκα. Με ηελ νινθιήξσζή ηεο, αμηνπνηήζεθαλ δχν 

δηδαθηηθέο (2) ψξεο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηελ 

νινκέιεηα ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ ηεο Β Λπθείνπ. 

Χο δηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο  δξάζεο, εθηφο ησλ γλσζηηθψλ,  ηέζεθαλ: 

• Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο νπηηθήο πνπ έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο γηα ην άιιν θχιν. 

• Ζ πξνζέγγηζε θαη ε αλαζθεπή ηπρφλ ζηεξενηππηθψλ έκθπισλ αληηιήςεσλ. 

• Ο πξνβιεκαηηζκφο θαη ε δηεξεχλεζε εθ πξννηκίνπ πξνζδηνξηζκέλσλ θαη αλακελφκελσλ 

«ζειπθψλ» θαη αλδξηθψλ» ξφισλ ζηελ θνηλσλία. 

• Ζ γλσξηκία κε άγλσζηεο γηα ηε πιεηνςεθία, αιιά μερσξηζηέο γπλαίθεο, πνπ άθεζαλ ην 

δηθφ ηνπο ζηίγκα ζηελ πεξίνδν δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο θαη ε έζησ θαη επηδεξκηθή επαθή 

κε ην γπλαηθείν θίλεκα θαη ηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία. 

• Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα κε 

δέρνληαη άθξηηα θιεξνδνηνχκελεο ζηεξενηππηθέο έκθπιεο θαη παγησκέλεο κνλφπιεπξα 

γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Ζ κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο έγηλε καζεηνθεληξηθά θαη ζηεξίρηεθε ζηνλ 

νκαδνζπλεξγαηηθφ ηξφπν εξγαζίαο θαη ζηε δηεξεπλεηηθή, αλαθαιππηηθή / βησκαηηθή θαη 

επνηθνδνκεηηθή κέζνδν κάζεζεο. Ζ δηδάζθνπζα εθάξκνζε ηε ζεσξία ηεο ππνζηεξηθηηθήο 

επξεηηθήο κάζεζεο ηνπ Bruner (1966), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη καζεηέο/ηξηεο, 

ζηεξηδφκελνη ζηηο δπλάκεηο ηνπο, πξνζπαζνχλ λα εκβαζχλνπλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη 

λα αλαθαιχςνπλ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο θαη ζρέζεηο, πνπ δηέπνπλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ. 

O ξφινο ηνπ δαζθάινπ ππήξμε ππνζηεξηθηηθφο, θαζνδεγεηηθφο θαη ελζαξξπληηθφο. 

ηo πιαίζηoηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θαη ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο,κε ην κάζεκα 

ηεο Ηζηνξίαο ζπζηξαηεχηεθαλ ηα καζήκαηα «Καιιηηερληθή Παηδεία», «Νενειιεληθή 

Λνγνηερλία» θαη «χγρξνλνο Κφζκνο, Πνιίηεο θαη Γεκνθξαηία». Γηα ηελ πινπνίεζε 

δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνπνηήζεθαλ επνπηηθά κέζα κε γλσζηηθφ, θξηηηθφ θαη 

επηθνηλσληαθφ πεξηερφκελν (πξνβνιή έξγσλ ηέρλεο, δεκηνπξγία κνλνγξαθηψλ, θιπ) θαη ην 

πιηθφ ηεο πιαηθφξκαο «Γεκνθξαηηθή Παηδεία», ζην νπνίν ζηεξίρηεθαλ, δηάθνξεο ζπλαθείο 

κε ην ζέκα ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε 

βηβιηνγξαθηθή θαη δηαδηθηπαθή έξεπλα θαη νξγαλψζεθαλ δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ζηελ ηνπηθή 

Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε θαη ζην Μνπζείν Σχπνπ. Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο επηζθέθηεθαλ 

έθζεζε πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ κε ζέκα «Ο θεκηληζκφο 

ζηα ρξφληα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, 1974-1990: ηδέεο, ζπιινγηθφηεηεο, δηεθδηθήζεηο». ηελ εθεί 
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επίζθεςή ηνπο πξνζέγγηζαλ ηελ ηζηνξία ησλ γπλαηθείσλ θηλεκάησλ ηεο Μεηαπνιίηεπζεο 

κέζσ θσηνγξαθηψλ, έληππνπ πιηθνχ θαη  νπηηθναθνπζηηθψλ ηεθκεξίσλ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ πινπνηνχκελε δξάζε θαη πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπηνχλ νη πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ, πξνεγήζεθε 

ζπκπιήξσζε κηθξήο έθηαζεο εξσηεκαηνινγίνπ. Οη 4 εξσηήζεηο πνπ ζπληζηνχζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 Γξάςε ην φλνκα κίαο γπλαηθείαο πξνζσπηθφηεηαο πνπ γλσξίδεηο απφ ηελ Ηζηνξία. 

 Γξάςε κηα ιέμε πνπ ζπλδέεηαη κε ην θεκηληζηηθφ θίλεκα 

 Έρεηο αθνχζεη ηε ιέμε «ζνπθξαδέηα»; Αλ λαη, δψζε κηα νιηγφινγε πεξηγξαθή.  

 Γλσξίδεηο θάπνηα γπλαίθα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, πνπ αγσλίζηεθε γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο;  

Απφ ηελ απνδειηίσζε ηνπ παξαπάλσ εξσηεκαηνινγίνπ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα: 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε εξψηεζε, είθνζη νθηψ (28) καζεηέο/ηξηεο  γλψξηδαλ ηελ 

Μπνπκπνπιίλα, είθνζη (20) ηε Μαληψ Μαπξνγέλνπο, δεθαπέληε (15) ηε Μαξία Κηνπξί, 

δέθα (10) καζεηέο ηε Βπδαληηλή Απηνθξάηεηξα Θενδψξα θαη ηξεηο (3) απάληεζαλ «δελ 

γλσξίδσ». Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε εξψηεζε, είθνζη έμη (26) καζεηέο /ηξηεο ζπλέδεζαλ ην 

θεκηληζηηθφ θίλεκα κε ηελ ςήθν ησλ γπλαηθψλ, δέθα (10) κε ηε κφξθσζε, έμη (6 κε ηελ 

εθπαίδεπζε, ελψ ηξηάληα ηέζζεξεηο (34) αγλννχζαλ ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ηελ χπαξμή ηνπ. 

ηελ εξψηεζε γηα ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο «νπθξαδέηα» δεθαπέληε (15) καζεηέο/ ηξηεο ηελ 

πξνζδηφξηζαλ σο ηε γπλαίθα πνπ αγσλίδεηαη γηα ηελ ςήθν ησλ γπλαηθψλ, ηέζζεξεηο (4) σο 

θνηλσληθή αθηηβίζηξηα, δέθα (10) σο δαξσκέλε γπλαίθα (ζνχθξα), είθνζη (20) σο άζρεκε 

γπλαίθα, ελψ είθνζη επηά (27) απφ ηνπο εξσηψκελνπο είπαλ: « δελ έρσ μαλαθνχζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ιέμε». Σέινο, ζρεηηθά κε ηηο αγσλίζηξηεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πέληε 

(5) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γλψξηδαλ ηε Μαιάια Γηνπζαθδάη, ηξεηο (3) ηελ Έκειηλ 

Πάλθρεξζη, επηά (7) ηε Μειίλα Μεξθνχξε, ελψ εμήληα έλα (61) καζεηέο αγλννχζαλ ηελ 

χπαξμε γπλαηθψλ, πνπ δηεθδίθεζαλ ηελ ηζφηεηα ησλ γπλαηθψλ.  

Μεηά ηελ απνδειηίσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηε δηαπίζησζε ηεο άγλνηαο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ καζεηηθψλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ  ηζηνξηθή παξνπζία ηεο 

γπλαίθαο,ηέζεθε ην εξψηεκα «γηαηί απφ ηα βηβιία ηεο Αξραίαο θαη θπξίσο ηεο Βπδαληηλήο 

Ηζηνξίαο απνπζηάδεη ε εθηελήο αλαθνξά ζε γπλαηθείεο πξνζσπηθφηεηεο». Δλδεηθηηθέο 

απαληήζεηο ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 Οη γπλαίθεο δελ αζρνινχληαλ κε ηηο επηζηήκεο θαη ηηο ηέρλεο, αιιά ήηαλ κφλν γηα 

ηνλ γπλαηθσλίηε. 

 Γλσξίδνπκε  κφλν γπλαηθεία νλφκαηα ζενηήησλ θαη βαζηιηζζψλ. 

 Οη γπλαίθεο ζην παξειζφλ μερψξηδαλ κφλν ζην πιεπξφ ζπνπδαίσλ αλδξψλ. 

 Οη γπλαίθεο ζηα αξραία ρξφληα αζρνινχληαη κφλν κε ηα παηδηά. Δμαίξεζε ππήξμε ε 

πάξηε,φπνπ γπκλάδνληαλ θαη έβγαηλαλ έμσ. 
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 Γηα ηε Βπδαληηλή πεξίνδν γλσξίδνπκε κφλν γπλαίθεο απηνθξάηεηξεο, ελψ γηα ηελ 

αξραηφηεηα γλσξίδνπκε θάπνηεο γπλαίθεο εηαίξεο. 

 Οη γπλαίθεο ζην παξειζφλ δελ έκνηαδαλ κε ηηο ζεκεξηλέο γπλαίθεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ ή λα αλαζθεπαζηνχλ απηέο νη αληηιήςεηο, νη καζεηέο 

ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη δηεξεχλεζαλ ζρεηηθά ηελ Αξραία θαη ηε Βπδαληηλή Ηζηνξία. 

Αλαθνξηθά κε ηελ Αξραία Ηζηνξία κε έθπιεμή ηνπο αλαθάιπςαλ γπλαίθεο επηζηήκνλεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα καζεκαηηθνχο/ θηινζφθνπο (Αίζξα, Αβξνηέιεηα, Πνιπγλψηε,Γηνηίκα, 

Θεκηζηφθιεηα, Σπκίρα, Τπαηία), αζηξνλφκνπο (Θεαλψ ε Θνπξία, Αγιανλίθε ή Αγαλίθε), 

γεσκέηξεο (Παλδξνζίσλ, Ππζαίο), θπζηθνχο (Αξεηή ε Κπξελεία ή Αξήηε, Αμηνζέα), 

ρεκηθνχο (Κιενπάηξα), ηαηξνχο (Αγλνδίθε), νιπκπηνλίθεο ζε αξκαηνδξνκίεο (Κπλίζθα, 

Δπξπιεσλίο, Βειεζηίρα, Σηκαξέηα, Καζία), πνηήηξηεο (απθψ, Κφξηλλα Σειέζηιια 

Ήξηλλα)θαη γπλαίθεο δσγξάθνπο (ε θφξε ηνπ Βνπηάδε, εΈιελα ηεο Αηγχπηνπ πνπ πηζαλψο 

λα έθηηαμε ην αξρηθφ ςεθηδσηφ πνπ απεηθνλίδεη ηνλ Αιέμαλδξν ζηε Μάρε ζηελ Ηζζφ, ε 

Λάηα απφ ηελ Κχδηθν,ε Αλαμάλδξα απφ ηε ηθπψλα, θιπ).  

Αλαθνξηθά κε ην Βπδάληην ηα απνηειέζκαηα ήηαλ αξηζκεηηθά ιηγφηεξα. Δθηφο απφ ηηο 

Βπδαληηλέο απηνθξάηεηξεο πνπ μερψξηζαλ σο κεηέξεο ή ζχδπγνη απηνθξαηφξσλ (Θενδψξα, 

Δηξήλε Αζελαία, Θενθαλψ, θιπ),νη καζεηέο / ηξηεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ Πνπιρεξία, αδεξθή 

ηνπ Θενδνζίνπ ηνπ Β΄, ηελ Αζελαΐδα – Δπδνθία, θφξε ηνπ Αζελαίνπ θηινζφθνπ Λενληίνπ, 

πνπ ζπλεηέιεζε ζηε ζχληαμε ηνπ «Θενδνζηαλνχ θψδηθα», ηελ Καζζηαλή, ζπνπδαία πκλσδφ 

ηεο νξζφδνμεο Δθθιεζίαο, ηελ Άλλα Κνκλελή ηζηνξηθφ θαη εξαζηηέρλε γηαηξφ, ζπγγξαθέα 

ηνπ ηζηνξηθνχ έξγνπ «Αιεμηάο», ζην νπνίν εμηζηνξεί ηα ζπκβάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

βαζηιείαο ηνπ παηέξα ηεο Αιεμίνπ Α΄ Κνκλελνχ, ηε Θενδψξα Ρανχιαηλα Παιαηνινγίλα, 

πνπ θαηείρε πνιινχο θψδηθεο κε έξγα αξραίσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, νξηζκέλνπο απφ ηνπο 

νπνίνπο είρε αληηγξάςεη ε ίδηα θαη ηε Μαξία Αξγπξή, πνπ εηζήγαγε ηε ρξήζε ηνπ πηξνπληνχ 

ζηε Γχζε. Γηαπίζησζαλ επίζεο  φηη ζε δηάθνξα ςεθηδσηά λαψλ ππάξρνπλ γπλαηθεία 

θηεηνξηθά πνξηξέηα, δειαδή απεηθνλίζεηο γπλαηθψλ πνπ είραλ πξνζθέξεη ρξήκαηα γηα ην 

θηίζηκν ελφο λανχ ε γηα ηελ αλαθαίληζή ηνπ. 

Οη καζεηέο/ηξηεο  ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ 5 αηφκσλ, επέιεμαλ γηα κειέηε δχν γπλαηθείεο 

πξνζσπηθφηεηεο απφ ηελ αξραηφηεηα θαη ην Βπδάληην θαη κία απφ ηε Νεψηεξε Ηζηνξία, νη 

νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηέο πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ηνλ αγψλα ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ 

εμίζσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο κε ηνπο άλδξεο θαη πξσηνζηάηεζαλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. 

Γεκηνχξγεζαλ ηζηνξηθέο κνλνγξαθίεο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, Διιελίδσλ (Αγλνδίθε, 

Τπαηία, Καζζηαλή, Δηξήλε Αζελαία, Θενδψξα, Καιιηξξφε Παξέλ, Διέλε θνχξα,, Ησάλλα 

ηεθαλνπνχινπ (ή ηεαθαλφπνιη), Αγγειηθή Παλαγησηάηνπ, Μαξία Μπφηζε - Σζαπαιίξα, 

Ρφδα Ηκβξηψηε, θιπ) θαη κε (Σξφηνπια, Emmeline Pankhurst, Rosa Parks, Marie 

Skłodowska-Curie, Malala Yousafzai) .  

ηε ζπλέρεηα, θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαρξνληθή ζέζε ηεο γπλαίθαο θαη λα 

άξνπλ πξνζρεκαηηζκέλεο αληηιήςεηο, επηζηξαηεπηήθαλ δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο. πσο 

άιισζηε ππνζηεξίδεη ν Marcuse (1977) «ε ηέρλε δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ θφζκν, αιιά 
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κπνξεί λα ζπληειέζεη ζην λ‘ αιιάμνπλ ε ζπλείδεζε θαη νη δηαζέζεηο ησλ αλζξψπσλ, νη 

νπνίνη κπνξνχλ λ‘ αιιάμνπλ ηνλ θφζκν». Αξρηθά αμηνπνηήζεθαλ ε δσγξαθηθή θαη ε 

θνηλσληθή γεινηνγξαθία. Ζ ηειεπηαία, αλ θαη κνηάδεη αθειήο θαη εχθνιε απνηχπσζε 

γεγνλφησλ, κεηαθέξεη κε δπλακηθφ, ζαθή θαη απιφ ηξφπν ηελ άπνςε ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο 

θαη ζίγεη ήζε, ηάζεηο θαη θαηλφκελα ηεο θνηλσλίαο, πξνθαιψληαο πξνβιεκαηηζκφ ζηνλ/ζηελ 

αλαγλψζηε/ζηξηα γηα ηα απεηθνληδφκελα, ζπλήζσο επίθαηξα ζέκαηα (ηκνπνχινπ 2016, ζ. 

10-11). 

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ εηθαζηηθψλ πεγψλ αθνινπζήζεθε ε κεζνδνινγία ηνπ Peter Burke 

(2003)πνπ μεηπιίγεηαη ζε δχν θάζεηο. Αξρηθά έγηλε πεξηγξαθή/ αλαγλψξηζε  ηεο εηθφλαο: 

(ηαπηφηεηα ηεο πεγήο, δεκηνπξγφο, πξφζσπα, πξάγκαηα, ηνπνζέηεζε ζην ρψξν θαη ζην 

ρξφλν, κνξθέο, γξακκέο, ρξψκα, θηλήζεηο, νπηηθή γσλία ζέαζεο θιπ)  θαη ζηε ζπλέρεηα  

εξκελεία ηεο (απνθξππηνγξάθεζε ησλ κελπκάησλ ηεο, ζεκεία θαη ζχκβνια, εμαξηήζεηο θαη 

πξνζέζεηο ηνπ θαιιηηέρλε, δηαρξνληθέο ή ζπγρξνληθέο αλαγσγέο ζε άιινπο επηθνηλσληαθνχο 

ή εθθξαζηηθνχο θψδηθεο, ζρέζε κπζνπιαζίαο θαιιηηερληθήο δηακεζνιάβεζεο θαη ηζηνξηθήο 

καξηπξίαο, αμηνινγηθή θφξηηζε θιπ). Με άιια ιφγηα επηρεηξήζεθαλ ε αλαγλψξηζε ησλ 

ζπκθξαδνκέλσλ ηεο εηθφλαο θαη ε απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιαλζαλφλησλ κελπκάησλ ηεο. 

Ζ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία ζπλδπαζκέλε κε ηε θαληαζία θαη ηηο πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ νδήγεζαλ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ έκθπισλ κελπκάησλ 

πνπ πήγαδαλ απφ ηα ππφ εμέηαζε έξγα ηέρλεο, ηα νπνία ήηαλ νπζηαζηηθά αγγεηνγξαθίεο απφ 

ηελ αξραία Διιάδα θαη ςεθηδσηά απφ ην Βπδάληην. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

αηζζεηεξηαθή θαη βησκαηηθή γλσζηηθή πξφζιεςε θαη λα θαηαθηεζνχλ κε βνεζφ ηελ 

θαληαζία ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ ννπηηθναθνπζηηθφοθαη ν ινγνηερληθφο γξακκαηηζκφο θαη νη 

κεηαγλσζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, επηζηξαηεχηεθαλ ε δσγξαθηθή,ν θηλεκαηνγξάθνοθαη ε 

ινγνηερλία.Ζ επηινγή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε 7ε ηέρλε σο 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν απνηειεί ηδαληθφ κέζν θξηηηθήο ζθέςεο θαη ελεξγεηηθήο κάζεζεο 

(Teasley & Wilder, 2001). ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε αμηνπνηήζεθαλ απνζπάζκαηα απφ ηελ 

ηαηλία «Αγνξά», ε νπνίαζε ζθελνζεζία ηνπ Αιεράληξν Ακελάκπαξ,εζηηάδεη ζηε ζχγθξνπζε 

επηζηήκεο θαη ζξεζθείαο,κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ηεο ηζηνξίαο ηεο Τπαηίαο ζηελ 

πζηεξνξσκατθή Αιεμάλδξεηα ηνπ 4νπ κ.Υ. αηψλα.Ζ ρξήζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζπλέβαιε 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ ηζηνξηθνχ πλεχκαηνο θαη ελίζρπζε ην γλσζηνινγηθφ  ππφβαζξν 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. πγθεθξηκέλα, κε έλαπζκα ηελ ηαηλία θαη αληίβαξν ηε κνλνγξαθία ηεο 

θηινζφθνπ πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη νη ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα θαη απνζπάζκαηα απφ 

ηελ Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία ηνπ σθξάηε ρνιαζηηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Τπαηία, 

αλαδεηήζεθα λθαη απνκνλψζεθαλ νη εκπεξηερφκελεο ζην ζπγθείκελν ηεο ηαηλίαο ηζηνξηθέο 

πιεξνθνξίεο, πνπ αλαβίσλαλ ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη δηαρσξίζηεθαλ απφ ηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή κπζνπιαζία. 

ζνλ αθνξά ζηε ινγνηερλία, επηιέρζεθαλ πεδά θαη πνηεηηθά θείκελα πνπ απνηππψλνπλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο γπλαίθαο θαη ηα κεηαβηβαδφκελα απφ επνρή ζε 

επνρή έκθπια ζηεξεφηππα. εκεηψλεηαη φηη ν αθαηξεηηθφο θαη κεηαθνξηθφο ιφγνο ηεο 

πνίεζεο απνδίδεη ηηο ηζηνξηθέο εκπεηξίεο έκκεζα, δίλνληαο έκθαζε ζην ζπλαηζζεκαηηθφ 
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ηνπο βάξνο, ελψ ν πεδφο ιφγνοελδέρεηαη λα είλαη ηζηνξηθά αθξηβήοθαη λα απνηππψλεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα (Απνζηνιίδνπ, 2013).πγθεθξηκέλα πξνζεγγίζηεθαλ ινγνηερληθά θείκελα 

πνπ απνηππψλνπλ ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ αξραηφηεηα,, φπσο «Ίακβνο θαηά γπλαηθψλ» 

ηνπ ηκσλίδε, απνζπάζκαηα απφ ηνλ «Οηθνλνκηθφ» ηνπ Ξελνθψληα, « Δλ πάξηε» ηνπ Κ. 

Καβάθε, «Κπλίζθα ε παξηηάηηο θαη ε εθ Μαθεδνλίαο Βειεζηίρε: Ηππνηξφθνη» ηεοΕσήο 

Καξάιιε θαη «Καιιηπάηεηξα» ηνπ Λ. Μαβίιε. Αλαθνξηθά κε ηε Βπδαληηλή επνρή 

αλαιχζεθαλ απνζπάζκαηα απφ ηνλ Πησρνπξφδξνκν θαη ηνλ Κάξνιν Νηήι. Δπίζεο 

αλαπηχρζεθε ζρεηηθή ζπδήηεζε κε έλαπζκα ηα πνηήκαηα ηνπ Καβάθε «Άλλα Γαιαζζελή», 

«Άλλα Κνκλελή» θαη «Απφ Ταιί Υξσκαηηζηφ», θαζψο θαη ην πνίεκα ηεο Διέλεο Αιβειέξ 

«Άλλα Γαιαζζελή», ηα νπνία απνηππψλνπλ ηε ζέζε θαη ηελ ςπρνινγία ηεο αλήθνπζαο 

ζηελ απηνθξαηνξηθή νηθνγέλεηα γπλαίθαο, ζε κηα βαζηά αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία.  

Ζ πνξεία θαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε λεφηεξε επνρή θαζψο θαη νη επηθξαηνχζεο γη απηήλ 

αληηιήςεηο εμεηάζηεθαλ κε απνζπάζκαηα απφ ηελ «Απηνβηνγξαθία» ηεο Διηζάβεη Μνπηδάλ 

Μαξηηλέγθνπ πνπ μεηπιίγεηαη ζηε Εάθπλζν ζηα 1815, θαη απφ ηηο «Πξψηεο Δλζπκήζεηο» ηεο 

Π. Γέιηα. Απφ ηνλ πνηεηηθφ ιφγν επηιέρηεθαλ ηα πνηήκαηα «θφλε», «αλ λα δηάιεμεο» θαη 

«εκείν Αλαγλσξίζεσο» ηεο Κ. Γεκνπιά θαζψο θαη ηα πνηήκαηα «Ζ Απιψζηξα» θαη 

«Αλπθάληα» ηεο Βηθησξίαο Θενδψξνπ, πνπ παξνπζηάδνπλ κε έκκεηξν ηξφπν ηελ έκθπιε 

αληζφηεηα. Δπηπξφζζεηα δηεξεπλήζεθαλ ηζηνξηθέο πεξηπηψζεηο πηνζέηεζεο ηνπ αλδξηθνχ 

πξνζσπείνπ απφ γπλαίθεο, πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακψζνπλ ην θνηλσληθφ ηνπο θαίλεζζαη 

(Υαηζεπζνχη, Καιιηπάηεηξα, Αγλνδίθε,Διέλε Μπνχθνπξα, Αιηακνχξα, Μπνπξλέζαο, 

Άιθεο Θξχινο, θιπ).  

Ζ φιε δξάζε ππνζηεξίρηεθε απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο ηεο «Γεκνθξαηηθήο 

Παηδείαο», απφ ηελ νπνία νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ επηιεγκέλν πιηθφ, πινπνηψληαο ηηο 

παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

1. «Ήξσεο θαη Ζξσίδεο» απφ ην Δγρεηξίδην εθπαίδεπζεο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

γηα λένπο θαη λέεο,ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο.Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο επηρεηξήζεθε νη εθπαηδεπφκελνη/εο λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο ήξσεο 

θαη ηηο εξσίδεο σο ζχκβνια θνπιηνχξαο θαη λα εληνπίζνπλ ηπρφλ ζηεξενηππηθέο 

αληηιήςεηο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ απηνχο ζρεηηθά κε ην θνηλσληθφ θχιν. Οη 

καζεηέο/ηξηεο επέιεμαλ 3 ήξσεο/ επηζηήκνλεο  θαη 3 εξσίδεο/ επηζηήκνλεο  απφ 

δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη,εμεηάδνληάο ηνπο ζε αληηζεηηθά δεχγε αλά θχιν, 

πξνζπάζεζαλ λα δηαθξίλνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ην έξγν ηνπο, 

εληνπίδνληαο ζρεηηθέο ιέμεηο θιεηδηά. Σα επηιεγέληα πξφζσπα ήηαλ: Αγλνδίθε θαη 

Ηππνθξάηεο, Άλλα Κνκλελή θαη Ησάλλεο Κνκλελφο, Καιιηφπε Παπαιεμνπνχινπ θαη 

Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο. Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, 

καζεηέο/ηξηεο κε ειιεληθήο θαηαγσγήο επέιεμαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ φηε 

Γθαιίηζα (Αιβαλίδα επαλαζηάηξηα ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα απφ ην Κφζνβν) θαη 

ηνλ Γεψξγην Καζηξηψηε ή θεξληέκπεε, πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχζνπλ αλ ε 

επηθξάηεζε ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ παξαηεξείηαη θαη ζε άιινπο πνιηηηζκνχο. 

ηε ζπλέρεηα θαηέιεμαλ ζε γεληθεπκέλεο παξαηεξήζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ 
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«θαηαζθεπάδνληαη» ε γπλαηθεία θαη ε αλδξηθή ηαπηφηεηα ζε δεδνκέλε θνηλσλία θαη 

ζε δεδνκέλε επνρή θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ απηή κεηαβηβάδεηαη απφ γεληά ζε γεληά. 

2. «Φέξζνπ ζαλ άλδξαο. Φέξζνπ ζαλ Κπξία» θαη «Βήκα κπξνζηά» απφ ηελ Διιεληθή 

Έθδνζε ηνπ Τιηθνχ, «GEAR against IPV» ζει 67&69.Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο νη καζεηέο/ξηεο θαηέγξαςαλ ηνπο πξνζδνθψκελνπο 

ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ πιεπξά αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηηο θπξηαξρνχζεο 

αληηιήςεηο γα ην ηη ζεσξείηαη ζειπθφηεηα θαη αξξελσπφηεηα ζηελ Αξραία 

Διιεληθή, ζηε Βπδαληηλή θαη ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία. Δπίζεο, κέζσ 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα, φπσο 

απηή είλαη αλαξηεκέλε ζην ζπγθεθξηκέλν ηζηφηνπν, πξνζπάζεζαλ λα θαηαλνήζνπλ 

ηηο θνηλσληθέο λφξκεο ζρεηηθά κε ηα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ.  

Σέινο, νη καζεηέο αλά νκάδεο θαη αμηνπνηψληαο ηε δεκηνπξγηθή γξαθή δεκηνχξγεζαλ δηθά 

ηνπο θείκελα κε αλαθνξέο ζηνλ ηξφπν πνπ πξνζιακβάλνπλ ην θνηλσληθφ θχιν ζηε 

ζχγρξνλε επνρή θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ην πξνζέιαβαλ κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή ηνπο δηαδξνκή. 

πκπεξάζκαηα 

Ζ πξναλαθεξζείζα δξάζε απνηειεί κηα θαηλνηφκν δηδαθηηθή πξαθηηθή, πνπ εληζρχεη ηελ 

ελεξγφ εκπινθή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο. Παξάιιεια 

πξνσζεί ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη δξάζε θαη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, 

κέζα ζε έλα παηδαγσγηθφ θιίκα ειεχζεξεο θαη ηζφηηκεο επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο, ηα νπνία ακνηβαία δεζκεχνληαη ζηελ επηηέιεζε ελφο έξγνπ. Γίλεηαη επίζεο 

έκθαζε ζηηο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, έηζη ψζηε θάζε καζεηήο/ηξηα λα 

σθειείηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, πξνζαξκνζκέλν ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ/ηεο  αλάγθεο θαη 

ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληά ηνπ/ηεο. Εεηνχκελν δελ είλαη νη καζεηέο/ηξηεο λα αλαιάβνπλ θαη 

λα πινπνηήζνπλ κηα εξγαζία εγθπθινπαηδηθνχ ραξαθηήξα, ζπζζσξεχνληαο θαη 

παξαζέηνληαο πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο, αιιά λα εξγαζηνχλ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο δηελεξγήζεθε ηειηθή αμηνιφγεζή ηεο,κέζσ 

ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Γηαπηζηψζεθε φηη νη ζπκκεηέρνληεο / 

ζπκκεηέρνπζεο δηαθνξνπνηήζεθαλ αηζζεηά ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή εηθφλα. πγθεθξηκέλα 

παξαηεξήζεθε βειηίσζε σο πξνο ην επίπεδν γλψζεσλ θαη κεηαβνιή σο πξνο ηηο ζηάζεηο θαη 

ηελ απηνπξνζδηνξηζζείζα ζπκπεξηθνξά ησλ µκαζεηψλ /-ηξηψλ, αλαθνξηθά µε ηα 

ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ. Οη καζεηέο/ηξηεο δηαπίζησζαλ φηη αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηέο 

γπλαηθείεο πξνζσπηθφηεηεο πνπ ε δξάζε ηνπο παξαιείπεηαη απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

ηζηνξίαο, εληνχηνηο ν αξηζκφο ηνπο είλαη ζεκαληηθά ππνιεηπφκελνο ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληίζηνηρν αξηζκφ ησλ αλδξψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Πξνζπαζψληαο λα 

απαληεζεί ην ηεζέλ εξψηεκα γηα ηελ χπαξμε ή κε έκθπισλ ζηεξενηχπσλ δηεξεπλήζεθαλ:α) 

ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ ζπλδένπλ ηηο γπλαίθεο πνπ μερψξηζαλ ηζηνξηθά θαη β) νη 

θνηλσληθνπνιηηηθέο/ ηδενινγηθέο ζπλζήθεο, πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ επνρή πνπ 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν αξηζκφο ησλ επψλπκσλ γπλαηθψλ πνπ 
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μερψξηζαλ είλαη κεγαιχηεξνο ζηελ αξραία Διιάδα απφ ηε Βπδαληηλή επνρή.   

Αληηπαξαβάιινληαο ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ γπλαηθείσλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ βξέζεθε φηη: α) Οη πεξηζζφηεξεο πξνέξρνληαλ απφ αζηηθά θέληξα ζηα νπνία 

ήηαλ επθνιφηεξε ε δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ θαη  ε εθπαίδεπζή ηνπο θαη ππήξρε αλζνχζα 

νηθνλνκία, β) πξνέξρνληαλ απφ νηθνλνκηθά εχξσζηεο θαη κε ζεκαίλνπζα ζέζε ζηε ηνπηθή 

θνηλσλία νηθνγέλεηεο, ή κεγάισζαλ ζε πεξηβάιινλ πνπ αζρνινχληαλ κε ηα γξάκκαηα θαη ηηο 

επηζηήκεο. Αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο, θαίλεηαη φηη ζηελ Αξραία 

Διιάδα νη ζπλζήθεο γηα ηε γπλαίθα ήηαλ επλντθφηεξεο ζε ζρέζε κε ην Βπδάληην. Απηφ 

πηζαλψο λα ζπλέβαηλε ιφγσ ησλ επηθξαηνπζψλ ζξεζθεπηηθψλ (ρξηζηηαληθψλ) πεπνηζήζεσλ 

ζηηο νπνίεο ε θπξηαξρνχζα εηθφλα ηεο Παλαγίαο σο κεηέξαο εμέπεκπε ην κήλπκα φηη κηα 

γπλαίθα γίλεηαη ζεκαληηθή κέζσ ηεο κεηξφηεηαο θαη επνκέλσο ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ήηαλ 

ζην ζπίηη θαη απνθιεηζηηθφο ξφινο ηεο ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. Σαπηφρξνλα,καδί κε ηα 

κελχκαηα ηζφηεηαο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ήξζαλ αλαπφδξαζηα θαη νη εβξατθέο αληηιήςεηο 

(Παιαηά Γηαζήθε) γηα ηελ παηξηαξρία θαη ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο, νη νπνίεο ελ κέξεη 

ελζσκαηψζεθαλ θαη δηακφξθσζαλ ηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο.Με ηα παξαπάλσ ζπλδέεηαη 

ζηελά ε άπνςε (Cantarella, 1998) φηη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ήηαλ πνιχ ηζρπξή, φζν 

ιαηξεχνληαλ γπλαηθείεο ζεφηεηεο πνπ είραλ ζρέζε κε ηε γνληκφηεηα. Ζ θπξηαξρία ηνπ 

δσδεθάζενπ θαη ε ζηαδηαθή απνπζία ηεο ιαηξείαο γπλαηθείσλ ζενηήησλ νδεγνχλ ζηελ 

ηαχηηζε ηεο γπλαίθαο κε ηνλ νίθν. πλεπψο, ε ζέζε ηεο γπλαίθαο δηαρξνληθά ηαπηίζηεθε κε 

κηα ζεηξά ξφισλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ην πξφηππν ηεο 

παξαδνζηαθήο παηξηαξρηθήο νηθνγέλεηαο. 

Απφ ηελ πξναλαθεξζείζα ζπδήηεζε δηαπηζηψζεθε επίζεο φηη κέζσ ηεο πινπνηεζείζαο 

δξάζεο θαη ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ πεγψλ θαζψο θαη ησλ 

ηεζέλησλ, ζρεηηθψλ κε ην θνηλσληθφ θχιν πξνβιεκαηηζκψλ,εληζρχζεθε ε θξηηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ/ηξηψλ, απνηηκήζεθε ε θαηαθηεζείζα γλψζε, θαιιηεξγήζεθε ν 

δηάινγνο θαη ε ηθαλφηεηα αληηπαξαβνιήο επηρεηξεκάησλ θαη εθαξκφζηεθε ε αλαθαιππηηθή / 

βησκαηηθή κάζεζε. 

Αλαθνξηθά κε ην ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο έγηλε θαηαλνεηφ φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ 

γισζζηθφ ζεμηζκφ, θαη ηφζν ε εηθνλνγξάθεζή ηνπο φζν θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο 

δηαηξέρνληαη απφ έκθπια ζηεξεφηππα, πνπ αζπλείδεηα απνηππψλνληαη ζην κπαιφ ησλ 

εθήβσλ καζεηψλ/ηξηψλ. Σέινο, κέζα απφ ην πεξηγξαθέλ  ηζηνξηθφ ηαμίδη έγηλε θαηαλνεηφ 

φηη νη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη άλζξσπνη έρνπλ ηε δχλακε λα δηακνξθψλνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο 

θαη λα δεκηνπξγνχλ έλα θαιχηεξν δεκνθξαηηθφ κέιινλ γηα ηελ θνηλσλία, ζηεξηγκέλνη ζηελ 

ηζφηεηα παξνρήο επθαηξηψλ, κέζσ ηεο απνδφκεζεο παξαδηδφκελσλ «ζεζθάησλ».  

Πξνηάζεηο 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα πνιππξηζκαηηθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο ζε 

ζρνιηθφ επίπεδν είλαη απαξαίηεηε ε απνκάθξπλζε απφ ηελ πξνζθφιιεζε ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην / επαγγέιην θαη ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ λα αζρνιεζνχλ κε ηηο ηζηνξηθέο 
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πεγέο, θαιιηεξγψληαο ηελ ελζπλαίζζεζε  θαη αλαπηχζζνληαο ην θξηηηθφ εξεπλεηηθφ θαη 

ζπλεξγαηηθφ ηνπο πλεχκα. Αλ θαη ε δηδαθηέα χιε είλαη ηεξάζηηα θαη ην πξνβιεπφκελν ζην 

σξνιφγην πξφγξακκα εβδνκαδηαίν δίσξν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ιεηηνπξγεί 

αλαζηαιηηθά γηα ηελ εηο βάζνο πξνζέγγηζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, είλαη αλαγθαίν ν 

εθπαηδεπηηθφο λα εθκεηαιιεπηεί, απνζθνπψληαο ζηε δεκηνπξγία θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

εξεπλεηηθνχ πλεχκαηνο ησλ καζεηψλ ηνπ, φιεο ηηο δηεμφδνπο πνπ ηνπ πξνζθέξεη ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα. πγθεθξηκέλα, νη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, νη εξεπλεηηθέο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (project), νη θαηλνηφκεο δξάζεηο, νη ζρνιηθέο εθδξνκέο θαη νη 

δηδαθηηθέο επηζθέςεηο είλαη δπλαηφλ λα πξνάγνπλ ηελ νπζηαζηηθή ζρέζε ησλ εθήβσλ κε ηελ 

ηζηνξηθή γλψζε θαη λα αλαηξέςνπλ ηελ παξερφκελε έκθπιε εθπαίδεπζε, πνπ πξνάγεη 

ιαλζαζκέλεο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο. Αλ δερηνχκε φηη αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ πξνηεξαηφηεηα έρεη ε δεκηνπξγία ελ δπλάκεη ελεξγψλ πνιηηψλ, νη 

νπνίνη ζα ζέβνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ πνιπκνξθία θαη ηελ ηζφηεηα, ην κάζεκα ηεο 

ηζηνξίαο δχλαηαη λα απνηειέζεη κνριφ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζσ ηεο απειεπζέξσζεο ησλ εθήβσλ απφ ζηεξενηππηθέο έκθπιεο αληηιήςεηο, πνπ είλαη 

απνηέιεζκα εκηκάζεηαο θαη παξνρήο ιαλζαζκέλσλ ή κνλφπιεπξσλ πιεξνθνξηψλ. 

Ζ έκθπιε ηζφηεηα δελ κπνξεί λα δηδαρζεί σο έλα μερσξηζηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ζηεξηγκέλν ζε γεληθεχζεηο, γηαηί δελ ππάξρεη ζε θακία επνρή κία εληαία γπλαηθεία ή αλδξηθή 

ηαπηφηεηα, αιιά ζπλππάξρνπλ πνιιαπιέο (Γειεγηάλλε θαη αθθά, 1999). Γηα ηελ 

θαηάθηεζή ηεο απαηηείηαη ε νιηζηηθή θαη δηαζεκαηηθή ηεο πξνζέγγηζε κέζα απφ ηε 

δηδαζθαιία, ψζηε λα επηηεπρζεί ελδνζρνιηθά ε πξνψζεζε ελφο κνληέινπ ηζφηεηαο.Μέζα 

απφ ην επηθαηξνπνηεκέλν ηζηνξηθφ ηαμίδη θαη κε πινεγφ ην νιφπιεπξα ελεκεξσκέλν 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην, είλαη δπλαηφλ νη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη άλζξσπνη λα δηακνξθψλνπλ ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα θαηαθηήζνπλ ηελ έκθπιε ηζφηεηα, δεκηνπξγψληαο έλα 

θαιχηεξν δεκνθξαηηθφ κέιινλ γηα ηελ θνηλσλία, κε ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζηελ 

πνιπκνξθία.  
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Abstract:The aim of this study was (a) to investigate how the concepts of Physical Activity 

(PA) and Physical Fitness (PF) are used within school interventions designed to promote 

student health, and (b) to propose the adoption of a biopedagogical perspective within school 

Physical Education (PE), as a viable framework for teaching and interpreting the above 

concepts.The review of literature focused on studies published from 2000 to date. From the 

total of the 73 initially selected articles, only 33 were used since they met the inclusion 

criteria. The "didactic triangle" was used as a theoretical framework for analyzing the selected 

literature. The results indicated that most studies adopted healthism as their underlying 

perspective, one which connects the benefits of participation in PA and exercise with 

physiological and cognitive changes in students‘ development. The analysis that was 

conducted according to the didactic triangle showed that healthism limits the improvement of 

health to a primarily individual effort and thus fails to capture the dynamics of the ―student-

teacher-content‖ relationship in the adoption of PA habits. In contrast to the above, the 

proposed biopedagogical perspective, as presented in the present study, focuses on health as 

an existential property that is acquired experientially through students‘ participation in PA 

content and activities that stimulate them primarily in terms of social and emotional learning. 

In future educational interventions, the biopedagogical approach is proposed to be used within 

PE curriculum models in order to test its long-term impact on learning outcomes related to 

students‘ health. 
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Πεξίιεςε: θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ (α) λα δηεξεπλήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

λνεκαηνδνηνχληαη νη έλλνηεο Φπζηθή Γξαζηεξηφηεηα (ΦΓ), θαη Φπζηθή Καηάζηαζε (ΦΚ) ζε 

παξεκβάζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζε ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ πξναγσγή ηεο 

πγείαο ησλ καζεηψλ, θαη (β) λα πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή εληφο ηνπ καζήκαηνο Φπζηθήο 

Αγσγήο (ΦΑ) ελφο πιαηζίνπ βηνπαηδαγσγηθήο ζεψξεζεο ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ. Γηεμήρζε 

ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε κειεηψλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ην 2000 έσο ζήκεξα θαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ 73 εξεπλψλ πνπ αλαζχξζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 33 δεδνκέλνπ φηη 

πιεξνχζαλ ζπλδπαζηηθά ηα θξηηήξηα πνπ  είραλ ηεζεί. Σν «δηδαθηηθφ ηξίγσλν» 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάιπζε ησλ εξεπλψλ πνπ εμεηάζηεθαλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πνπ εμεηάζηεθαλ 

πηνζεηείηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ πγηεηληζκνχ, ε νπνία ζπλδέεη ηα νθέιε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

άζθεζε θαη ηε ΦΓ κε θπζηνινγηθέο θαη γλσζηηθέο κεηαβνιέο ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. H 

αλάιπζε, βάζεη ηνπ δηδαθηηθνχ ηξηγψλνπ, έδεημε πσο ν πγηεηληζκφο αλάγεη ηε βειηίσζε ηεο 

πγείαο ζε κία πξσηίζησο αηνκηθή πξνζπάζεηα θαη επνκέλσο αδπλαηεί λα απνηππψζεη ηελ 

δπλακηθή ηεο ζρέζεο καζεηή-εθπαηδεπηηθνχ-πεξηερνκέλνπ ΦΑ ζηε δηακφξθσζε ζπλεζεηψλ 

θαη ζηάζεσλ άζθεζεο θαη ΦΓ. ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, ε βηνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, εζηηάδεη ζηελ πγεία σο ππαξμηαθφ αγαζφ πνπ 

θαηαθηάηαη βησκαηηθά κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε πεξηερφκελν άζθεζεο θαη ΦΓ 

πνπ ηνπο δηεγείξεη πξσηίζησο ζε επίπεδν θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο. ε 

κειινληηθέο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο, πξνηείλεηαη λα πηνζεηεζεί ε βηνπαηδαγσγηθή 

πξνζέγγηζε εληφο κνληέισλ δηδαζθαιίαο ηεο ΦΑ θαη λα εμεηαζηεί ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ε 

εθαξκνγή ηεο κπνξεί λα επηθέξεη καθξνπξφζεζκα νθέιε ζε δείθηεο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ησλ καζεηψλ.  

Λέμεηο θιεηδηά: αζιεηηθή παηδαγσγηθή, θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, θπζηθή θαηάζηαζε, 

πγηεηληζκφο, δηδαθηηθφ ηξίγσλν 

1. Δηζαγσγή 

Δδψ θαη δεθαεηίεο ην κάζεκα ηεο ζρνιηθήο Φπζηθήο Αγσγήο (ΦΑ) αλαγλσξίδεηαη σο 

θαηάιιειν πιαίζην παξνρήο επθαηξηψλ άζιεζεο, άζθεζεο θαη Φπζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

(ΦΓ) ζε παηδηά θαη εθήβνπο, κε ηηο έξεπλεο λα ηνλίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ΦΓ θαη ηεο 

Φπζηθήο Καηάζηαζεο (ΦΚ) ζηελ πγεία ησλ καζεηψλ (Janssen & LeBlanc, 2010). ε κία 

πξνζπάζεηα αθχπληζεο ηεο θνηλήο γλψκεο, νη εηδηθνί ηνπ ρψξνπ επηζεκαίλνπλ φηη ε αχμεζε 

ησλ επηπέδσλ ΦΓ ζηε ζρνιηθή ειηθία ζπλδέεηαη κε δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ ζηελ 

κεηέπεηηα δσή (Cattuzzo et al., 2016), κε ςπρνθνηλσληθή (Trudeau & Shephard, 2010) θαη 

κπνζθειεηηθή αλάπηπμε (Janz et al., 2010), θαζψο θαη κε κεησκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

ρξφλησλ αζζελεηψλ (Drenowatz et al., 2013). Δπηπιένλ, γίλεηαη πξνθαλήο ε αλαγθαηφηεηα 

δηαηήξεζεο ελφο θπζηθά δξαζηήξηνπ ηξφπνπ δσήο θαζ‘ φιε ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία 

(Stodden et al., 2008), δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά σο πξνο ηελ 
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απην-αληίιεςε ησλ λεαξψλ αηφκσλ (Eime, Young, Harvey, Charity & Payne, 2013), 

εληζρχνληαο ην επίπεδν ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ αθαδεκατθψλ επηδφζεψλ ηνπο 

(Biddle &Asare, 2011; Howle et al., 2012).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα σζηφζν, κία κεξίδα εξεπλψλ αλάγεη ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ 

ζπκκεηνρήο ζηε ΦΓ ζε θεληξηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ καζήκαηνο ΦΑ, ππνζηεξίδνληαο πσο κία 

αχμεζε απηνχ ηνπ είδνπο ζα ιεηηνπξγνχζε πξνιεπηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε απνθπγήο ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παρπζαξθία θαη ηελ ππνθηλεηηθφηεηα (Krimler et al., 2010; 

Sacchetti et al., 2013). Έξεπλεο απηνχ ηνπ είδνπο ζπλδένπλ ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ΦΓ κε 

βειηησκέλνπο δείθηεο πγείαο θαη πνηφηεηαο δσήο (McKenzieetal., 2016) θαη εληάζζνληαη ζηε 

γεληθφηεξε ζπδήηεζε πεξί πγηεηληζκνχ (Crawford, 1980). Ο πγηεηληζκφο σο πξνζέγγηζε 

εμηζψλεη ηελ άζθεζε ή/θαη ηε ΦΓ κε ηε βειηίσζε ηεο ΦΚ θαη ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ, 

πεξηνξίδνληαο παξφια απηά ηελ έλλνηα ηεο πγείαο ζε ζηελά πιαίζηα δηαιφγνπ πεξί θξίζεο 

κεγέζνπο θαη ζρήκαηνο ζψκαηνο (Kirk, 2006). Τπφ ηελ νπηηθή ηνπ πγηεηληζκνχ, ε πγεία 

λνείηαη απνθιεηζηηθά σο δήηεκα αηνκηθήο επζχλεο θαη απηνζπγθξάηεζεο θαη γηα ην ιφγν 

απηφ πξνηείλεηαη λα ππάξρεη αμηνιφγεζε, ελεκέξσζε θαη αθχπληζε ήδε απφ ηελ παηδηθή 

ειηθία. Βάζεη ησλ ζπζηάζεσλ ησλ εηδηθψλ πνπ πηνζεηνχλ ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, πγηήο 

ζα παξακείλεη ν αζθνχκελνο πνπ ζα ζπγθεληξψζεη πεξηζζφηεξε ΦΓ εκεξεζίσο 

θαηαβάιινληαο φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα, ή ν καζεηήο πνπ ζα αθηεξψζεη 

ιηγφηεξν ρξφλν κπξνζηά ζε νζφλεο καζαίλνληαο λα απηνπεηζαξρεί, ή ν λένο πνπ ζα κάζεη λα 

απηνζπγθξαηείηαη ψζηε λα πεηχρεη θαιχηεξε δηαηξνθή θαη λα απνθχγεη πηζαλέο εμαξηήζεηο. 

Τπφ απηή ηελ έλλνηα, αλαδεηνχληαη ηξφπνη αχμεζεο ηεο ΦΓ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ 

καζήκαηνο ΦΑ, θαζψο θαη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ΦΚ θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα απηφ-δηαρεηξίδνληαη θξίζεηο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγείαο 

ηνπο. 

Οη παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο, αλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκειηψδε αμία ηεο δηακφξθσζεο 

πγηεηλψλ ζπλεζεηψλ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ επίδξαζε 

παξαγφλησλ πιαηζίνπ (π.ρ. ζρνιείν, νηθνγέλεηα, θιπ.) ζηελ θαζηέξσζε ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ πγείαο απφ ηνπο καζεηέο. Απνθιείνληαο ην θνηλσληθφ πεξηερφκελν ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηε ΦΓ θαη εθαξκφδνληαο αμηνινγήζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αηνκηθή εκπεηξία 

θαη ηελ θαηαγεγξακκέλε βάζεη ειηθηαθψλ πξνηχπσλ επίδνζε, νη έξεπλεο πνπ ππάγνληαη ζηε 

ινγηθή ηνπ πγηεηληζκνχ πξνζεγγίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ σο θαηάζηαζε 

απνκνλσκέλε απφ ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο ηελ παξάγνπλ.  

Χζηφζν, ζηε ζρεηηθή εθπαηδεπηηθή βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεηαη φηη πξνθείκελνπ λα 

αλαπηπρζεί θαη λα πξναρζεί ε δηα βίνπ άζθεζε, είλαη απαξαίηεην ε ζπκκεηνρή ζηε ΦΓ λα 

βηψλεηαη απφ φινπο ηνπο καζεηέο πξσηίζησο σο επθαηξία ελζψκαηεο εμεξεχλεζεο θαη 

έθθξαζεο ηνπ ήδε ππάξρνληνο δπλακηθνχ ηνπο (Azzarito, Simon, & Marttinen, 2016; 

Quennerstedt, 2019). Με αλαθνξά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη εηδηθφηεξα ζην κάζεκα ηεο 

ΦΑ, αλαδεηνχληαη πξννπηηθέο αμηνιφγεζεο θαη ελδπλάκσζεο ησλ ζπλεζεηψλ πγείαο θαη 

άζθεζεο ησλ καζεηψλ πνπ λα εδξάδνληαη θαη λα (αλα)ηξνθνδνηνχληαη απφ ηνλ θνηλσληθφ-

βησκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζαπηήο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 
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ζθνπνχ πξνηείλεηαη λα πηνζεηεζνχλ ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο ζα 

βαζίδνληαη ζε κία «παηδαγσγηθή ηεο πγείαο». Ζ ηειεπηαία εληάζζεη ηελ πγεία σο επηκέξνπο 

αληηθείκελν ηεο ΦΑ, ε γλψζε γηα ην νπνίν θαηαθηάηαη ζπιινγηθά θαη βησκαηηθά κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο «καζεηή-εθπαηδεπηηθνχ-πεξηερνκέλνπ δηδαζθαιίαο». 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αιιειεπίδξαζε, γλσζηή θαη σο δηδαθηηθφ ηξίγσλν (Amade-Escot, 2006; 

Gundem, 2000), αλαγλσξίδεη ην γεγνλφο φηη ε πηνζέηεζε ή κε ζπλεζεηψλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη 

ζηάζεσλ άζθεζεο θαη ΦΓ απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ππφ ην πξίζκα 

ηεο ηξηαδηθήο ζρέζεο θαη φρη κεκνλσκέλα σο αηνκηθή ππφζεζε θάζε καζεηή μερσξηζηά. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη (α) λα εμεηάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν λνεκαηνδνηνχληαη νη έλλνηεο ΦΓ, θαη ΦΚ ζε εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο, θαη (β) λα πξνηείλεη ηελ 

εθαξκνγή εληφο ηνπ καζήκαηνο ΦΑ ελφο πιαηζίνπ βηνπαηδαγσγηθήο ζεψξεζεο ησλ 

παξαπάλσ ελλνηψλ, ην νπνίν ζα επελδχεη ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο σο βησκαηηθνχ αγαζνχ 

κε ελζπλαηζζεηηθφ, δηαπξνζσπηθφ θαη θνηλνηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

2. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δηεμήρζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε κειεηψλ πνπ 

δεκνζηεχηεθαλ απφ ην 2000 έσο ζήκεξα, κε θξηηήξηα αλαδήηεζεο ηηο ιέμεηο ΦΓ, ΦΚ, θαη 

ζρνιηθή ΦΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπκπεξηειήθζεζαλ άξζξα δεκνζηεπκέλα ζηελ ειιεληθή θαη 

αγγιηθή γιψζζα πνπ αθνξνχζαλ παηδηά ειηθίαο νθηψ έσο δψδεθα εηψλ θαη εζηίαδαλ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ή ζε παξεκβάζεηο πνπ δηεμάγνληαλ ζε ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Άξζξα πνπ 

είραλ δηεμαρζεί εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ αιιά δελ αθνξνχζαλ ην ειηθηαθφ εχξνο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Αθνχ εμεηάζηεθε ν ηίηινο θαη ε πεξίιεςε θάζε 

άξζξνπ, ιήθζεθε ππφςε ην πιαίζην θαη ε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε έξεπλα. Απφ ην 

ζχλνιν ησλ 73 εξεπλψλ πνπ αλαζχξζεθαλ απφ ηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλGoogle 

Scholar θαη Sport Discus, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 33 δεδνκέλνπ φηη πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα πνπ 

είραλ ηεζεί. 

Αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ησλ Mong θαη Standal (2018), ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηδαθηηθφ 

ηξίγσλν σο βαζηθφ ζεσξεηηθφ εξγαιείν (ηη, πσο, γηαηί, απφ πνηφλ δηδάζθεηαη), ψζηε λα 

εληνπηζηεί ε νπηηθή (καζεηήο-εθπαηδεπηηθφο-πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο) ππφ ηελ νπνία 

λνεκαηνδνχληαη ζε θάζε έξεπλα νη έλλνηεο ΦΓ θαη ΦΚ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. 

Απψηεξε επηδίσμε ήηαλ λα δηαπηζησζεί εάλ θαη θαηά πφζν ε δπλακηθή ηεο παξαπάλσ 

ηξηαδηθήο αιιειεπίδξαζεο ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθψλ 

κε ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη δε ηνπ καζήκαηνο ΦΑ, σο πιαηζίνπδηακφξθσζεο ζπλεζεηψλ 

πγείαο θαη δηα βίνπ άζθεζεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Καηά ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, κηα δπλακηθή ζεψξεζε απηνχ ηνπ είδνπο ζεσξήζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ε ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε κνξθή άζθεζεο θαη 

ΦΓ νθείιεη λα αλαγλσξίδεηαη σο κία δηαδηθαζία (αλα)δφκεζεο εκπεηξηψλ θαη φρη απιά σο κία 
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κνξθή ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνθπιάζζεη απφ αζζέλεηεο θαη θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πγεία. 

3. Απνηειέζκαηα 

Απφ ηελ αλάγλσζε ησλ κειεηψλ πνπ επηιέρζεθαλ, δηαπηζηψζεθε φηη ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

εξεπλεηέο ζπλαξζξψλνπλ κε ζεηηθή ζπλάθεηα ηηο έλλνηεο ΦΓ θαη ΦΚ ζε παηδηά θαη εθήβνπο, 

ζπλεγνξψληαο πσο ε ηαθηηθή ΦΓ αλαπηχζζεη ην άηνκν νιηζηηθά (Κάκηζηνο & Γηγγειίδεο, 

2007), πξνάγνληαο πηπρέο ηεο ΦΚ ηνπ (π.ρ. κπτθή δχλακε/αληνρή θαη θαξδηναλαπλεπζηηθή 

αληνρή), ζεκειηψδεηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο (Clarke&Metcalfe, 2002; Stoddenetal., 2008), 

θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε εηθφλα εθηίκεζεο ηνπ εαπηνχ (Eime,Young, Harvey, 

Charity&Payne, 2013). Οη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ πσο ε άζθεζε θαη ε δηαξθψο βειηηνχκελε ΦΚ 

είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πξναγσγήο ηεο πγείαο ησλ καζεηψλ ιεηηνπξγψληαο επσθειψο 

ζηελ επεμία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο (Janssen&LeBlanc, 2010). 

Χζηφζν, απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θάζε κειέηεο δηαθάλεθε κία ηάζε ησλ 

εξεπλεηψλ λα πξνζεγγίδνπλ απνζπαζκαηηθά ηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ δηδαθηηθνχ 

ηξηγψλνπ, παξαιείπνληαο λα αλαθέξνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δπλακηθή θαη ακεηάθιεηε 

κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη αλαθνξέο ζηε ζρέζε 

αλζξσπνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ΦΚ θαη ζπκκεηνρήο ζε δηάθνξα είδε ΦΓ 

(Drenowatzetal., 2013), νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ΦΓ, ΦΚ θαη πγείαο ησλ καζεηψλ (Guetal., 

2016), ε ζπλεμέηαζε θηλεηηθήο επηδεμηφηεηαο, παξακέηξσλ ΦΚ, ή/θαη ΦΓ (Lopes, Rodrigues, 

Maia&Malina, 2008; Lubans, Morgan, Cliff, Barnett&Okely, 2010), ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

ΦΚ, θηλεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη απηναληίιεςεο (Vedul‐Kjelsås, Sigmundsson, 

Stensdotter&Haga, 2012) θαζψο θαη νη δηαπηζηψζεηο πεξί βειηίσζεο ηεο ΦΚ (Resaland, 

Andersen, Mamen&Anderssen, 2011) θαη ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Biddleetal., 2011; 

Greeffetal., 2016; Howleetal., 2012; VanderNiet, Hartman, Smith&Visscher, 2014) ή ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο (Basch, 2011) ησλ παηδηψλ κέζσ ηεο πξνζζήθεο επηπιένλ σξψλ ΦΑ 

ή ΦΓ.  

Παξά ηηο επηκέξνπο κεζνδνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, ε αχμεζε ησλ σξψλ/επθαηξηψλ 

ζπκκεηνρήο ζηε ΦΓ (είηε εληφο ηνπ καζήκαηνο ηεο ΦΑ είηε εμσζρνιηθά) παξνπζηάδεηαη ζηηο 

εμεηαδφκελεο έξεπλεο σο θεληξηθφ επηρείξεκα, άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηε βειηίσζε 

παξακέηξσλ πγείαο. Δηδηθφηεξα, νη εξεπλεηέο θαίλεηαη λα ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο επηινγήο 

πεξηερνκέλνπ ΦΓ κέηξηαο έσο πςειήο έληαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ζηξαηεγηθέο 

απηνδηαρείξηζεο θαη γλσζηηθήο αθχπληζεο ησλ καζεηψλ (McKenzie, Sallis, Rosengard, 

&Ballard, 2016).  

ε νξηζκέλεο έξεπλεο, ην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο (ηη δηδάζθεηαη) εμεηάδεηαη κνλνκεξψο ζε 

ζρέζε κε ηε δηάξθεηα, ηελ έληαζε θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αθφκε 

θαη ζε έξεπλεο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ζηηο νπνίεο νη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη 

αλαπηπμηαθά (Ericsson&Karlsson, 2014; Lopes, Rodrigues, Maia&Malina, 2008). Παξά ην 

γεγνλφο φηη ην ζρνιείν αλαδεηθλχεηαη σο ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηπέδσλ 
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θαζεκεξηλήο ΦΓ (Sacchettietal., 2013), θαζψο θαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο ζσκαηηθήο θαη 

ςπρνινγηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ (Krimleretal., 2010), δελ δηαθαίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ησλ 

εξεπλεηψλ ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη ην δπλακηθή 

θάζε πιαηζίνπ ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Metzler (2011), ν 

εθπαηδεπηηθφο ΦΑ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ζπλδπαζηηθά ηη ζα δηδάμεη θαη πσο ζα ην 

δηδάμεη, πξνθεηκέλνπ ην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο λα ηχρεη ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο 

αληαπφθξηζεο απφ ηνπο καζεηέο. 

ηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα αλαζθφπεζε, αλ θαη 

ππάξρεη εθηελήο αλαθνξά ζηηο δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ επηδφζεσλ 

ησλ καζεηψλ, δελ ππάξρεη αληίζηνηρε αλαθνξά ζηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζρνιηθφ κάζεκα. Μάιηζηα, αλ θαη ππάξρνπλ επηζεκάλζεηο ζρεηηθά 

κε ηα αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη ηνπο δείθηεο επάξθεηάο ηνπο 

ζηηο δνθηκαζίεο ΦΚ, ζε φιεο ηηο έξεπλεο νη καζεηέο παξνπζηάδνληαη σο απνδέθηεο 

πιεξνθνξηψλ, νη νπνίνη κάιηζηα θέξνπλ θαη αηνκηθή επζχλε γηα ηελ αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ 

άζθεζεο θαη ΦΓ ηνπο. Απηφ δηαπηζηψλεηαη θπξίσο απφ έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ δείθηεο ΦΓ 

θαη ΦΚ ζε παηδηά ζπγθξίλνληαο ζσκαηηθά δξαζηήξηνπο θαη αδξαλείο καζεηέο (Araetal., 

2007), παηδηά κε ή ρσξίο πξφβιεκα παρπζαξθίαο (Heetal., 2011), αγφξηα ζε ζρέζε κε 

θνξίηζηα (Vedul‐Kjelsås, Sigmundsson, Stensdotter&Haga, 2012), θαζψο θαη παηδηά 

κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο (DuToit, Pienaar, &Truter, 2011).  

ηηο έξεπλεο απηνχ ηνπ είδνπο, ην πνηνο δηδάζθεηαη/αμηνινγείηαη (π.ρ. παηδηά κε πξφβιεκα 

παρπζαξθίαο, θνξίηζηα ή παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο) θαη γηαηί δηδάζθεηαη (π.ρ. γηα λα 

απνθηήζεη ην επηζπκεηφ βάξνο ή γηα λα βειηηψζεη δεμηφηεηεο ή/θαη ηθαλφηεηεο) 

παξνπζηάδεηαη κε ηππνπνηεκέλν ηξφπν (π.ρ. ζπγθξίζεηο θαη αλαθνξά ζε λφξκεο) (Resaland, 

Andersen, Mamen&Anderssen, 2011), θαη ππφ κία κπηρεβηνξηζηηθή νπηηθή, βάζεη ηεο νπνίαο 

νη ζπλζήθεο κάζεζεο δελ αιιειεπηδξνχλ κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ καζεηψλ (π.ρ. ην λα γίλεη 

θάπνηνο θπζηθά δξαζηήξηνο είλαη ζέκα παξνρήο πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ αλεμαξηήησο εάλ 

απηέο ζπλάδνπλ κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ) (Ericsson&Karlsson, 

2014). Μάιηζηα, ε πξνζζήθε επηπιένλ σξψλ ζην κάζεκα ηεο ΦΑ παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο 

ππφ ηελ νπηηθή ηεο πην ππθλήο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ κε απηή 

αιιαγψλ ζηελ πξφζιεςε ελέξγεηαο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ (deGreeffetal, 2016; 

Resaland, Andersen, Mamen&Anderssen, 2011).  

Απφ απηή ηελ άπνςε, ε πγεία πνπ πξνθχπηεη σο ζπλέπεηα ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο (Hanne, 

Mong&Standal, 2019), θαίλεηαη φηη κπνξεί λα επηθέξεη βειηίσζε εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηηο 

επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ζρεηηθέο κε απηέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο (Donellyetal., 2016; 

Ericsson&Karlsson, 2014). Παξφια απηά, αλ θαη ε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ άζθεζεο θαη 

επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ πξνηείλεηαη σο επηρείξεκα ππέξ ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ θαη ηεο 

ζεκαζίαο ηεο ΦΑ, ε έκθαζε παξακέλεη ζηελ αηνκηθή επίδνζε κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

καζεηψλ ζηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο (π.ρ. αληαγσληζκφο εμεηάζεσλ) 

(Trudau&Shephard, 2010). πλεθδνρηθά, δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη ν πξννξηζκφο ηνπ 

καζήκαηνο είλαη θπξίσο απηνγλσζηαθφο - ν καζεηήο σο άηνκν ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 10, Issue 1, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Page 165 of 306 

ησλ αηνκηθψλ ηνπ πφξσλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ πθέξπνπλ γηα ηελ πγεία ηνπ 

(Kirk&Colquhoun 1989) - θαη αθνξά θπξίσο ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζπλεζεηψλ πγείαο 

(Sacchettiet. al., 2013; Vedul‐Kjelsås, Sigmundsson, Stensdotter&Haga, 2012).  

Σέινο, ζηηο έξεπλεο πνπ εμεηάζηεθαλ δελ αλαιχζεθε ε ζεκαζία θνηλσληθψλ/ςπρνινγηθψλ 

αλαγθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (π.ρ. φπσο ζπληξνθηθφηεηα, ζρέζεηο, αιιειεγγχε, 

ελζπλαίζζεζε θαη γλεζηφηεηα), θαη ην κάζεκα θάλεθε λα θαηεπζχλεηαη θπξίσο ζηα 

ζπλαηζζεκαηηθά αληαλαθιαζηηθά ησλ καζεηψλ (π.ρ. πεξηγξάθνληαη νη αληηδξάζεηο ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηελ επηινγή πεξηερνκέλνπ, έληαζεο θαη δηάξθεηαο άζθεζεο) θαη φρη ζηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Οη ιηγνζηέο δε αλαθνξέο ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο ή ζηε ζχδεπμε καζεηψλ-πεξηερνκέλνπ καζήκαηνο (Eatheretal., 2013; 

McKenzieetal., 2016) θαηαδεηθλχνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ θαλνληζηηθφ θαη αηνκηθηζηηθφ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηρεηξείηαη λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζπκκεηνρή ζηε ΦΑ θαη ηε ΦΓ γηα πγεία 

θαη πνηφηεηα δσήο. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κνηάδνπλ αλεζπρεηηθά, εηδηθφηεξα εάλ 

αλαινγηζηεί θαλείο πσο γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη αιιαγή ζηάζεσλ πξνο ηελ άζθεζε θαη ηε 

ΦΓ ρξεηάδεηαη λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο βηψλνπλ 

ηελ πγεία θαζψο δηδάζθνληαη γηα απηήλ, παξά ζην πψο λα καζαίλνπλ λέεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ ζπζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πγεία ηνπο (π.ρ. 

πεξηζζφηεξα βήκαηα εκεξεζίσο) (Mong&Standal, 2019). 

4. πδήηεζε 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ αθελφο λα αλαδείμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

λνεκαηνδνηνχληαη νη έλλνηεο ΦΓ, θαη ΦΚ ζε εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ 

καζεηέο ζρνιηθήο ειηθίαο, θαη αθεηέξνπ λα αλαιχζεη ππφ παηδαγσγηθνχο φξνπο ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ εξεπλεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ ππεξθείκελε έλλνηα ηεο πγείαο. πσο 

δηαθάλεθε απφ ηηο έξεπλεο πνπ εμεηάζηεθαλ, ε πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ καζεηψλ ππφ ην 

πξίζκα ηνπ δηδαθηηθνχ ηξηγψλνπ κνηάδεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ πξναγσγή ηεο ΦΚ, ησλ 

ζεκειησδψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο γεληθφηεξεο απηνεθηίκεζήο ηνπο, παξακέλνληαο 

σζηφζν απνπιαηζησκέλε απφ ηα θνηλνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ 

πιαηζίνπ (π.ρ. ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, νηθνγέλεηα, θιπ.). ηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, παξνπζηάζηεθε κία εθηελήο αλαθνξά ζε δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ, ε νπνία θάλεθε λα δίλεη έκθαζε ζηνλ αηνκηθηζκφ θαη ζε κηα 

αίζζεζε πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ηνπ θάζε καζεηή ρσξίο νιηζηηθφ πεξηερφκελν. Ζ 

πηνζεηνχκελε απφ ηνπο εξεπλεηέο πξνζέγγηζε ηνπ πγηεηληζκνχ αλέδεημε ηε δηδαζθαιία ηεο 

ζρνιηθήο ΦΑ σο κηα «ίδησλ πηζαλνηήησλ πξννπηηθή αλάπηπμεο» γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

καζεηέο, βάζεη ησλ αλζξσπνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ησλ δεηθηψλ επάξθεηάο 

ηνπο, αγλνψληαο αθελφο ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή αθεηεξία ηνπ θαζελφο θαη αθεηέξνπ 

ηε βίσζε ηνπ καζήκαηνο σο έλα φινλ πνπ εκπεξηέρεη ηελ αλαδήηεζε πξνζσπηθνχ λνήκαηνο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε επξεία ζπδήηεζε πεξί δηαηαξαρψλ, θηλδχλσλ θαη δπζιεηηνπξγηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηηο έξεπλεο πνπ εμεηάζηεθαλ, θάλεθε λα αλαγάγεη 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 10, Issue 1, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 166 of 306                                                                                                              

ην ζρνιηθφ πιαίζην ζε έλα πεδίν ζην νπνίν νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο άζθεζεο θαη ΦΓ, βάζεη αηνκηθψλ αλαγθψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζηνλ ππξήλα ηνπ ηη 

δηδάζθεηαη ή ηη ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζην κάζεκα ηεο ΦΑ, νη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

παξνπζηάζηεθαλ εξγαιεηαθά, θαη αλαιχζεθαλ βάζεη ηεο δηάξθεηαο, ηεο έληαζεο θαη ηεο 

ζπρλφηεηάο ηνπο. Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο ζθηαγξαθήζεθαλ παζεηηθά, σο άηνκα 

πνπ επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη αθνκνηψλνπλ έλα ζψκα γλψζεσλ ή δεμηνηήησλ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ πγεία σο έλλνηα, φρη φκσο σο βίσκα. Οη ζσκαηηθά δξαζηήξηνη θαη 

αδξαλείο καζεηέο, ηα παηδηά κε ή ρσξίο πξφβιεκα παρπζαξθίαο, κε ή ρσξίο εμαξηεηηθή 

ζρέζε κε ην δηαδίθηπν, κε ή ρσξίο επαξθψο αλαπηπγκέλεο δεμηφηεηεο, αμηνινγήζεθαλ βάζεη 

αλαπηπμηαθά θαηάιιεισλ δνθηκαζηψλ ΦΓ, ΦΚ θαη επηδεμηφηεηαο, ψζηε λα κπνξεί ζηε 

ζπλέρεηα λα απνηππσζεί κε φξνπο αλάιεςεο «απμεκέλεο ή κεησκέλεο επζχλεο» ε ηξέρνπζα 

θαηάζηαζή ηνπο.  

χκθσλα κε ηνλ Μπατξαθηάξε «…ε πγεία είλαη έλα ππαξμηαθφ αγαζφ, είλαη κηα αμία ρξήζεο, 

ε νπνία ζηηο θνηλσλίεο καο είλαη ζπιινγηθή θαη δεκφζηα…» (2008, 89). πλεπψο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ βειηίσζεο ηεο πγείαο ησλ καζεηψλ, είλαη απαξαίηεην ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη δε ην κάζεκα ηεο ΦΑ λα εκπλέεη ζε φινπο ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ. ην 

ζρνιηθφ ζπγθείκελν ζήκεξα, κέζα απφ ην θίιηξν ηνπ βηνινγηθνχ αλαγσγηζκνχ θαη ηεο 

πιεζψξαο δηαγλσζηηθψλ, ςπρηαηξηθψλ θαηεγνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε 

δεηθηψλ επίηεπμεο ησλ καζεηψλ αλαδχεηαη ε ινγηθή ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο ηνπ άιινπ, ην 

πέξαζκα απφ ην ππνθείκελν-πξφζσπν, σο ζχλνιν αλαγθψλ, ζην αληηθείκελν. Δίλαη θξίζηκν 

σζηφζν λα επηζεκαλζεί πσο κηα απνηειεζκαηηθή παηδαγσγηθή ηεο πγείαο εθθεχγεη απφ ηε 

δηαρεηξηζηηθή ινγηθή ησλ ιηγφηεξσλ ή πεξηζζφηεξσλ σξψλ δηδαζθαιίαο ΦΑ εβδνκαδηαίσο, 

θαζψο θαη ηεο ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν εληαηηθνπνηεκέλεο άζθεζεο ή ΦΓ. Δληφο ηνπ 

ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, ε αλάιεςε δξάζεο πξναγσγήο ηεο πγείαο ζα πξέπεη λα έρεη σο νξφζεκν 

πξσηίζησο ηε ρεηξαθέηεζε ησλ καζεηψλ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί φηαλ ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ δηδαθηηθνχ ηξηγψλνπ δελ ζπγθιίλνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

(Amade-Escot 2006).  

πσο ζπκπεξαίλεηαη απφ ηηο έξεπλεο πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε βηνηαηξηθή 

ζεψξεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ καζήκαηνο ηεο ΦΑ απνδίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, πεξηνξίδνληαο απηφ ζε νξγαλσηηθέο νδεγίεο θαη 

ζπληαγνγξαθεκέλεο ζπζηάζεηο άζθεζεο. ε δηδαθηηθφ επίπεδν, κία ζεψξεζε απηνχ ηνπ 

είδνπο ζηεξείηαη παηδαγσγηθήο εγθπξφηεηαο κηαο θαη αδπλαηεί λα απνηππψζεη ηελ δπλακηθή 

επίδξαζε ηεο ζρέζεο καζεηή-εθπαηδεπηηθνχ-πεξηερνκέλνπ ζηε δηακφξθσζε ζπλεζεηψλ θαη 

ζηάζεσλ πξνο ηελ πγεία (Hastie, Chen, &Guarinν, 2017).  

ε αληηδηαζηνιή κε ηελ αλσηέξσ εθδνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ΦΑ ζην ζρνιείν, πξνηείλεηαη 

λα αλαδεηρζεί κηα πεξηζζφηεξν αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζή ηνπ, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε κία 

παηδαγσγηθή ηεο πγείαο. χκθσλα κε ηνλ Freire (2002), ν καζεηήο θαηαθηά ηα νθέιε πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα κπνξέζεη λα 

απεθδπζεί κηαο ληεηεξκηληζηηθήο, πξνθαζνξηζκέλεο, κνηξνιαηξηθήο αλάγλσζεο θαη εξκελείαο 
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ηνπ θφζκνπ θαη ζα αξρίζεη λα εμεηάδεη θξηηηθά ηελ χπαξμε ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

καζήκαηνο ΦΑ, ηα νθέιε γηα ηελ πγεία ζα πξνθχςνπλ εάλ νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα βηψζνπλ ηελ πγεία κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ηνπο Armour θαη Harris (2013), δελ ζα θαηαθέξνπκε λα 

δηαηεξήζνπκε ηνπο καζεηέο πγηείο θαη δξαζηήξηνπο δηα βίνπ εάλ ζπλερίζνπκε λα δίλνπκε 

ζπζηάζεηο άζθεζεο θαη ΦΓ θαη δελ αιιάμνπκε ηελ παηδαγσγηθή καο πξνζέγγηζε. Με 

γλψκνλα ην δηδαθηηθφ ηξίγσλν, νθείινπκε λα πηνζεηήζνπκε κηα λέα πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο 

ηεο «ΦΑ-γηα-ηελ-πγεία», εληφο ηεο νπνίαο ε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα ζα βνεζά ηνπο καζεηέο 

λα επηθνηλσλνχλ, λα θαηαλννχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη θξηηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρνληαη 

ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ εκπινθή ηνπο ζηα δηαθνξεηηθά είδε άζθεζεο (Gray, 

MacIsaac&Jess, 2015). Ζ πξνηεηλφκελε βηνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ζα λνεκαηνδνηεί ηηο 

έλλνηεο ΦΓ θαη ΦΚ σο αληηθείκελα δηδαζθαιίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία φρη κφλν ζε 

επίπεδν δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη θπζηνινγίαο ηνπ ζψκαηνο, αιιά πξσηίζησο ζε επίπεδν 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο.  

Αλεμαξηήησο δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ (αζινπαηδηέο, ρνξφο, θ.ά.), ε ρξήζε κνληέισλ 

δηδαζθαιίαο ηεο ΦΑ φπσο ην Teaching Games for Understanding (Griffin&Butler, 2005), ην 

Sport Education (Siedentop, Hastie&VanderMars, 2019) , ην Adventure Education (Prouty, 

Panicucci&Collinson, 2007) θαη ην κνληέιν Personal and Social Responsibility (Hellison, 

2010), ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά κία ζηξνθή ηνπ καζήκαηνο πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. ηα παξαπάλσ δηδαθηηθά κνληέια, νη καζεηέο δξνπλ ελεξγά θαη βηψλνπλ ην 

κάζεκα σο ζπλ-δεκηνπξγνί ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΦΑ 

λα ηνπο ππνζηεξίδεη αλαιακβάλνληαο ην ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή ηεο κάζεζεο (Azzarito, 

Simon, &Marttinen, 2016). ην επίθεληξν δε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο καζήκαηνο ΦΑ, πνπ 

ζρεδηάδεηαη κε βάζε ηα παξαπάλσ κνληέια, βξίζθεηαη ε έλλνηα ηεο απηνβνήζεηαο. χκθσλα 

κε ηνλ Riessman (1997), ε απηνβνήζεηα νξίδεηαη σο ε απνθφκηζε πξνζσπηθνχ νθέινπο απφ 

ηελ πξνζθνξά βνήζεηαο πνπ ζπκβάιεη ζηελ επεμία ελφο άιινπ αηφκνπ. ηα πξνηεηλφκελα 

δηδαθηηθά κνληέια, ε έλλνηα ηεο απηνβνήζεηαο βηψλεηαη κέζσ ηνπ ελζπλαηζζεηηθνχ θαη 

δηαπξνζσπηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηφηεηεο θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο (Teaching Games for Understanding model), 

ζπδεηήζεηο καζεηνθεληξηθνχ ραξαθηήξα πνπ επηθεληξψλνπλ ζηνλ νκαδηθφ αλαζηνραζκφ θαη 

ηελ απνδειηίσζε ηεο αηνκηθήο εκπεηξίαο (Adventure Education model), θαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ βάζεη δηαθξηηψλ ξφισλ (Sport Education model), αλάιεςε αηνκηθήο επζχλεο 

θαη θνηλνηηθήο δξάζεο (Personal and Social Responsibility model).  

Αληηζηξαηεχνληαο ηηο ζπλζήθεο έληνλεο εζσζηξέθεηαο θαη αληαγσληζκνχ, ε απηνβνήζεηα ελ 

κέζσ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κνληέισλ δηδαζθαιίαο ηεο ΦΑ, εκπεξηέρεη κηα 

απζεληηθή, βηνπαηδαγσγηθή αληίιεςε πεξί πγείαο, ε νπνία ζπλαξηάηαη κε ηε θηινζνθηθή 

ζεψξεζε ηνπ Freire πεξί ελδπλάκσζεο ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο. Ζ εθαξκνγή ηεο δε ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο καζήκαηνο δχλαηαη λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηνλ ξφιν ηνπ απνδέθηε βνήζεηαο γηα ηελ πξναγσγή ηνπ θηλεηηθνχ ηνπο δπλακηθνχ θαη θαη‘ 

επέθηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη λα ηνπο εκθπζήζεη ηελ πεπνίζεζε πσο θαη νη ίδηνη είλαη ζε ζέζε 
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λα παξάζρνπλ βνήζεηα σο πξφζσπα πνπ κεηέρνπλ ηζφηηκα ζε κηα ζπκπεξηιεπηηθή 

εθπαίδεπζε.  

5. πκπεξάζκαηα 

Ζ παξνχζα εξγαζία εμέηαζε ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηε λνεκαηνδφηεζε ησλ ελλνηψλ ΦΓ θαη ΦΚ θαη ηεο ζρέζεο απηψλ κε ηελ 

πγεία παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο. Υξεζηκνπνηψληαο ην δηδαθηηθφ ηξίγσλν (καζεηήο-

εθπαηδεπηηθφο-πεξηερφκελν) σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ παξεκβάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ζρνιηθήο ΦΑ, παξνπζηάζηεθαλ (ζπλ)θξηηηθά ε 

πξνζέγγηζε ηνπ πγηεηληζκνχ θαη ε βηνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, σο πξνζεγγίζεηο νξγάλσζεο 

ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαθάλεθε φηη ε πξννπηηθή ηνπ πγηεηληζκνχ, ε νπνία πηνζεηήζεθε ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ εμεηαδφκελσλ εξεπλψλ, ζπλδέεη ηα νθέιε ηεο άζθεζεο θαη ηεο ΦΓ κε 

θπζηνινγηθέο θαη γλσζηηθέο κεηαβνιέο ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, αλάγνληαο ηε βειηίσζε 

ησλ δεηθηψλ πγείαο ηνπο ζε κία αηνκηθή πξνζπάζεηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε πξνηεηλφκελε 

απφ ηελ παξνχζα εξγαζία βηνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, εζηηάδεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο πγείαο 

σο ππαξμηαθφ αγαζφ πνπ θαηαθηάηαη βησκαηηθά κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε κνξθέο άζθεζεο 

θαη ΦΓ πνπ δηεγείξνπλ ηνπο καζεηέο πξσηίζησο ζε επίπεδν θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

κάζεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο. Ζ ρξήζε ηεο βηνπαηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο εληφο ζχγρξνλσλ 

κνληέισλ δηδαζθαιίαο ηεο ΦΑ πξνηάζεθε σο βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ζρνιηθήο ΦΑ, κε έκθαζε ζηνλ ελζπλαηζζεηηθφ θαη 

δηαπξνζσπηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο. ε κειινληηθέο 

εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο, πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηεί ε βηνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε εληφο 

ζχγρξνλσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κνληέισλ δηδαζθαιίαο ηεο ΦΑ ψζηε λα 

δηαπηζησζεί ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ νιηζηηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ θαη ηε βησκαηηθή θαηαλφεζε ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ηνπο. ηνλ 

αληίπνδα ησλ ζχγρξνλσλ ζπλζεθψλ εζσζηξέθεηαο, αληαγσληζκνχ θαη θνηλσληθήο 

απνκφλσζεο, κηα πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ είδνπο θξίλεηαη ηδηαίηεξα επίθαηξε θαη ζπλαθήο κε 

ην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. 
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Abstract: The propose of the article is the presentation of an innovative didactic proposal 

with an experimental and modern character, the Adoption of a Monument, which is 

implemented in a group way and focuses on local history issues. School, through specific 

groups of students, undertakes the interdisciplinary study, protection and promotion of a local 

monument with specialized work of each group in areas such as the chronological 

presentation of the historical course of the monument, its architectural elements, its role at the 

time was built, persons associated with it, its condition today etc. Innovation is implemented 

through ten indicative steps, using mainly the project method. A prerequisite for its effective 

implementation is the formation of conditions of cooperation and authenticity in the context 

of action despite the obstacles posed by strict school programs and the culture of emphasis on 

results and not so much on the learning process. Challenge for innovation in school is one the 

one hand the acquisition of authentic learning experiences and on the other hand the effective 

dissemination of the results of each action.  

Keywords: didactic proposal, innovation, monument adoption, collaboration, school 

Πεξίιεςε: θνπφ ηνπ άξζξνπ απνηειεί ε παξνπζίαζε κηαο θαηλνηνκηθήο δηδαθηηθήο 

πξφηαζεο κε βησκαηηθφ θαη λεσηεξηθφ ραξαθηήξα, ηεο Τηνζέηεζεο Μλεκείνπ, ε νπνία 

πινπνηείηαη κε νκαδηθφ ηξφπν θαη εζηηάδεη ζε ζέκαηα ηνπηθήο ηζηνξίαο. Σν ζρνιείν κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ καζεηψλ ηνπ αλαιακβάλεη ηε δηεπηζηεκνληθή κειέηε, πξνζηαζία θαη 

αλάδεημε ελφο ηνπηθνχ κλεκείνπ κε εμεηδηθεπκέλε εξγαζία ηεο θάζε νκάδαο ζε ηνκείο φπσο ε 

ρξνλνινγηθή παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηνπ κλεκείνπ, ηα αξρηηεθηνληθά ηνπ 

ζηνηρεία, ν ξφινο ηνπ ηελ επνρή πνπ θηίζηεθε, ηα πξφζσπα πνπ ζπλδέζεθαλ κε απηφ, ε 

θαηάζηαζε ηνπ ζήκεξα θα. Ζ θαηλνηνκία πινπνηείηαη κέζσ δέθα ελδεηθηηθψλ βεκάησλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ηε κέζνδν project. Πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηεο 

εθαξκνγή είλαη ε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη απζεληηθφηεηαο ζην πιαίζην 

δξάζεο παξά ηα εκπφδηα πνπ ζέηνπλ ηα απζηεξά σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ε 

θνπιηνχξα έκθαζεο ζηα απνηειέζκαηα θαη φρη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Πξφθιεζε γηα ηελ 

θαηλνηνκία ζην ζρνιείν απνηειεί ηφζν ε πξφζθηεζε απζεληηθψλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ φζν 

θαη ε απνηειεζκαηηθή δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θάζε δξάζεο. 
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Λέμεηο θιεηδηά: δηδαθηηθή πξφηαζε, θαηλνηνκία, πηνζέηεζε κλεκείνπ, ζπλεξγαηηθφηεηα, 

ζρνιείν 

Δηζαγσγή 

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία νξίδεη ηελ θαηλνηνκία σο κηα πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε δηακφξθσζε, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή λέσλ ηδεψλ θαη δξάζεσλ. ηνλ φξν 

πεξηιακβάλεηαη ε εηζαγσγή, ε πηνζέηεζε θαη ε εθαξκνγή (Ρεθιείηεο & Σξηβέιιαο, 2000). Οη 

Ettlie θαη Rubenstein (1987) ηελ νξίδνπλ σο «ηε δηαδηθαζία κε βάζε ηελ νπνία αλαπηχζζνληαη 

λέεο ή θαιχηεξεο δηαδηθαζίεο, ππεξεζίεο, πξντφληα θαη κεηαθέξνληαη είηε ζε εξγνζηαζηαθέο 

ζπλζήθεο είηε ζηελ αγνξά θαηά πεξίπησζε». 

Ζ θαηλνηνκία έρεη ελλνηνινγηθά εκπιαθεί κε ηελ εθεχξεζε, παξφηη πξφθεηηαη γηα 

δηαθνξεηηθέο έλλνηεο. Ζ εθεχξεζε παξάγεη λέεο ηδέεο, έρεη πεηξακαηηθφ θαη αλαθαιππηηθφ 

ραξαθηήξα, δεκηνπξγεί πξφηππα θαη απνηειεί ηελ πξψηε εκθάληζε κηαο δηαδηθαζίαο. 

Αληίζεηα, ε θαηλνηνκία αμηνπνηεί πξαθηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο εθεχξεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

ηα θαηαζηήζεη ιεηηνπξγηθά, κεηαηξέπνληαο ηα ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε εκπνξεχζηκν 

ραξαθηήξα, δίλνληαο ηνπο έλα απηφ θαη αμηνπνηήζηκν ζηελ πξάμε ραξαθηήξα. Ζ θαηλνηνκία 

δελ απνηειεί απαξαίηεηα εθεχξεζε, ελψ ε θάζε εθεχξεζε είλαη δπλαηφ λα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκηψλ (Davila, Epstein&Shelton, 2012). 

Οη θαηλνηνκίεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε δηάθνξα επίπεδα θαη λα ραξαθηεξηζηνχλ κε 

νξηζκέλα θξηηήξηα. Μηα δηάθξηζε είλαη απηή ησλ 5 κνξθψλ/ηχπσλ ηεο θαηλνηνκίαο: α) 

θαηλνηνκία πξντφληνο (εηζαγσγή λένπ αγαζνχ ή βειηίσζε ελφο ήδε πθηζηάκελνπ) β) 

θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο (εηζαγσγή κηαο λέαο κεζφδνπ παξαγσγήο) γ) θαηλνηνκία αγνξάο 

(άλνηγκα κηαο λέαο αγνξάο) δ) αλαδήηεζε κηαο λέαο πεγήο πξνκήζεηαο θαη ε) δηνηθεηηθή ή 

δηαρεηξηζηηθή θαηλνηνκία (λέα βηνκεραληθή νξγάλσζε). Ζ θαηλνηνκία δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ 

εμεηδηθεπκέλε ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο ή ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο παξφηη ζπρλά απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα  ε δηδαθηηθή ηεο 

Ηζηνξίαο βξίζθεηαη ζε δηαξθή θηλεηηθφηεηα, πξνβάιινληαο ηελ αλάγθε αιιαγψλ ζηελ 

πξνζέγγηζε ηεο. Δίλαη εκθαλήο ε ηάζε γηα βησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν παίδεη ε ηνπηθή ηζηνξία θαη ε ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο, ν βαζκφο ηεο 

εμεηδίθεπζεο ηεο νπνίαο πνηθίιεη. Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη λα πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή 

αξθεηψλ θαηλνηνκηψλ πνπ θαηά πεξίπησζε θαη ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ έρνπλ λα 

πξνζθέξνπλ κηα λέα δηάζηαζε ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Ζ γλψζε δηαθξίλεηαη ζε ξεηή θαη άξξεηε (Nonaka&Takeuchi, 1995). Ζ αμηνπνίεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε πξνυπνζέηεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηφζν ηεο ξεηήο φζν θαη ηεο 

άξξεηεο γλψζεο. Ζ δεχηεξε απνηειεί ηε γλψζε πνπ δχζθνια κπνξεί λα εθθξαζηεί ιεθηηθά, 

σζηφζν είλαη ππαξθηή θαη θαζνξηζηηθή ζηε δηαδηθαζία ηεο. Δίλαη εζσηεξηθεπκέλε θαη 

θσδηθνπνηεκέλε ζε γλσζηηθά ζρήκαηα, θαη ε απφθηεζε ηεο έρεη γίλεη κέζσ εκπεηξίαο θαη 
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πξαθηηθψλ κεζφδσλ. ρεηίδεηαη κε ηε λφεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ 

θαη πεξηιακβάλεη απξνζδηφξηζηα ζηνηρεία φπσο νη πεπνηζήζεηο θαη ηα αμηαθά ζπζηήκαηα.. Ο 

Levitt (1991) επηζεκαίλεη ηελ αμία ηεο εθφζνλ «ε ζεκαληηθφηεξε γλψζε δελ κεηαδίδεηαη κε 

ηελ ηππηθή δηδαζθαιία». Γηαθξίλεηαη ζηε δηάρπηε γλψζε, ε νπνία απνηειεί ηελ 

ελζσκαησκέλε ζε κηα νκάδα, δνκή ή δηαδηθαζία γλψζε θαη ζηελ εθξένπζα, ε νπνία είλαη ε 

γεληθή γλψζε ησλ αλζξψπσλ σο ζχλνιν. Έρνπλ γίλεη θαη άιιεο δηαθξίζεηο ηεο άξξεηεο 

γλψζεο, φπσο απηή ηνπ Piaget πνπ ηε δηαρσξίδεη ζηε α) εκπεηξηθή β) θνηλσληθή θαη γ) ινγηθή 

γλψζε. 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο άξξεηεο γλψζεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζχγρξνλν ζρνιείν θαζψο 

απνηειεί έλα ζχλνιν γλσζηηθνχ θεθαιαίνπ ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, ην νπνίν εληζρχεη ηελ 

θνηλσληθή ελφηεηα θαη θαζηζηά ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ ζρνιείνπ κνριφ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θνηλσληθήο θαη 

επηζηεκνληθήο γλψζεο. Γηα ηε κεηαθνξά ηεο άξξεηεο γλψζεο ηίζεληαη δεηήκαηα θαη 

δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ σο πξνο ηελ αληίιεςε, ηε 

γλψζε θαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απαηηείηαη ινηπφλ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

έηζη ψζηε ε κεηαθνξά ηεο λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ ζα ηελ θαζηζηά αμηνπνηήζηκε θαη 

σο έλα βαζκφ αληηθεηκεληθή. Ζ αλάπηπμε νληνινγηψλ νη νπνίεο παξέρνπλ κηα ζαθή θνηλή 

γιψζζα επηθνηλσλίαο, αιιά θαη ε δεκηνπξγία ηεξαξρηθψλ δνκψλ γλψζεο, φπνπ νη έλλνηεο ησλ 

νληνινγηψλ θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπο 

ζπκβάινπλ ζηνλ παξαπάλσ ζηφρν (Genesereth&Nilsson, 1987). 

Ζ άξξεηε γλψζε γίλεηαη πξνζβάζηκε θπξίσο ζην ζρνιείν κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Χζηφζν κε ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ησλ 

ςεθηαθψλ πιαηθνξκψλ δχλαηαη λα κεηαδνζεί θαη κέζσ απηψλ θαη κάιηζηα ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο κε εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ ή φθεινο. Χο θνηλσληθά δίθηπα νξίδνληαη ηα πάζεο 

θχζεο δίθηπα ζρέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ (σηεξηάδνπ & Παπαδάθεο, 2013). Σα 

θνηλσληθά δίθηπα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππνθαηάζηαην ηεο θνηλφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ, 

εθφζνλ απνηεινχλ πεδίν θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο, αιιειεπίδξαζεο θαη έληαμεο ησλ 

αλζξψπσλ ζε ζπιινγηθφηεηεο. Απνηεινχλ ηηο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο ηερλνινγηθνχ 

ραξαθηήξα ζηηο νπνίεο δεκνζηεχεηαη πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια 

δεζκνχο θαη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ.  Ζ εκπεηξηθή γλψζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε 

ζπλνιηθή άξξεηε γλψζε κεηαδίδεηαη πην εχθνια κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ εθφζνλ νη 

άλζξσπνη ηείλνπλ λα καζαίλνπλ πην εχθνια φηαλ απηφ γίλεηαη κέζα απφ δξάζεηο πνπ 

πεξηέρνπλ ηε δηαζθέδαζε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, φπσο ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα. Ζ θνηλσληθή κάζεζε, ε απφθηεζε πξνηχπσλ θαη ε νηθεηνπνίεζε ζηάζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ γίλεηαη πιένλ κέζσ ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ πεδίνπ 

ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία επηηξέπνπλ κε πνιινχο ηξφπνπο ηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαη 

ηε δηαζχλδεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ παξέρνπλ κέζσ ηηο δεκηνπξγίαο πξνθίι (ζην θνηλσληθφ 

δίθηπν) ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο (γεληθά ή πην εμεηδηθεπκέλα). Ζ 

γλψζε πνπ απνθηάηαη γίλεηαη απζεληηθή θαη νπζηαζηηθή ιφγσ ηεο ζπλερνχο 
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αλαηξνθνδφηεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο ρξήζεο κηαο κεγάιεο ζεηξάο απφ 

αμηνπνηήζηκεο ηερληθέο (Mason, 2006). 

1. Ζ θαηλνηνκία «Τηνζέηεζε Μλεκείνπ» 

Σφζν απφ ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο φζν θαη απφ ηελ εκπεηξηθή πξαθηηθή είλαη εκθαλέο φηη νη 

θαηλνηνκίεο εθαξκφδνληαη ζε θάζε δηάζηαζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο είηε ζε 

παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά πεδία είηε ζε δηνηθεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ 

(Κπξηαθψδε & Σδηκνγηάλλεο, 2015). Μηα ρξήζηκε θαηλνηνκηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα 

κπνξνχζε λα εηζαρζεί θαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία είλαη ε «πηνζέηεζε κλεκείνπ». Ζ Ηζηνξία 

είλαη έλα δηδαθηηθφ αληηθείκελν πνπ απνηειεί ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ηνπ θχξηνπ θνξκνχ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ηελ Διιάδα, κε ηε 

καθξαίσλε ηζηνξία, ππάξρνπλ πνιιά ηζηνξηθά κλεκεία ζρεδφλ ζε θάζε γεσγξαθηθφ ρψξν 

ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ρξήζεο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. 

Ζ πηνζέηεζε κλεκείνπ είλαη κηα πξαθηηθή κε λεσηεξηθφ ραξαθηήξα θαηά ηελ νπνία ην 

ζρνιείν δχλαηαη λα αλαιάβεη ηελ πνιχπιεπξε κειέηε θάπνηνπ κλεκείνπ θαη θαηφπηλ λα 

παξέρεη πξνηάζεηο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα ηελ αλάδεημε ηνπ. ιε ε δηαδηθαζία ζα 

κπνξνχζε λα έρεη ηνλ ραξαθηήξα θαη ηε κεζνδνινγία ελφο project, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη 

πξέπεη λα είλαη απφιπηα δνκεκέλε. Ζ ρξήζε ηεο κεζφδνπ νθείιεη λα είλαη ζπλεπήο, αιιά φρη 

ηππνιαηξηθή (Μαπξνζθνχθεο, 2008). Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο κε ζπκκεηνρή 

καζεηψλ απφ πνιιέο ηάμεηο (ή απφ κία) θαη θάζε νκάδα εμεηδηθεχεη ηε δξάζε ηεο ζε κηα 

ζεκαηηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ην κλεκείν. Θέκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ νη νκάδεο 

είλαη ε ρξνλνινγηθή παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηνπ κλεκείνπ, ηα αξρηηεθηνληθά ηνπ 

ζηνηρεία, ν ξφινο ηνπ ηελ επνρή πνπ θηίζηεθε, ηα πξφζσπα πνπ ζπλδέζεθαλ κε απηφ, ε 

θαηάζηαζε ηνπ ζήκεξα θα.  

Γελ ππάξρεη κεγάιε δηεζλήο εκπεηξία ρξήζεο ηεο πηνζέηεζεο κλεκείνπ σο δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν θαη εξγαιείν. Θεκαηηθά ζα κπνξνχζε λα πεξηιεθζεί ζηελ ηνπηθή ηζηνξία κε κηα 

βησκαηηθή πξνζέγγηζε ή λα εληαρζεί ζε κηα επέιηθηε δψλε δηεπηζηεκνληθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ελίζρπζε ηνπ θαηλνηνκηθνχ ραξαθηήξα ηεο παξαπάλσ δηδαθηηθήο 

πξαθηηθήο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο δηαξθψο αλαλεψλνληαη 

θαη αλαλεψλνπλ ηαπηφρξνλα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε πξνζέγγηζε απηή σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ κεηξήζηκσλ ή κε καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη είλαη ζε δηαξθή αιιεινηξνθνδφηεζε 

κε ηνλ νκαδηθφ ραξαθηήξα ηεο δξάζεο (Μπάνπληξηη, 2007). 

ε παγθφζκην επίπεδν κηα κνξθή ηεο θαηλνηνκίαο απηήο εθαξκφζηεθε πξψηε θνξά πξηλ 

κεξηθά ρξφληα ζηελ Νάπνιε ηεο Ηηαιίαο κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο ζηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. ην πιαίζην απηφ ζρνιεία ηεο 

Νάπνιεο έζεζαλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπο κλεκεία ηεο πφιεο ηνπο, αλαιακβάλνληαο θάζε 

ζρνιείν απφ έλα κλεκείν (Γξφζδνο, 2004). Ζ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο νδήγεζε ην 

πνιηηηζηηθφ ίδξπκα «Πήγαζνο» ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα 
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ηελ εθαξκνγή ελφο ηξηεηνχο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο ζε 

15 αθφκα επξσπατθέο πφιεηο. 

ε δεηήκαηα, επξχηεξα, βησκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα 

παξαδείγκαηα εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη άξα κηα πην πινχζηα δηεζλήο εκπεηξία. Ζ 

πηνζέηεζε κλεκείνπ ιφγσ ηνπ λεσηεξηθνχ ηεο ραξαθηήξα έρεη λα επηδείμεη ιηγφηεξε δηεζλή 

εκπεηξία, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ απφπεηξεο εθαξκνγήο, φπσο απηέο 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ πνπ φκσο δελ είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηε ζχγρξνλε επνρή. 

2. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο «Τηνζέηεζεο Μλεκείνπ» 

Ζ πινπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ δέθα 

βήκαηα (Γξφζδνο, 2004), ηα νπνία ζπλνπηηθά αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη γίλεηαη κηα 

ηερληθνχ ραξαθηήξα παξνπζίαζε ηνπο ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηελ παξάζεζε ησλ 

αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Ζ δνκή ηεο πξνζηδηάδεη κε ηε δνκή ελφο επέιηθηνπ 

project (Σαξαηφξε, 2010). 

ην πξψην βήκα ν δάζθαινο κνηξάδεη ζηνπο καζεηέο ράξηεο κε ηα κλεκεία ηεο πφιεο ηνπο, 

ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο, θαζψο θαη άξζξα απφ ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Ο δάζθαινο ρσξίο λα 

ρεηξαγσγεί ηελ επηινγή ησλ καζεηψλ ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα πξνζηαηεπηεί θαη λα αλαδεηρζεί 

έλα κλεκείν ιηγφηεξν πξνβεβιεκέλν πνπ ζίγνπξα δελ έρεη ηχρεη ηεο θξνληίδαο πνπ ζα 

έπξεπε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηα παηδηά λα έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν ζηελ επηινγή ηνπ κλεκείνπ 

πνπ ζα αλαιάβνπλ σο ηάμε. Μεηά ηελ επηζήκαλζε ηνπ δαζθάινπ νη καζεηέο θαηαζέηνπλ ηηο 

πξψηεο ηνπο απφςεηο θαη γλψκεο. Γίλεηαη ζπδήηεζε, πξνηείλνληαη επηινγέο θαη γίλεηαη 

αλνηρηή ζπδήηεζε αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ δηαθσλίεο. Οη πξνηάζεηο ησλ 

καζεηψλ θαηαγξάθνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θάπνηα πνπ λα θεξδίδεη 

ζπληξηπηηθά ηελ απνδνρή ησλ καζεηψλ, γίλεηαη ςεθνθνξία πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ην 

κλεκείν πνπ ζα αλαιάβεη ε ηάμε. 

ην δεχηεξν βήκα κνηξάδνληαη πνιηηηζηηθνί ράξηεο ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν, 

ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνληαη ζε εηθφλεο φια ηα κλεκεία ηεο πεξηνρήο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη απηφ πνπ επηιέρζεθε θαη ζρεδηάδεηαη ε δηαδξνκή απφ ην ζρνιείν κέρξη ην κλεκείν 

(Γξφζδνο, 2004). ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο «κλεκείν» κε ηε 

ρξήζε ιεμηθψλ, αιιά θαη βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηελ ειηθία ησλ 

καζεηψλ. Δπηπιένλ, ζην δεχηεξν βήκα ηίζεηαη ε έλαξμε ελφο δηαζηήκαηνο κεξηθψλ 

εβδνκάδσλ φπνπ νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζηηο νκάδεο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, ράξηεο, παιηέο θσηνγξαθίεο, απνζπάζκαηα απφ άξζξα εθεκεξίδσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην κλεκείν. Ζ θάζε νκάδα ζα επηθεληξσζεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη 

ν εθπαηδεπηηθφο αζθαιψο ζα παξέρεη θαζνδήγεζε θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ 

δηαζηήκαηνο πξνηείλνληαο πεγέο (βηβιηνζήθεο, βηβιία θ.ιπ.), ζπληνλίδνληαο φιε ηελ 

πξνζπάζεηα θαη αλαιακβάλνληαο λα θπιάμεη ζην ζρνιείν ην πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε. 
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ην ηξίην βήκα νη καζεηέο αλά νκάδα παξνπζηάδνπλ ζχληνκα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πιηθνχ πνπ ζπγθέληξσζαλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην αλαθάιπςαλ. ηε ζπλέρεηα θαη πάιη 

αλά νκάδα γίλεηαη κηα πην αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ (ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, θνηλφ 

γηα φιεο ηηο νκάδεο). Οη καζεηέο, εθφζνλ ην θξίλνπλ ζθφπηκν κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ θαη 

νπηηθφ πιηθφ. Ζ θάζε παξνπζίαζε ζα αθνινπζείηαη απφ ζπδήηεζε, ελψ θαη ζην ηέινο ζα 

γίλεηαη κηα γεληθή ζπδήηεζε. Οη καζεηέο ζε απηή ηε θάζε ζα ιάβνπλ αλαηξνθνδφηεζε απφ 

ηηο άιιεο νκάδεο θαη ζα κάζνπλ πσο λα παξνπζηάδνπλ θάηη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

θαιιηεξγψληαο ηελ αλαιπηηθνζπλζεηηθή ηνπο ζθέςε (Μπάνπληξηη, 2007). 

ην ηέηαξην βήκα νη καζεηέο ζα επεμεξγαζηνχλ θαη ζα θαηαγξάςνπλ ην πιηθφ πνπ 

ζπγθέληξσζαλ ζε θείκελν κέρξη δχν ζειίδσλ. Ζ θαηαγξαθή ζα γίλεη θαη πάιη αλά νκάδα θαη 

ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζπάζεηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα κέιε ζηε 

δφκεζε ηνπ θεηκέλνπ, έηζη ψζηε φινη λα ζηαζνχλ θξηηηθά σο πξνο ηελ πιεξνθνξία 

(Μαπξνζθνχθεο, 2008). 

ην πέκπην βήκα ηα παηδηά δηαβάδνπλ ηα θείκελα ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ απηή ηελ 

επηζπκία. Έλα εθ ησλ θεηκέλσλ γξάθεηαη ζηνλ πίλαθα θαη γίλεηαη επηζήκαλζε απφ ηνπο 

καζεηέο αζαθεηψλ, ζπληαθηηθψλ ιαζψλ, λνεκαηηθψλ θελψλ, αθαηάιιεισλ δηαηππψζεσλ 

θ.ιπ. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηα παηδηά εμαζθνχληαη ζηελ αλάγλσζε, αλαδεηνχλ 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο γξαπηνχ ιφγνπ θαη ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίια εθθξαζηηθά κέζα.  

ην έθην βήκα πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε επίζθεςε ζην κλεκείν. Σα παηδηά κε ηε βνήζεηα 

ηνπ δαζθάινπ παξαηεξνχλ, εθθξάδνληαη, επηζεκαίλνπλ ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε αλαθαιχςεη 

βηβιηνγξαθηθά θαη θσηνγξαθίδνπλ (Γξφζδνο, 2004). Μέζσ ηεο θσηνγξάθεζεο 

αλαδεηθλχεηαη ε νκνξθηά ηνπ κλεκείνπ αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα θαθήο ρξήζεο ή θαθήο 

πξνζηαζίαο ηα νπνία ηπρφλ αληηκεησπίδεη. ηε δηαδηθαζία απηή κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπζθεπέο λέαο ηερλνινγίαο φπσο νη «πζθεπέο πνπ θνξηνχληαη» πνπ 

απνηεινχλ ηάζε ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Σαπηφρξνλα, γίλεηαη μελάγεζε ζην 

κλεκείν φπνπ νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπλ κε επηζηήκνλεο φπσο 

αξρηηέθηνλεο, αξραηνιφγνη θ.α. Οη ζπδεηήζεηο είλαη θαιφ λα καγλεηνθσλνχληαη πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξνχλ ηα παηδηά λα αλαηξέμνπλ ζε απηέο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 

θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο. Οη καζεηέο ζην ζηάδην απηφ αλαπηχζζνπλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηα 

ηνπο, εμνηθεηψλνληαη κε ηελ ηέρλε ηεο θσηνγξαθίαο, κπνχληαη ζηελ έξεπλα δξάζε, 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο, καζαίλνπλ λα αθνχλ, λα δηαρεηξίδνληαη ρξεζηηθέο ζπζθεπέο θαη 

λα ζπλδένπλ ην ρζεο κε ην ηψξα κε άμνλα ην κλεκείν. 

ην έβδνκν βήκα νη ζπλεληεχμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο απνκαγλεηνθσλνχληαη θαη 

θαηαγξάθνληαη ζε γξαπηφ θείκελν. Οη καζεηέο εληνπίδνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ γξαπηή 

θαη ηελ πξνθνξηθή έθθξαζε. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη θσδηθνπνηνχληαη θαη 

παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά. Σν θχξην φθεινο γηα ηνπο καζεηέοαπφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζηάδην είλαη ε εμάζθεζε ηνπο ζηελ ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, 

ζπκβάιινληαο ζηελ νκαδηθή εθκάζεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο (Johnson&Johnson, 2009).   
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ην φγδνν ζηάδην πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε δεκηνπξγία γεινηνγξαθηψλ κε ηε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπψλ ή ινγηζκηθνχ ζε Ζ/Τ πξνθεηκέλνπ λα 

απνηππσζεί ρηνπκνξηζηηθά ε θζνξά ηνπ κλεκείνπ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα γξαθνχλ ζρεηηθά 

πνηήκαηα απφ ηνπο καζεηέο, αιιά θαη ζπλζήκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζην Γήκν ή ζηελ 

Πεξηθέξεηα. Γξάθνληαη αθφκα θείκελα κε πξνηάζεηο γηα θάζε είδνπο αμηνπνίεζε ηνπ 

κλεκείνπ θαη αλαπηχζζεηαη έηζη ε αηζζεηηθή θαη γξαπηή έθθξαζε ησλ καζεηψλ. 

ην έλαην ζηάδην γίλεηαη δηάινγνο θαη ηα παηδηά θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο παξνπζίαζεο ηνπ 

πιηθνχ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν (ηππνγξαθηθά, ειεθηξνληθά, έθζεζε πξσηφηππνπ πιηθνχ ζην 

ζρνιείν, δεκνζίεπζε ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά). Ζ πξψηε επηινγή είλαη ε επίηεπμε 

ακεζφηεηαο θαη δηαδξαζηηθφηεηαο κε ην ελ δπλάκεη αθξναηήξην.  

Σέινο, ζην δέθαην ζηάδην ηα παηδηά κε ηε θαληαζία ηνπο δεκηνπξγνχλ γεγνλφηα πνπ έρνπλ 

ζπκβεί ζην κλεκείν θαηά ην παξειζφλ, ζπκκεηέρνληαο θαηφπηλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

δξακαηνπνίεζεο. Με ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ δεκηνπξγείηαη κηα αθίζα ηνπ κλεκείνπ, 

θαζψο επίζεο νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε πξνζνκνηψζεηο αξρηηεθηνληθήο απνθαηάζηαζεο 

ηνπ, αιιά θαη αλαδηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ. 

Σν πξφγξακκα πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ απνηειεί κηα θαηλνηνκία ε νπνία θαηαηάζζεηαη 

θπξίσο ζην γξακκηθφ κνληέιν. Απνηειείηαη απφ δηαθξηηέο θάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα 

ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε αιιεινπρία θαη ινγηθή 

δηδαθηηθά ζεηξά, παξαπέκπνληαο ζηε δνκή ηνπ project(Σαξαηφξε-Σζαιθαηίδνπ, 2010). 

Ζ δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θαηλνηνκίαο ηεο πηνζέηεζεο 

κλεκείνπ απνηειεί κηα πξφηαζε πνπ ζηεξίδεηαη ζε κηα αηηηαθή βάζε ε νπνία θαιχπηεη ηελ 

αλάγθε κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο Ηζηνξίαο ζην πιαίζην ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο λέεο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη ηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο. Γη απηφ ην ιφγν ε πηνζέηεζε κλεκείνπ απνηειεί κηα θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο 

εθφζνλ εηζάγεη έλα λέν βειηησκέλν, λεσηεξηθφ θαη δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα δηδαζθαιίαο 

ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο ηνπηθήο Ηζηνξίαο, κε αλάπηπμε παξάιιεια λέσλ δεμηνηήησλ θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηεο, ρσξίο λα παξαβιέπνληαη νη ππάξρνληεο δηδαθηηθνί ζηφρνη. Παξάιιεια, κε 

βάζε ην ίδην επηρείξεκα θαη ηα ίδηα δεδνκέλα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα επαπμεηηθή 

θαηλνηνκία ε νπνία πξνζδίδεη ζηελ ππάξρνπζα δηαδηθαζία ηνπ project κηα λέα ιεηηνπξγηθή 

δηάζηαζε αμηνπνίεζεο ηεο, αιιά θαη κηα ελίζρπζε ηεο βησκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο 

ζηεξηδφκελε ζηελ ήδε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία, ζηελ νπνία πξνζηίζεηαη κέζσ ηεο 

επαπμεηηθήο θαηλνηνκίαο λέεο δπλαηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά (Davila, Epstein&Shelton, 

2012). 

3. Πξνθιήζεηο θαη ηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ θαηλνηνκία  

Ζ θαηλνηνκία ζπλδέεηαη κε κηα ζεηξά απφ ηάζεηο θαη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε 

πνπ ιακβάλνπλ νη γεληθφηεξεο θαηλνηνκηθέο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζε απηή. Ζ θαηλνηνκία ηεο πηνζέηεζεο κλεκείνπ ζπλδέεηαη πξσηαξρηθά κε ηελ 
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ηάζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ζηελ νπνία απνδίδεηαη έλα κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ εχξνο 

εθαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ ζην 

ζρνιείν. Με βάζε ηε δηάθξηζε ηνπ Ellison (2009), πξφθεηηαη γηα κηα ηάζε δηδαθηηθήο 

θαηλνηνκίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ. Απνηειεί 

κηα λέα κεζνδνινγία πνπ ζπκβάιεη παξάιιεια ζηελ πηνζέηεζε λέσλ αληηιήςεσλ κέζσ κηα 

ζπλερψο δηακνξθνχκελεο δηαδηθαζίαο δηδαζθαιίαο. Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε πξνσζεί ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή θαηλνηνκία, ηδηαίηεξα φηαλ πεξηιακβάλεη θαη αμηνπνίεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, εθφζνλ εμ νξηζκνχ είλαη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία πνπ πξνσζεί ηελ 

επηθνηλσλία, ηελ πξφνδν θαη ηελ εμσζηξέθεηα. ηα ζηνηρεία ηεο πεξηιακβάλεηαη ν θνηλφο 

ζηφρνο, ε άκεζε αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε αιιειεμάξηεζε ξφισλ θαη 

δηαδηθαζηψλ, ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ε πξνζσπηθή θαη ε ζπιινγηθή επζχλε 

(Johnson&Johnson, 2009). ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

πηνζέηεζε κηαο θαηλνηνκηθήο θαηεχζπλζεο δξάζεο. 

Ζ πηνζέηεζε κλεκείνπ ζπληζηά θαηά βάζε έλα θαηλνηνκηθφ project, ζηνλ νπνίν ε ζπλεξγαζία 

είλαη απαξαίηεηε ζε θάζε ζηάδην δηεμαγσγήο ηνπ. Οη αξρέο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο σο 

ηάζεηο είλαη εκθαλείο ηφζν σο ζηφρνη φζν θαη σο απνηειέζκαηα ζην project, εθφζνλ ν 

καζεηήο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν, ε εξγαζία γίλεηαη κε δηαδξαζηηθφ ηξφπν ζε νκάδεο θαη ην 

αληηθείκελν δηεξεχλεζεο έρεη αζθαιψο πξαθηηθφ ραξαθηήξα. Οη νκάδεο εξγαζίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν project, είλαη επηηφπηεο θαη κεηαμχ καζεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλφ 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Χζηφζν, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο κε δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκηθφ πξφηππν πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο ζηνπο καζεηέο 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηε ζχγρξνλε επνρή (Μπάνπληξηη, 2007). 

Ζ ίδηα ε ηάζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κπνξεί λα είλαη ήδε ψξηκε εξεπλεηηθά θαη 

βηβιηνγξαθηθά ζε δηδαθηηθφ επίπεδν, σο κέζν φκσο πξνψζεζεο ηεο ηερλνινγηθήο ή άιιεο 

θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη έλα λέν πεδίν θαη γη απηφ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

απνηειεζκαηηθά κε λεσηεξηθφ θαη ρξεζηηθφ ηξφπν. 

Ζ Τηνζέηεζε Μλεκείνπ κπνξεί επηπιένλ λα αμηνπνηήζεη ηηο «πζθεπέο πνπ θνξηνχληαη» ζε 

πνιιά ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ project. Απνηειεί επίζεο κηα ηάζε ζηελ πξνψζεζε 

θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ πνπ θαίλεηαη φηη θαηαθηά δηαξθψο έδαθνο. ηελ πξνηεηλφκελε 

θαηλνηνκία κπνξεί ελδεηθηηθά λα αμηνπνηεζεί θαηά ηελ επίζθεςε ζην κλεκείν φπνπ νη 

καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα θέξνπλ ζπζθεπέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ απεηθφληζε ησλ 

θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κλεκείνπ, φπσο ε θσηνγξαθηθή επεμεξγαζία ηνπ, νη 

κεηξήζεηο θ.ιπ. 

Χο πξνο ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη ζηελ πηνζέηεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζα κπνξνχζε λα 

παξνπζηαζηεί φηη ε απφθηεζε απζεληηθψλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ είλαη κηα εμ απηψλ. 

Θεσξείηαη κηα επηιχζηκε πξφθιεζε, ζε αληίζεζε κε άιια εκπφδηα πνπ ζεσξνχληαη πην 

δχζθνια αληηκεησπίζηκα. Βαζηθά εκπφδηα είλαη ην απζηεξφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, νη 

πεξηνξηζκνί πνπ ζέηνπλ ηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, θαζψο θαη ν ζπγθεληξσηηζκφο 

ζηε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δελ επηηξέπνπλ απνθιίζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο 
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απφ ην πξφηππν. Σν ζρνιείν νθείιεη λα εθαξκφδεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αλεμάξηεηα 

απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ή ηηο αλάγθεο ηνπ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2005). 

Ζ εηζαγσγή κηαο θαηλνηνκίαο, φπσο ε Τηνζέηεζε Μλεκείνπ, απαηηεί ηελ παξαρψξεζε 

ρξφλνπ απφ δηδαθηηθά αληηθείκελα κε αζθπθηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ αιιά θαη κηα 

θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πνπ πνηέ δελ 

έρεη πξνσζεζεί απφ ηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Σα ζρνιεία, πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ 

θαζεζηψο παληεινχο απνπζίαο επειημίαο, αληί γηα θνξείο ειεχζεξσλ παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ 

αληηκεησπίδνληαη σο εληνινδφρνη ησλ απνθάζεσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ελζαξξχλνληαη λα εηζάγνπλ κεγάιεο έθηαζεο θαηλνηνκηθέο 

παξεκβάζεηο.  Δπηπιένλ, ε αζάθεηα ζηελ νξηνζέηεζε αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ ζπληειεζηψλ 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε απνπζία ελφο ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ θαίλεηαη 

φηη απνζαξξχλνπλ ηελ θαηλνηνκία ζηα ζρνιεία (Μαπξνζθνχθεο, 2002). 

ια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη φηη δεκηνπξγνχλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα επηπιένλ εκπφδηα ζηελ θαηλνηνκία φπσο ε δηακφξθσζε παηδαγσγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ δηαηξέρεηαη απφ ηνλ θφβν ηεο επζχλεο θαη ηεο απνηπρίαο πνπ ελζηαιάδεη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αθελφο ιφγσ ηεο θνπιηνχξαο πνπ πξνσζεί ηα απνηειέζκαηα θαη φρη ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο έιιεηςεο αλάινγσλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ θαηλνηνκία ζα πξέπεη λα 

ζπληζηά δηαδηθαζία ζπλδεδεκέλε κε ηηο έλλνηεο ηεο ζπλδηακφξθσζεο θαη ηεο ελεξγνχο 

εκπινθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Βαβνπξάθε, 2006). 

ε γεληθφ πιαίζην ηα ζρνιεία ζεσξνχληαη έλα πιαίζην φπνπ νη αιιαγέο είλαη ζρεηηθά 

αδχλακεο σο πξνο ηνλ ξπζκφ ηνπο (Fullan, 2010), γηα απηφ θαη ε πηνζέηεζε λέσλ πην 

απζεληηθψλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ είλαη αληίζηνηρα πην αξγή. Ζ πηνζέηεζε κλεκείνπ 

ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξαπάλσ πξφθιεζεο αθνχ εμ νξηζκνχ έρεη πξαθηηθφ 

ραξαθηήξα θαη εηζάγεη απζεληηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο. ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δελ 

ππάξρεη αζθπθηηθφο έιεγρνο, νχηε ηίζεληαη πεξηνξηζκνί σο πξνο ην εχξνο θαη ηελ κνξθή ηεο 

εξγαζίαο ησλ καζεηψλ, εθφζνλ δελ απνηειεί ζηφρν ε βαζκνιφγεζε. Ο δάζθαινο δίλεη κηα 

γεληθή θαηεχζπλζε, καζαίλεη θαη ν ίδηνο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ project θαη δηεπθνιχλεη 

ηνπο καζεηέο κέζσ ηνπ ζπληνληζηηθνχ ηνπ ξφινπ. Χζηφζν, αλ θαη παξαηεξείηαη σο 

θαηλφκελν, είλαη ζεκαληηθφ ε εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη ε απφθηεζε απζεληηθψλ 

καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ λα κελ παξακέλεη ζε αηνκηθφ επίπεδν αιιά λα πξνσζείηαη ζε 

επξχηεξεο νκάδεο ελδηαθεξφκελσλ πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζνχλ απφ απηνχο θαη λα 

ζπκβάινπλ ζηελ επξχηεξε θαηλνηνκηθή πνξεία ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ πξφθιεζε ινηπφλ γηα ηελ 

θαηλνηνκία ζην ζρνιείν απνηειεί ηφζν ε απφθηεζε απζεληηθψλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ φζν 

θαη ε απνηειεζκαηηθή δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θάζε δξάζεο (Κπξηαθψδε & 

Σδηκνγηάλλεο, 2015). 

 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνθιήζεσλ πξνυπνζέηεη κηα ζπγθεθξηκέλε, ζηαζεξή θαη κε 

επκεηάβιεηε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζα έρεη ζπλερή ραξαθηήξα θαη ζα δίλεη ηα 

απαξαίηεηα πεξηζψξηα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα ηνικήζνπλ ρσξίο ηνλ 

θφβν ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ. Γηα απηφ απαηηείηαη αλαζεψξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
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λνκνζεζίαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνψζεζεο ηεο επειημίαο θηλήζεσλ ησλ ζρνιείσλ ζε ζέκα 

σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ θαη ζπλεξγαζηψλ κε ζεζκηθνχο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

Χζηφζν ηα ζρνιεία δελ ζα πξέπεη λα αθεζνχλ κφλα ηνπο ζηελ επηδίσμε ησλ θαηλνηφκσλ 

δξάζεσλ αιιά λα βνεζεζνχλ κε θεληξηθά νξγαλσκέλεο επηκνξθψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

κε ηε δεκηνπξγία ελφο ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ θαηλνηνκίαο απφ ην ππνπξγείν.  

πκπεξάζκαηα 

Ζ ρξήζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ κε αλαθαιππηηθφ, βησκαηηθφ, ζπλεξγαηηθφ ηξφπν είλαη 

επηηαθηηθή ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη εηδηθφηεξα ζε δηδαθηηθά αληηθείκελα 

φπσο ε Σνπηθή Ηζηνξία. Ζ πηνζέηεζε κλεκείνπ είλαη κηα θαηλνηφκα δηδαθηηθή πξφηαζε κε 

ζχγρξνλε ηαπηφηεηα θαη θνηλσληθφ πξφζεκν πνπ ζπλδέεη ηνπο καζεηέο κε ηελ θνηλφηεηα, 

θσηίδεη ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ζηνλ θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ρψξν, θαζηζηά ηνπο καζεηέο 

ππεχζπλνπο εξεπλεηέο θαη ην ζρνιείν νξγαληθφ ζηνηρείν ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο. Δίλαη 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θαηλνηνκίαο ε νπνία δελ ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε 

ηερλνινγία αηρκήο ή λέα ςεθηαθά κέζα, ρσξίο φκσο λα ράλεη ηνλ λεσηεξηθφ ηεο ραξαθηήξα. 

Σα εκπφδηα ζηελ πινπνίεζε ηεο, αλ θαη ππαξθηά, κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ κε θαηάιιειε θαη 

επέιηθηε δηαρείξηζε ρξφλνπ θαη ζσζηή νξγαλσηηθή κεζνδνινγία απφ ην ζρνιείν θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε. 
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Abstract: The folk tales, a popular literary genre with a long history and strong symbolism, 

began as a collective oral creation and spread by word of mouth. Today it continues its 

course, through their written versions, their use in various contexts (and in education, too) and 

through their influence in the arts. The present articleoutlines the exploitation of an original 

folk-like tale in the digital tour application of the ProsEleusis project, aimingat introducing 

the city of Eleusis, to adults and children alike. Areference to digital storytelling in cultural 

places sets the framework of the applied approach for the creation and incorporation of the 

folk-like tale within the project. The presentation of the evaluation of the tour by adults and 
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children along with its results form an integral part of the article. The digital tour through a 

folk-like tale aims to establish an alternative and attractive modern tool within museum 

pedagogy and education. 

Keywords: digital storytelling, folktale, digital tour, evaluation, Eleusis 

Πεξίιεςε: Σν παξακχζη, έλα ιατθφ ινγνηερληθφ είδνο κε κεγάιε ηζηνξία θαη ζπκβνιηζκνχο, 

μεθίλεζε σο ζπιινγηθή πξνθνξηθή δεκηνπξγία θαη δηαδφζεθε απφ ζηφκα ζε ζηφκα. ήκεξα 

εμαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ, κέζσ ησλ γξαπηψλ εθδνρψλ ηνπ, ηεο ρξήζεο ηνπ ζε δηάθνξα 

πιαίζηα (θαη ζηελ εθπαίδεπζε) θαη κέζσ ηεο επηξξνήο ηνπ ζηηο ηέρλεο. Ζ παξνχζα εξγαζία 

παξνπζηάδεη ηελ αμηνπνίεζε ελφο πξσηφηππνπ ιατθφηξνπνπ παξακπζηνχ ζηελ εθαξκνγή 

ςεθηαθήο πεξηήγεζεο ηνπ έξγνπ Pros-Eleusis, κε ζηφρν λα γλσξίζνπλ κηθξνί θαη κεγάινη ηελ 

πφιε ηεο Διεπζίλαο. Καηαξράο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ςεθηαθή αθήγεζε ζε ρψξνπο 

πνιηηηζκνχ θαη ζηελ πξνζέγγηζε πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ελζσκάησζε ηνπ 

παξακπζηνχ ζην έξγν. Παξνπζηάδνληαη, αθφκα, ε αμηνιφγεζε ηεο πεξηήγεζεο απφ ελήιηθεο 

θαη αλειίθνπο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ ςεθηαθή πεξηήγεζε κέζσ ελφο παξακπζηνχ 

θαηαγξάθεθε σο έλα ελαιιαθηηθφ θη ειθπζηηθφ ζχγρξνλν εξγαιείν ζηε κνπζεηνπαηδαγσγηθή 

θαη ηελ εθπαίδεπζε. 

Λέμεηο θιεηδηά: ςεθηαθή αθήγεζε, παξακχζη, ςεθηαθή πεξηήγεζε, αμηνιφγεζε, Διεπζίλα 

Δηζαγσγή 

Ο άλζξσπνο αμηνπνηεί ηελ αθήγεζε ηζηνξηψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ γηα δηάθνξνπο 

ζθνπνχο (Gottschall, 2012). Πξνθνξηθέο ηζηνξίεο κηθξήο ή κεγάιεο δηάξθεηαο, πξαγκαηηθέο ή 

κπζνπιαζίαο, ζπκβάιινπλ ζηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία κέζσ ηνπ εηθνλνπιαζηηθνχ ιφγνπ. Ζ 

αθήγεζε πνπ απεπζχλεηαη ηδηαίηεξα ζε παηδηά κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε θαη 

εθπαίδεπζή ηνπο, αιιά θαη ζην λα πξνζεγγίζνπλ δεκηνπξγηθά πνηθίια θαη ζπρλά πνιχπινθα 

ζέκαηα (Wright, 1995; Γέδνγινπ, 2017; Καξαβά, 2018). ην πιαίζην ηεο πνιηηηζηηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη εθπαίδεπζεο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ αμηνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ 

αθήγεζε ηζηνξηψλ (Νηθνλάλνπ, 2015: 55–57). Απηφ ην εξγαιείν αμηνπνηείηαη ζε δξάζεηο 

«παξαδνζηαθνχ» ραξαθηήξα (εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, επηδείμεηο εηδηθψλ θ.ά.) 

(Praetzellis, 2014; Μπνπιψηεο, 2012; ηξνπκπνχιε, 2009), αιιά θαη ζε δξάζεηο πνπ 

αμηνπνηνχλ εθαξκνγέο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ζε 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κλεκεία, ηζηνξηθά ηνπία, ζηνλ θπζηθφ ή εηθνληθφ θφζκν 

(Ioannidisetal., 2013; Lombardo&Damiano, 2012; Underberg-Goode, 2017; Μνπιά, 2019; 

Ρνχζζνπ, 2002). 

Αλάκεζα ζηηο ηζηνξίεο πνπ κπνξεί λα αθεγεζεί θάπνηνο κε ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηε κάζεζε, ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα παξακχζηα. Σα παξακχζηα αλήθνπλ ζηε 

ιατθή πξνθνξηθή ινγνηερλία, απνηεινχλ ηκήκα ηεο παξάδνζεο ηνπ θάζε ηφπνπ, κε ηηο 

θαηαβνιέο ηνπο λα ράλνληαη ζηνλ ρξφλν θαη λα ζπκππθλψλνπλ ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία 

(Απδίθνο, 1997; Μεξαθιήο, 1999; Υαηδεηάθε-Καςσκέλνπ, 2003). Ζ έξεπλα θαη θαηαγξαθή 
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ησλ ινγνηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (Απδίθνο, 1997: 35–39; Υαηδεηάθε-Καςσκέλνπ, 

2003: 107–162) επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ θεηκέλσλ πνπ κηκνχληαη ην είδνο, 

θέξλνληάο ην ζε επαθή κε ην παξφλ (Zipes, 2009; Απδίθνο, 1996; Γεξγαηζνχιεο, 2013; 

Γνπδνπκνπνχινπ, 2011). Παξά ηηο φπνηεο ππάξρνπζεο δηαθνξέο, ε παξακπζία, ε παξεγνξηά 

ηνπ παξακπζηαθνχ ιφγνπ, ζπλερίδεη λα γνεηεχεη, λα εμάπηεη ηε θαληαζία θαη λα απνηειεί κηα 

πνηεηηθή ζχλζεζε (Μαιαθάληεο, 1990). 

1. Φεθηαθή πεξηήγεζε ζηελ Διεπζίλα κέζα απφ έλα παξακχζη 

ην πιαίζην ηνπ έξγνπ Pros-Eleusis αμηνπνηήζεθε απηή ε δχλακε ηνπ παξακπζηνχ, κε ηε 

ζπγγξαθή ελφο ζχγρξνλνπ ιατθφηξνπνπ θεηκέλνπ γηα κηα απφ ηηο πεξηεγήζεηο γηα θνξεηέο 

ζπζθεπέο ζην ςεθηαθφ νηθνκνπζείν ηεο Διεπζίλαο. Ζ πεξηήγεζε απηή ζηνρεχεη ζε παηδηά, 

ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ 8-9 εηψλ, ζε νηθνγέλεηεο θαη ζε ελήιηθεο πνπ ζέινπλ λα βηψζνπλ κηα 

ελαιιαθηηθή πεξηήγεζε ζηελ πφιε κε ηνλ ζπκβνιηθφ θαη γνεηεπηηθφ ιφγν ελφο παξακπζηνχ. 

Ζ εκπεηξία μεθηλά κε ην παξακχζη ζηελ πξψηε ζηάζε (γηα πεξ.10‘) θαη αθνινπζεί ε 

πεξηήγεζε ζε 5 ηνπφζεκα ηεο Διεπζίλαο, απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηε ζχγρξνλε επνρή, πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμχ άιισλ κε ηα ςέκαηα θαη ηελ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνχ. Ζ φιε εκπεηξία 

δηαξθεί πεξίπνπ 30-45 ιεπηά (Δηθφλα 1). 

 

Δηθφλα 1: ηηγκηφηππα απφ ηελ πεξηήγεζε (απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά): α) ε αξρηθή 

ζειίδα, β) ν ράξηεο κε ηηο ζηάζεηο, γ) ην παξακχζη θαη δ) ε πξψηε ζηάζε ηεο 

πεξηήγεζεο 

Σν πξψην θνκκάηη ηεο εκπεηξίαο, ην παξακχζη κε ηίηιν «Ζ πξψηε θαη ε ηειεπηαία», 

δεκηνπξγήζεθε κε πεγή έκπλεπζεο ηελ πινχζηα ηζηνξία ηεο Διεπζίλαο (Παπαγγειή & 

Υιέπα, 2011) θαη ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξακπζηψλ. Ζ πινθή ηνπ αθνξά ζε 

κηα αξρφληηζζα πνπ δε ζπκάηαη πνηα είλαη, ελψ κέζα απφ αλαδεηήζεηο ηειηθά θαηαθέξλεη λα 

βξεη απηφ πνπ ζέιεη. Δθηφο απφ έλαλ θνξκφ κπζνπιαζίαο θαη ζηνηρεία απφ ηελ αξραηφηεηα 

(ξφδη, ζηάρπ, κπζηήξηα), αμηνπνηήζεθαλ θαη άιια θνκκάηηα απφ ηελ θαηνπηλή ηζηνξία ηεο 

(π.ρ. νη πξφζθπγεο ηνπ ‘22). Οη 6 ζπλνιηθά ζηάζεηο αθνξνχλ ζε ζεκεία απφ ηελ θεληξηθή 

πιαηεία ηεο Διεπζίλαο σο ην παξαιηαθφ κέησπν (Δηθφλα 1β). Υξεζηκνπνηνχληαη 

θσηνγξαθίεο, ζρέδηα, ερεηηθά αξρεία θαη ιφγνο θαηά δπλαηφλ απιφο, θαηαλνεηφο, ψζηε ν 
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πεξηεγεηήο λα επηθεληξψλεηαη ζε απηφ πνπ βιέπεη κπξνζηά ηνπ θαη λα ην ζπλδέεη κε ην 

παξακχζη, αιιά θαη κε ηζηνξηθά θαη αξραηνινγηθά ζηνηρεία. 

Ζ παλδεκία ηνπ θνξνλντνχ εκπφδηζε ηελ πινπνίεζε δνθηκαζηηθήο πεξηήγεζεο, φπσο είρε 

ζρεδηαζηεί, κε πξαγκαηηθνχο επηζθέπηεο θαη παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ Διεπζίλα. Γηα λα 

κπνξέζνπκε έζησ απνκαθξπζκέλα λα αμηνινγήζνπκε ηελ πεξηήγεζε, κεηαθέξζεθε ην 

πεξηερφκελν ζε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ςεθηαθήο αθήγεζεο (Δηθφλα 2). Γηα λα εληζρπζεί ε 

εκπεηξία, έγηλε εηθνλνγξάθεζε ηνπ παξακπζηνχ κε νδεγφ ην χθνο πνπ θαζηέξσζαλ δσγξάθνη, 

φπσο ν Ρ. Κνςίδεο, ν Φ. Κφληνγινπ θ.ά., ζε θιαζηθέο εθδφζεηο παξακπζηψλ, φπσο ηνπ Γ. 

Μέγα, ηνπ Γ. Ησάλλνπ θ.ά. (Αδηθεκελάθε, 2004). Υξεζηκνπνηήζεθαλ ιηηέο γξακκέο θαη δχν 

κφλν βαζηθά ρξψκαηα, ψζηε λα ε εηθνλνγξάθεζε λα ζπλνδεχεη ην παξακχζη, ρσξίο λα 

απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο ηηο δηθέο ηνπ εηθφλεο γηα ηελ 

πινθή θαη ηνπο ήξσεο. 

 

Δηθφλα 2: ηηγκηφηππα απφ ην παξακχζη (αξηζηεξά) θαη ηελ πεξηήγεζε (δεμηά). 

2. Αμηνιφγεζε ηεο ςεθηαθήο πεξηήγεζεο ζηελ Διεπζίλα κέζα απφ έλα παξακχζη 

Ζ αμηνιφγεζε πνπ έιαβε ρψξα είρε ζηφρν λα γίλεη θαηαλνεηφ ην θαηά πφζν ηα ςέκαηα, αιιά 

θαη ε αιήζεηα ελφο ιατθφηξνπνπ παξακπζηνχ θαηάθεξαλ λα παξάζρνπλ έλαλ ελαιιαθηηθφ θη 

ειθπζηηθφ ηξφπν ςεθηαθήο πεξηήγεζεο ζηελ πφιε ηεο Διεπζίλαο γηα καζεηέο αιιά θη 

ελήιηθεο, πξνζθέξνληαο έλα ζχγρξνλν ζπλδπαζηηθφ εξγαιείν ζηε κνπζεηνπαηδαγσγηθή θαη 

ηελ εθπαίδεπζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθε έλα δηαδηθηπαθφ εξσηεκαηνιφγην, ζην 

νπνίν απάληεζαλ 57 ελήιηθεο απφ ηηο 17/12/20 σο ηηο 13/02/21. Δπίζεο, ζπκπιεξψζεθε έλαο 

αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ ζην πιαίζην ζηνρεπκέλσλ ζπλεληεχμεσλ κε καζεηέο (5 ζπλνιηθά, 

πνπ παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά) θαη κε ελήιηθεο (6 απφ ηνπο 57), ψζηε λα πξνζζέζνπλ 

πνηνηηθά ζηνηρεία.  

2.1.  Απαληήζεηο – Πξνθίι ζπκκεηερφλησλ 

Ζ κεγαιχηεξε ειηθηαθή νκάδα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη νη ελήιηθεο 40-49 εηψλ (21 ζηνπο 

57) (εξψηεζε 1), αθνινπζνχλ νη κεζήιηθεο εηψλ 50-59 (13/57), νη ελήιηθεο εηψλ 30-39 

(11/57), νη άλσ ησλ 60 (10/57), ελψ ε κηθξφηεξε νκάδα είλαη εηψλ 18-29 (2/57). Μεηαμχ ησλ 
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ζπκκεηερφλησλ 38 είλαη γπλαίθεο (66,7%) θαη 18 άλδξεο (31,6%, εξψηεζε 2). Σν 1,8% 

(1/57) πξνηίκεζε λα κε δειψζεη θχιν. ηνπο αλήιηθεο νη ηξεηο ήηαλ θνξίηζηα, ε κία 8 θαη νη 

άιιεο δχν 9 εηψλ, ελψ νη άιινη δχν αγφξηα, 15 θαη 17 εηψλ. Οη εξσηήζεηο 3 θαη 4 (Γξάθεκα 

1-2) θαηέγξαςαλ ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη εξσηψκελνη επηζθέπηνληαη ρψξνπο 

πνιηηηζκνχ θαη θαηά πφζν ηνπο αξέζεη, αληίζηνηρα. πλνιηθά, νη πεξηζζφηεξνη δήισζαλ φηη 

επηζθέπηνληαη ηέηνηνπο ρψξνπο ζπρλά ή πνιχ ζπρλά θαη φηη ηνπο αξέζεη πνιχ σο πάξα πνιχ. 

Οη εξσηήζεηο 5 θαη 6(Γξάθεκα 3-4) αλέδεημαλ αληίζηνηρα ην θαηά πφζν νη εξσηψκελνη είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ Διεπζίλα (κε πνηθίιεο απαληήζεηο) θαη κε ηνλ κχζν ηεο Γήκεηξαο θαη 

ηεο Πεξζεθφλεο (κε κεγαιχηεξε εμνηθείσζε, ηδηαίηεξα γηα ηνπο αλειίθνπο 8-9 εηψλ, θαζψο ν 

κχζνο δηδάζθεηαη ζηηο ηάμεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ). 

 

Γξάθεκα 1-2:Σα πνζνηηθά ζηνηρεία απφ ηηο απαληήζεηο 3-4. 

 

Γξάθεκα 3-4:Σα πνζνηηθά ζηνηρεία απφ ηηο απαληήζεηο 5-6. 

2.2. Απαληήζεηο – Αμηνιφγεζε παξακπζηνχ  

Ζ δεχηεξε ελφηεηα εξσηήζεσλ έδσζε ζηνηρεία γηα ην παξακχζη, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

εληππψζεηο πνπ γέλλεζε. Με ηελ εξψηεζε 7«Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο ηνπ παξακπζηνχ 

αηζζάλζεθα…», απφ ηηο απαληήζεηο ελειίθσλ θαη αλειίθσλ εμάγεηαη φηη ε πεξηέξγεηα, ε 

λνζηαιγία θαη ν ελζνπζηαζκφο θπξηάξρεζαλ θαηά ηελ εκπεηξία, κε ηελ νπδεηεξφηεηα θαη ηε 

ιχπε λα δειψλνληαη ζηε ζπλέρεηα (Γξάθεκα 5). 
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Γξάθεκα 5: Σα πνζνηηθά ζηνηρεία απφ ηηο απαληήζεηο 7 (κπιε) θαη 10 (πνξηνθαιί). 

ηελ εξψηεζε 8«Μπνξείο λα βάιεηο ζηε ζεηξά ηα επεηζφδηα ηνπ παξακπζηνχ;» 18 απφ ηνπο 57 

ελήιηθεο απάληεζαλ ζσζηά (32%), ηνπνζεηψληαο ζηε ζσζηή ζεηξά ηα 8 επεηζφδηα ηνπ 

παξακπζηνχ. Πεξίπνπ ηα κηζά ιάζε πνπ ζεκεηψζεθαλ (43%) έγηλαλ ζε δηαδνρηθά επεηζφδηα. 

ηελ εξψηεζε 9«Ση ζνπ έθαλε πην πνιχ εληχπσζε ζην παξακχζη;» ε πιεηνςεθία ησλ 

ελήιηθσλ εξσηεζέλησλ εζηηάδεη ζην πεξηερφκελν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πινθή θαη ην 

ζελάξην (20 αλαθνξέο) (―ε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αξρφληηζζαο‖, ―ε πεξηπιάλεζε ηεο 

γπλαίθαο πνπ δελ ζπκφηαλ‖, ―ηα δψξα ηεο γπλαίθαο ζηνπο ηαιαηπσξεκέλνπο‖) θαη ζε ζέκαηα 

ζπκβνιηζκνχ (16 αλαθνξέο, ―ην ζηάρπ θαη ην ξφδη‖, ―ν ζνθφο ιφγνο‖). Αθνινπζνχλ 

αλαθνξέο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ παξακπζηνχ κε ηελ πφιε ηεο Διεπζίλαο (12 αλαθνξέο) 

(―ζρεηηθά καθξηλή ηνπ ζρέζε κε ην ζέκα ηεο πεξηήγεζεο ζηελ Διεπζίλα‖) θαη ηελ ηζηνξία 

(―ην πέξαζκα ζηελ θαιιηέξγεηα‖). Αλαθέξνπλ αθφκα κελχκαηα ηνπ παξακπζηνχ 

(―αθεγεκαηηθφ εχξεκα ηεο ακλεζίαο‖, ―αγάπε γηα ηε γε, αιιειεγγχε γηα ηνπο πξφζθπγεο ‖) 

θαζψο θαη ραξαθηεξηζκνχο (―πξσηφηππν‖, ―ε δεζηαζηά κε ηελ νπνία είλαη γξακκέλν‖, ―ε 

αηκφζθαηξά ηνπ, ζαλ πξαγκαηηθφ ιατθφ παξακχζη‖). ε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα, είλαη ζεηηθά 

ζρφιηα γηα ζέκαηα παξαγσγήο (3 αλαθνξέο), γηα ηηο εηθφλεο θαη ηνλ ήρν, θαη κφλν κία 

παξαηήξεζε σο πξνο ην χθνο ηνπ παξακπζηνχ (―νπδέηεξν‖) θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ 

ςεθηαθή πεξηήγεζε (―δελ ππάξρεη θάπνην δξακαηηθφ ζηνηρείν πνπ λα ην ζπλδέεη πξαγκαηηθά 

θαη κε ηνπο πξφζθπγεο πνπ ιέεη κεηά, κέζα ζηε πεξηήγεζε‖). Αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο 

ησλ αλειίθσλ ζηελ ίδηα εξψηεζε, 2 απφ ηνπο 5 εζηίαζαλ ζε ζέκαηα πινθήο θαη ζελαξίνπ 

(―ην ζηάρπ θαη ην ξφδη, ην πψο βξέζεθαλ εθεί―, ―ε επαλάιεςε ζην παξακχζη ηεο θξάζεο 

«είζαη ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία»‖), ελψ νη ππφινηπνη 3 αλέθεξαλ ηα κελχκαηα ηνπ 

παξακπζηνχ (―ε γπλαίθα βξίζθεη ηειηθά ηνλ εαπηφ ηεο‖), ζπκβνιηζκνχο (―ήμεξα κφλν ηε 

ζρέζε ηνπ ξνδηνχ κε ηελ ηχρε‖) θαη ζέκαηα παξαγσγήο (―ε ήξεκε θσλή ηεο αθεγήηξηαο‖).  

2.3.  Απαληήζεηο – Αμηνιφγεζε ςεθηαθήο πεξηήγεζεο 

Ζ ηξίηε ελφηεηα εξσηήζεσλ (10-16) έδσζε ζηνηρεία γηα ηελ πεξηήγεζε ζηελ Διεπζίλα. ηελ 

εξψηεζε 10«ην δεχηεξν θνκκάηη, θαηά ηελ πεξηήγεζε ζηελ Διεπζίλα αηζζάλζεθα…» 

ππεξηέξεζαλ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ ελειίθσλ θαη ησλ αλειίθσλ, κε θπξίαξρε ηελ 

πεξηέξγεηα. ηελ εξψηεζε 11 γηα ην αλ ηνπο άξεζε ε πεξηήγεζε, ε πιεηνςεθία δήισζε πάξα 

πνιχ ή πνιχ, κε ηνπο αλήιηθνπο λα ζπκππθλψλνληαη ζην 100% γηα απηέο ηηο δχν απαληήζεηο 

(Γξάθεκα 6).  
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Γξάθεκα 6-7: Σα πνζνηηθά ζηνηρεία απφ ηηο απαληήζεηο 11-13. 

Γηα ηελ εξψηεζε 12«Ζ ςεθηαθή πεξηήγεζε κε έθαλε λα ζέισ λα κάζσ πεξηζζφηεξα γηα ηελ 

ηζηνξία θαη ηα κλεκεία ηεο Διεπζίλαο» θαη ηελ εξψηεζε 13«Ζ ςεθηαθή πεξηήγεζε κε έθαλε 

λα ζέισ λα επηζθεθηψ ηελ Διεπζίλα» νη απαληήζεηο ησλ ελειίθσλ θαη αλειίθσλ θαίλνληαη 

ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα κε ηα πνζνζηά λα ζπγθεληξψλνληαη ζηηο απαληήζεηο ζπκθσλψ 

πιήξσο θαη κάιινλ ζπκθσλψ(Γξάθεκα 7). ηελ εξψηεζε 14«Ζ ςεθηαθή πεξηήγεζε κνπ 

θάλεθε κεγάιε ζε δηάξθεηα», ην 35,1% ησλ ελειίθσλ (20 ζηνπο 57) απάληεζε κάιινλ 

δηαθσλψ, ην 24,6% (14/57) δηαθσλψ πιήξσο, ην 17,5% (10/57) κάιινλ ζπκθσλψ, ην 12,3% 

(7 ζηνπο 57) δελ μέξσ θαη ην 10,5% (6/57) απάληεζε ζπκθσλψπιήξσο. Οη αλήιηθνη 

απάληεζαλ πνηθηινηξφπσο, κε 2 ζηνπο 5 λα απαληνχλ κάιινλδηαθσλψ (40%), ελψ νη 

ππφινηπνη 3 επέιεμαλ κία θνξά ν θαζέλαο ηηο απαληήζεηο δηαθσλψ πιήξσο, δελ μέξσ, κάιινλ 

ζπκθσλψ. Αλ θαη ε αμηνιφγεζε δελ έγηλε ζηελ πφιε κε θπζηθή πεξηήγεζε, νη απφςεηο γηα ηε 

δηάξθεηα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ. ρεηηθά κε ηελ εξψηεζε 15«Έκαζεο θάηη πνπ δελ γλψξηδεο; 

Αλ λαη ηη;» νη πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο αλαθέξνπλ είηε γεληθά ηα κλεκεία είηε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν (17 αλαθνξέο ζην ζχλνιν), κε θπξίαξρν ηα ξσκατθά ινπηξά. ε επφκελε 

ζπρλφηεηα αλαθέξεηαη ε ηζηνξία (8 θνξέο), είηε ηεο Διεπζίλαο γεληθφηεξα είηε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, κε πην ζπρλφ ηελ εθβηνκεράληζε θαη ηε κφιπλζε (3 αλαθνξέο) θαη 

έπεηηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηα ειεπζίληα κπζηήξηα (2 αλαθνξέο). Απφ ηνπο εξσηεζέληεο, 5 

απάληεζαλ φρη, ελψ 15 επέιεμαλ λα κελ απαληήζνπλ. Απφ ηνπο αλειίθνπο 3 ζηνπο 5 

εζηίαζαλ ζε κλεκεία (―ν Σηηάλαο, ηα ξσκατθά ινπηξά‖, ―ην εξγνζηάζην ηεο Διεπζίλαο, ν Αγ. 

Γεψξγηνο‖), ελψ 4 ζηνπο 5 αλαθέξζεθαλ ζηε κφιπλζε.  

ηελ εξψηεζε 16«Έκαζεο θάηη γηα ηελ Διεπζίλα πνπ ζνπ έθαλε εληχπσζε; Αλ λαη ηη;» νη 

πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο αλαθέξνπλ είηε γεληθά ηελ ηζηνξία ηεο Διεπζίλαο, είηε θάπνην γεγνλφο 

(16 αλαθνξέο), κε ζπρλφηεξν ηελ εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ, ηηο θαηαζηξνθέο, ηελ 

εθβηνκεράληζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε εξγαδνκέλσλ θαη ηε κφιπλζε. Έπεηηα, αλαθέξνπλ 

θάπνην κλεκείν (15 αλαθνξέο), κε ζπρλφηεξν ηα ξσκατθά ινπηξά θαη ην εξγνζηάζην ―Σηηάλ‖, 

αθνινπζνχλ ην ιηκάλη θαη ν θπκαηνζξαχζηεο, ν αξραηνινγηθφο ρψξνο, ν Άγ. Γεψξγηνο θαη ν 

Άγ. Εαραξίαο. ε κηθξφηεξν πνζνζηφ αλαθέξνπλ ηα έζηκα (3 αλαθνξέο), ην παλεγχξη θαη ηε 

γηνξηή ηεο Παλαγίαο Μεζνζπνξίηηζζαο. Σέινο, 24 απάληεζαλ φρη. Οη αλήιηθνη, ζηελ ίδηα 

εξψηεζε, 4 απφ ηνπο 5, εζηίαζαλ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν κλεκείν ή γεληθφηεξα «ηα 

αξραία», ελψ έγηλε ε ζπζρέηηζε κε ηε ζρνιηθή χιε θαη ην Μεγάιν αλάγιπθν (―γηα ηνλ 

Σηηάλα‖, ―ην φηη ππάξρνπλ αθφκα εθεί αξθεηά αξραία‖, ―κνπ θάλεθε πεξίεξγν πνπ ζηήζεθε 

εθθιεζία πάλσ ζηα αξραία‖, ―φηη εθείλε ε θσηνγξαθία κε ην αλάγιπθν ήηαλ θαη ζην βηβιίν 
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καο ηεο Γ' Γεκνηηθνχ‖), ελψ 1 ζηνπο 5 αλαθέξζεθε γεληθφηεξα ζην παξακχζη θαη ηε 

ζπζρέηηζή ηνπ κε ηελ πεξηήγεζε ζηελ πφιε.  

2.4.  Απαληήζεηο – Διεχζεξα ζρφιηα 

ηελ εξψηεζε 17«Θέιεηο λα κνηξαζηείο θάπνηα άιιε εληχπσζή ζνπ απφ ηελ εκπεηξία ηεο 

ςεθηαθήο πεξηήγεζεο κέζα απφ έλα παξακχζη;» ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ 

θάλεη αλαθνξά ζην πεξηερφκελν ηεο εκπεηξίαο. ε επφκελν πνζνζηφ γίλεηαη αλαθνξά ζε 

ζέκαηα παξαγσγήο θαη ζε ζεηηθά ζρφιηα γηα ηε ζπλνιηθή εκπεηξία. Έλα πνζνζηφ παξαζέηεη 

πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο, γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο, δηνξζψζεηο ζηελ παξαγσγή θ.ά. ε κηθξφηεξν πνζνζηφ βξίζθνληαη αξλεηηθά 

ζρφιηα ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ή ηελ παξαγσγή, ελψ εθπαηδεπηηθφο πνπ ζπκκεηείρε ζηηο 

ζπλεληεχμεηο παξαηήξεζε φηη ―ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απεπζχλεηαη θαιχηεξα ζε 

παηδηά γπκλαζίνπ‖. Οξηζκέλνη εξσηεζέληεο εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηελ 

επηζπκία λα επηζθεθηνχλ ηελ Διεπζίλα, ελψ 30 ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φρη ζηελ εξψηεζε. 

Οη αλήιηθνη ζηελ ίδηα εξψηεζε, 2 απφ ηνπο 5, απάληεζαλ φηη δε ζέινπλ λα πξνζζέζνπλ θάηη 

άιιν, νη άιινη 3 αλέθεξαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν (1 θνξά, ―κεξηθέο ιέμεηο δελ 

ηηο θαηάιαβα, αλ είλαη γηα πην κεγάια παηδηά‖), ηε ζπλνιηθή εκπεηξία (1 θνξά, ―ήηαλ πάξα 

πνιχ σξαίν‖), ηε ζχλδεζε ηνπ παξακπζηνχ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ (1 θνξά, ―κνπ άξεζε πνπ ε 

ηζηνξία ηεο Διεπζίλαο κπήθε ζε έλα παξακχζη‖) θαη ηελ επηζπκία γηα επίζθεςε (1 θνξά, ―δε 

κε θνχξαζε ε αθήγεζε, αιιά αλ ήκαζηαλ εθεί ζα ηα βξίζθακε απηά πνπ ξσηνχζε‖). 

πκπεξαζκαηηθά, νη απαληήζεηο ππνγξακκίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε πνπ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ παξακπζηνχ θαη ηεο απνηχπσζεο ησλ ηνπνζήκσλ ζηε κλήκε. Σα 

αξλεηηθά ζρφιηα, πνπ ζίγνπξα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, ελ κέξεη έρνπλ ζρέζε κε ην φηη 

κεηαθέξζεθε ζε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ην πεξηερφκελν πνπ ήηαλ πξννξηζκέλν γηα θνξεηέο 

ζπζθεπέο. ηελ πεξηήγεζε ζηνλ θπζηθφ ρψξν ν επηζθέπηεο ζα είρε δηαζέζηκν ράξηε, 

πξαγκαηηθέο εηθφλεο απφ ηα κλεκεία θαη ζα απαληνχζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζέηνληαλ 

παξαηεξψληαο γχξσ ηνπ. 

Δπίινγνο 

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, ελειίθσλ θαη αλειίθσλ, ζεσξνχλ ηελ ςεθηαθή 

πεξηήγεζε κε ην παξακχζη κία πνιχ ζεηηθή εκπεηξία, αλ θαη νξηζκέλνη εμέθξαζαλ θάπνηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ζε ζέκαηα παξαγσγήο θαη παξέζεζαλ πξνηάζεηο γηα βειηίσζε. 

Αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία θαη ηε ζχλδεζε ηνπ παξακπζηνχ κε ην πιεξνθνξηαθφ 

πεξηερφκελν θαη ηελ πφιε ηεο Διεπζίλαο, θαζψο θαη ηελ ηζηνξηθή αμία ησλ κλεκείσλ φπσο 

θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αμία ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, αλαγλσξίδνπλ ηε 

δηαρξνληθφηεηα ησλ κελπκάησλ ηνπ παξακπζηνχ, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη απφ ην φηη νξηζκέλνη 

εξσηεζέληεο νδεγνχληαη ζε αλαζηνραζκφ κέζα απφ ην παξακχζη θαη ην παξερφκελν 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ. πλνιηθά, ν αξρηθφο ζηφρνο ηνπ Pros-Eleusis, λα απνηειέζεη ε ςεθηαθή 
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πεξηήγεζε ζηελ Διεπζίλα κέζσ παξακπζηνχ κηα ελαιιαθηηθή πεξηήγεζε ζηνρεπκέλε ζε 

παηδηά, 8-9 εηψλ θαη άλσ, ζε νηθνγέλεηεο θαη ζε ελήιηθεο, θαίλεηαη λα επηηπγράλεηαη, 

αθήλνληαο βέβαηα πεξηζψξηα γηα βειηηψζεηο. Πάλησο, ν ζπκβνιηθφο θαη γνεηεπηηθφο ιφγνο 

ελφο ζχγρξνλνπ παξακπζηνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ςεθηαθή πεξηήγεζε κε θνξεηέο ζπζθεπέο 

θαίλεηαη λα κπνξεί λα εκπιέμεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ επηζθέπηε ζε έλαλ ρψξν πνιηηηζκνχ θαη 

λα πξνζθέξεη έηζη κηα έληνλε εκπεηξία ζε ςπραγσγηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη γλσζηαθφ 

επίπεδν. 
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Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή θαη ε δηαπνιηηηζκηθή ινγνηερλία ζ‟ έλα πξφγξακκα ελίζρπζεο 

ησλ δεμηνηήησλ θνηλσληθήο κάζεζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν: Ζ αμηνιφγεζε ηνπ 
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Abstract: It is now widely accepted that exposing students to a variety of cultural stimuli 

causes them to become culturally intelligent and enhances their creativity. Intercultural 

literature allows students to become acquainted with other cultures, opening them up to new 

experiences and possibilities. In addition, since there is interplay between literary reading and 

creative writing, students as co-creators of text and meaning form their own views and 

enhance their creativity. In this learning context, the production of useful ideas and mainly the 

development of knowledge, skills and mentalities that enhance the learning process are 

facilitated. The program "Social Learning Skills and Creative Writing" by the Department of 

Balkan, Slavic and Oriental Studies of the University of Macedonia was implemented in the 

fifth and sixth grades of elementary schools in Thessaloniki, Greece, during the school year 

2018-2019, having as a basis literary texts from Eastern and Southeastern European countries. 

Results showed an improvement in the social learning skills of the 382 students who 

participated in the program and this article presents the results of its positive evaluation by the 

25 teachers who implemented it.  

Keywords: intercultural literature, creative writing, social learning skills 

Πεξίιεςε: Δίλαη πιένλ απνδεθηφ φηη ε έθζεζε ησλ καζεηψλ ζε πνηθίια πνιηηηζηηθά 

εξεζίζκαηα ηνπο θαζηζηά  πνιηηηζηηθά επθπείο θη εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο (Benet-

Martinez et al., 2006. Gutierrez & Sameroff, 1990). Μάιηζηα, ε δηαπνιηηηζκηθή ινγνηερλία 

απνηειεί ην κέζν εθείλν πνπ ηνπο επηηξέπεη λα γλσξίζνπλ άιινπο πνιηηηζκνχο, 

πξνζθέξνληάο ηνπο λέεο εκπεηξίεο θαη δπλαηφηεηεο. Δπηπιένλ, θη έρνληαο σο δεδνκέλν φηη 

κεηαμχ ηεο ινγνηερληθήο αλάγλσζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ππάξρεη κία ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο, ν καζεηήο σο ζπλδεκηνπξγφο θεηκέλνπ θαη λνήκαηνο δεκηνπξγεί ηηο δηθέο 

ηνπ απφςεηο(Rosenblatt, 1978) θη εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ. ‘ έλα ηέηνην καζεζηαθφ 

πιαίζην, δηεπθνιχλεηαη ε παξαγσγή ρξήζηκσλ ηδεψλ θαη θπξίσο ε αλάπηπμε γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη λννηξνπηψλ πνπ εληζρχνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Σζάηζνπ-Νηθνινχιε, 
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2019:81-89). Σν πξφγξακκα «Γεμηφηεηεο Κνηλσληθήο Μάζεζεο θαη Γεκηνπξγηθή Γξαθή» ηνπ 

ηκήκαηνο Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ ΠΑΜΑΚ πινπνηήζεθε ζηελ 

Δ΄ θαη Σ΄ ηάμε δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, 

έρνληαο σο αθφξκεζε ινγνηερληθά θείκελα ησλ ρσξψλ ηεο αλαηνιηθήο θαη λνηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ βειηίσζε ζηηο δεμηφηεηεο θνηλσληθήο κάζεζεο ησλ 382 

καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα θαη ην παξφλ άξζξν παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο ζεηηθήο αμηνιφγεζήο ηνπ απφ ηνπο 25 εθπαηδεπηηθνχο πνπ ην πινπνίεζαλ.  

Λέμεηο-θιεηδηά: δηαπνιηηηζκηθή ινγνηερλία, δεκηνπξγηθή γξαθή, δεμηφηεηεο θνηλσληθήο 

κάζεζεο 

Δηζαγσγή 

ηηο κέξεο καο, νη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ 

ζπληεινχληαη ζε παγθφζκην επίπεδν επεξεάδνπλ ηε δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ησλ θνηλσληψλ, 

πξνηάζζνληαο επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηζφηηκε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ αηφκσλ κε 

δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. Σν ζρνιείν, ινηπφλ, θαιείηαη λα αλαπηχμεη ζηνπο 

καζεηέο εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ αλεθηηθφηεηα, ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. Μάιηζηα, ν ζεβαζκφο θαη 

ε αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο δελ απνηειεί κφλν ηε βαζηθή πξνυπφζεζε 

επηθνηλσλίαο φισλ ησλ καζεηψλ ζε κία πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, αιιά θαη ηξφπν ελίζρπζεο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο. Άιισζηε, ηα άηνκα πνπ καζαίλνπλ κέζα απφ άιινπο πνιηηηζκνχο, 

απνθηνχλ πεξηζζφηεξεο ηδέεο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα νδεγεζνχλ ζε 

λένπο ζρεκαηηζκνχο ηδεψλ (Weisberg, 1999:226-250). Δίλαη, επίζεο, ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί, 

ζπλερίδνληαο ηνλ παξαπάλσ ζπιινγηζκφ, φηη ε έθζεζε ηνπ καζεηή ζε εηεξνγελή 

πεξηβάιινληα εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ, άξα θη εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπ 

επηηξέςνπλ λα δεκηνπξγεί o ίδηνο ηε γλψζε, θσδηθνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο κε πνιινχο 

ηξφπνπο θαη δεκηνπξγψληαο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ (Leung, 2008: 169-181. Sawyer, 

2006: 41-48). 

Ζ ινγνηερλία ζην ζρνιείν απνηειεί έλα ηδηαίηεξα «πξνλνκηαθφ κέζν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ήζνπο θαη ησλ αμηψλ ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, ηεο θνηλσλίαο, δειαδή, ζηελ νπνία φιεο 

νη δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο θαη παξαδφζεηο ζπλππάξρνπλ, ζπλδηαιέγνληαη θαη 

δεκηνπξγνχλ ρσξίο απνθιεηζκνχο ή ζηηγκαηηζκνχο» (Απνζηνιίδνπ, Παζραιίδεο & 

Υνληνιίδνπ, 2002: 1-5). Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγηθή γξαθή, ε νπνία απνηειεί κέζν ελίζρπζεο 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε ινγνηερλία, κηα πνπ νη δχν πξαθηηθέο 

εκπινπηίδνληαη θαη κεηαζρεκαηίδνληαη φηαλ έξζνπλ ζε επαθή ε κία κε ηελ άιιε. Ο 

αλαγλψζηεο θαιείηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί σο πξνο ηελ επεμεξγαζία ηνπ λνήκαηνο (Sorin, 

2005: 67), λα αλαπηχμεη ηε δηθή ηνπ ινγνηερληθή θσλή θαη λα νδεγεζεί ζηελ παξαγσγή 

θεηκέλνπ, αθνινπζψληαο ή φρη ηνλ ηξφπν ηνπ ζπγγξαθέα. Σν εξεπλεηηθφ παξεκβαηηθφ 

πξφγξακκα «Γεκηνπξγηθή Γξαθή θαη Γεμηφηεηεο Κνηλσληθήο Μάζεζεο» ηνπ ηκήκαηνο 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο απνηειεί 
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πξφγξακκα Αγσγήο Τγείαο, θαζψο βαζηθφο ηνπ ζηφρνο είλαη πξσηίζησο ε αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη δεπηεξεπφλησο ε απνδνρή ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. Μάιηζηα, 

έρνληαο σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία ηε δεκηνπξγηθή γξαθή θαη ηε ινγνηερλία ρσξψλ ηεο 

αλαηνιηθήο θαη λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ δείρλνπλ 

πσο ε νκάδα παξέκβαζεο πνπ αθνινχζεζε ην πξφγξακκα κεηά ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

εκθαλίδεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο βειηηψζεηο απφ ηηο επηδφζεηο ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ πνπ αθνινχζεζε ην δηθφ ηεο πξφγξακκα ζηηο νρηψ απφ ηηο έληεθα δεμηφηεηεο 

θνηλσληθήο κάζεζεο. Σν παξφλ άξζξν παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο 25 εθπαηδεπηηθνχο πνπ πινπνίεζαλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο ηα 

εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζήο ηνπο παξνπζηάδεηαη αλαθνξηθά κε 

κία ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ ηνπο ηέζεθαλ κέζσ ηνπ «Δξσηεκαηνινγίνπ Ηθαλνπνίεζεο 

Δθπαηδεπηηθνχ». 

πλνπηηθά, ην άξζξν πεξηιακβάλεη ην ζεσξεηηθφ κέξνο ζην νπνίν γίλεηαη κία απφπεηξα 

απνζαθήληζεο ησλ ελλνηψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, θαζψο 

θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

Αθνινπζεί ην εξεπλεηηθφ κέξνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ 

εξεπλεηηθνχ/παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Γεκηνπξγηθή Γξαθή θαη Γεμηφηεηεο Κνηλσληθήο 

Μάζεζεο», ηνλ ζθνπφ ηνπ, ηελ αμηνιφγεζή ηνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο νκάδαο 

παξέκβαζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη κία ζχληνκε ζπδήηεζε γχξσ απφ 

απηά.  

1. Θεσξία 

1.1. Απνζαθήληζε φξσλ 

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα απνζαθεληζηνχλ ηα βαζηθά ελλνηνινγηθά 

εξγαιεία ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

1.1.1. Γηαπνιηηηζκηθφηεηα 

Γηα ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα έρνπλ δηαηππσζεί πνιινί νξηζκνί. Αξρηθά,«είλαη κία δηαδηθαζία 

αλαζηνραζηηθήο αληίιεςεο θη εκπεηξίαο ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ, αλαγλψξηζεο ηεο 

εηεξφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αηφκσλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ»(Γθφβαξεο, 2001: 14). 

χκθσλα κε έλαλ άιινλ νξηζκφ,«Γηαπνιηηηζκηθφηεηα ζεκαίλεη φηη δέρνκαη θαη ζεσξψ ηα 

πξάγκαηα κε κηα αλνρή δηαθνξεηηθψλ ή ζπλαθψλ πνιηηηζκηθψλ παξαγσγψλ ηνπ αλζξψπνπ, 

αλαγλσξίδνληαο φκσο φηη ζηνπο πνιηηηζκνχο απηνχο ππάξρεη αμηαθή ηαπηφηεηα (ηζνηηκία 

πνιηηηζκψλ)»(ηαηέξαο, 2002: 63-64). πκπιεξσκαηηθά, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα αλαθέξεηαη 

σο « κία ηζφηηκε αιιειεπίδξαζε, επηθνηλσλία θαη αιιεινεκπινπηηζκφο θνξέσλ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ» (Γακαλάθεο, 2007: 58) πνπ «δίλεη έκθαζε ζηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν, ν νπνίνο 

κπνξεί λα νξηζηεί σο κία αλνηρηή θαη ζεβαζηή αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ 
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πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο κε βάζε ηελ ηζφηεηα»(Barrett, 2013: 15-41). 

Οινθιεξψλνληαο κε ηε ζπλνπηηθή παξάζεζε θάπνησλ ελδεηθηηθψλ νξηζκψλ, «ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα δίλεη έκθαζε ζηε γλσξηκία θαη αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ πνπ 

απαξηίδνπλ κηα θνηλσλία θαη βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο εηεξφηεηαο θαη ζηηο αξρέο ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο»(Νηθνιάνπ, Σαβνπιάξε & Καλαβνχξαο, 2008: 292-303). Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ζην παξφλ άξζξν ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα αληηκεησπίδεηαη σο έλαο 

ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, δίλνληαο έκθαζε φρη κφλν ζηνλ ζεβαζκφ, 

αιιά θαη ζηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ φισλ ησλ αηφκσλ κε 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο.  

1.1.2. Γηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ζρνιείν 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη «δηαπνιηηηζκηθή αγσγή», 

«δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε» θαη «δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή» (Γθφηνβνο, 1997: 23). 

χκθσλα κε ηνλ πξψην φξν, ε «δηαπνιηηηζκηθή αγσγή» έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ίζσλ 

επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θνηλσλία, θαζψο απνηειεί έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ 

εμηζνξξφπεζεο κεηαμχ δηαθξίζεσλ θη εληάζεσλ (Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, 1998:14-15). 

πλερίδνληαο, ε«δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε» έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηεο, φρη κφλν ηελ 

απνδνρή θαη ηνλ ζεβαζκφ ηνπ δηαθνξεηηθνχ, αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ πνιηηηζκψλ 

κέζα απφ κία ζπλερή πξνζπάζεηα δηαιφγνπ, θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Σέινο, ε 

«δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή» ζέηεη ζην θέληξν ηεο ην παηδί, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

αλάγθεο ηνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, αιιά θαη ηνλ πξνζσπηθφ ηξφπν κάζεζήο ηνπ (Μάξθνπ, 

1989: 1405-1408). Σν παξφλ άξζξν πηνζεηεί ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο, 

ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ησλ δαζθάισλ γχξσ απφ ζέκαηα 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, αιιά θαη ηεο χπαξμεο ηνπ θαηάιιεινπ επηκνξθσηηθνχ θη επνπηηθνχ 

πιηθνχ. Χο ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, ε δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζην 

ζρνιείν ζα πξέπεη λα πξνάγεη ηελ εξεπλεηηθή ηνπο δνπιεηά, ηελ εξγαζία ζε νκάδεο θαη ηε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο (Καξνχληδνπ, 2011). Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα 

πξνγξάκκαηα κε δηαπνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν δε ζα πξέπεη λα εμαληινχληαη κφλν ζηελ απιή 

πιεξνθφξεζε γηα ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο, αιιά θπξίσο λα θηλεηνπνηνχλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο κε δεκηνπξγηθφ θη επθάληαζην ηξφπν (άββα, 2006). 

1.1.3. Γηαπνιηηηζκηθή ινγνηερλία 

Ζ ινγνηερλία κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, 

εθφζνλ «δηαπλέεηαη απφ έλα νηθνπκεληθφ πλεχκα απαιιαγκέλν απφ πξνθαηαιήςεηο θη 

εζλνθεληξηζκφ, εκπλέεη θαη θαιιηεξγεί ηελ αλζξψπηλε επαηζζεζία, ηελ αιιειεγγχε θαη ηε 

ζπλεξγαζία θαη δελ ππνβαζκίδεη ή θαηεγνξηνπνηεί ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο»(Παπαξνχζε, 

2007: 212). Άιισζηε, δηακέζνπ ηεο βησκαηηθήο, ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλεο γιψζζαο ηεο, ε 

ινγνηερλία ζπκβάιιεη ζηε γεθχξσζε ησλ αληηζέζεσλ, πξνβάιινληαο αμίεο νηθνπκεληθήο 

ηζρχνο θαη θνηλνχο πξνβιεκαηηζκνχο (Μπιηνχκε, 2002: 208-214). Μέζσ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 
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ινγνηερλίαο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε εζληθέο ή θπιεηηθέο κεηνλφηεηεο πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηζκηθά ή θνηλσληθά, επηηπγράλνληαη γλσζηηθνί θαη κεηαγλσζηηθνί ζηφρνη. Δηδηθφηεξα, 

ζε γλσζηηθφ επίπεδν θαιιηεξγείηαη ε πξνθνξηθή θαη γξαπηή γιψζζα ησλ καζεηψλ θαη νη ίδηνη 

απνθηνχλ γλψζεηο γχξσ απφ δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. ε κεηαγλσζηηθφ επίπεδν, νη 

καζεηέο δηεξεπλνχλ, αλαθαιχπηνπλ, αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, θαιιηεξγνχλ ηελ 

επηθνηλσληαθή ηνπο ηθαλφηεηα, εληζρχνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα 

θαηαλφεζεο ηνπ άιινπ (Δκκαλνπήι, 2004: 230). Να ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ε 

πνιππνιηηηζκηθή εκπεηξία κέζσ ηεο ινγνηερλίαο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

απηφο ν ηζρπξηζκφο βαζίδεηαη ζηελ πξννπηηθή ηεο δεκηνπξγηθήο γλψζεο. χκθσλα κε απηήλ 

ηελ πξννπηηθή, ε δεκηνπξγηθή ελλνηνινγηθή επέθηαζε, ε γλσζηηθή δηαδηθαζία πνπ 

πεξηιακβάλεη επέθηαζε ησλ νξίσλ κηαο ππάξρνπζαο έλλνηαο πξνζζέηνληαο ζε απηήλ 

ηδηφηεηεο άιισλ θαηλνκεληθά άζρεησλ ελλνηψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δεκηνπξγηθή απφδνζε 

(Ward, Smith & Vaid, 1997:1-27). Πξάγκαηη, ε δηαπνιηηηζκηθή ινγνηερλία, πξνζθέξεη 

γλψζεηο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα αλαθαιεί βησκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο, αλαπηχζζνληαο ηελ επαηζζεζία ηνπ απέλαληη ζε παλαλζξψπηλα πξνβιήκαηα. 

Δπηπιένλ, ηνλ δξαζηεξηνπνηεί δεκηνπξγηθά, θαιψληαο ηνλ λα αλαπηχμεη ηε δηθή ηνπ 

ινγνηερληθή θσλή. 

1.1.4. Γεκηνπξγηθή γξαθή θη ελίζρπζε δεμηνηήησλ θνηλσληθήο κάζεζεο 

Οη νξηζκνί πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο γηα ηνλ φξν «Γεκηνπξγηθή Γξαθή » είλαη 

πνιινί, θαζψο ζηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο έρνπλ απνδνζεί πνιιαπιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο (Κσηφπνπινο, 2012). Δλδεηθηηθά, ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε 

ινγνηερληθή γξαθή (Καξαθίηζηνο, 2013), απνηειεί κία ειεχζεξε θαηάζεζε απφςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ (Oral, 2012) θαη ιεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο ζε ζπδεηήζεηο ζρεηηθέο κε 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο (Harper, 2014). Μάιηζηα, κεηαμχ ηεο ινγνηερληθήο αλάγλσζεο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο ππάξρεη κία ζρέζε αιιειεπίδξαζεο, θαζψο νη δχν πξαθηηθέο 

κεηαζρεκαηίδνληαη, φηαλ έξζνπλ ζε επαθή ε κία κε ηελ άιιε. Ο αλαγλψζηεο επηηξέπεη ζηηο 

εκπεηξίεο ηνπ λα εηζβάινπλ ζην θείκελν θαη κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, αθνινπζψληαο ή 

φρη ηνλ ηξφπν ηνπ ζπγγξαθέα, λα αθνινπζήζεη ηα δηθά ηνπ κνλνπάηηα ζηε 

ζπγγξαθή(Γξφζδνο, 2014:44-45). πκπιεξσκαηηθά, αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε δεκηνπξγηθή 

γξαθή κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ελίζρπζεο ησλ δεμηνηήησλ 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα (Σζάηζνπ-Νηθνινχιε, 2019: 81-89), νη νπνίεο απνθαινχληαη θαη δεμηφηεηεο 

θνηλσληθήο κάζεζεο. Δηδηθφηεξα, θάπνηεο απφ απηέο είλαη νη εμήο: α) 

θαηλνηνκία/δεκηνπξγηθφηεηα, β) θξηηηθή ζθέςε, γ) κεηαγλψζε, δ) επηθνηλσλία, ε) 

ζπλεξγαζία, δ) πιεξνθνξηαθφο/ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο, ε) πξνζσπηθή/θνηλσληθή 

ππεπζπλφηεηα (Binkleyetal., 2012: 17-66), ζ) ελεξγεηηθή αθξφαζε, η) πξνζαξκνγή ζε 

νδεγίεο, θ) απηνεθηίκεζε, ι) απηνξξχζκηζε, κ) πξνζνρή θαη λ) ελζπλαίζζεζε. Πξάγκαηη, ε 

ζπγγξαθή κηαο ηζηνξίαο ή ελφο πνηήκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε πχιε κέζσ ηεο νπνίαο ην 

άηνκν εηζέξρεηαη ζηνλ θφζκν θαη θαηαθηά ηε γλψζε κέζσ ηεο θνηλσληθήο δηαπξαγκάηεπζεο 

θαη ηεο ζπλεξγαζίαο.  
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1.2. Θεσξεηηθέο/εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Ζ ζχδεπμε ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θνηλσληθήο κάζεζεο 

απνηέιεζε αληηθείκελν δηαθφξσλ εξεπλψλ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο δηεξεχλεζαλ ηηο ίδηεο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε 69 δαζθάινπο 18 δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

ζηελ Σνπξθία, ε δεκηνπξγηθή γξαθή αλαπηχζζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ απηνπεπνίζεζε, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ (Akkaya, 2014: 1499-1504). Δπίζεο, ζε άιιε 

έξεπλα ζην Παθηζηάλ, 70 δάζθαινη δήισζαλ φηη θηλεηνπνηεί ηνπο καζεηέο, επηηξέπεη ηελ 

ειεχζεξε έθθξαζε ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη δηεπθνιχλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Khan, 

2011: 111-119). πλερίδνληαο, ζε κία έξεπλα ζε δχν παλεπηζηήκηα ηεο Απζηξαιίαο, ζχκθσλα 

κε 6 θαζεγεηέο δεκηνπξγηθήο γξαθήο,  θάλεθε φηη ε ηειεπηαία εζηηάδεη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

α) ζηε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο, β) ζηελ ελίζρπζε δεμηνηήησλ θαη γ) ζηε δπλαηφηεηα 

έθθξαζεο απφςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ (Martinetal., 2000: 387-412). ηα παξαπάλσ λα 

πξνζηεζεί θαη κία αθφκε έξεπλα ζε 33 εθπαηδεπηηθνχο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δεκηνπξγηθή 

γξαθή δελ απνηειεί κφλν ηξφπν ελίζρπζεο ησλ ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, αιιά 

θαη πξνψζεζεο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο (Colantone, 

Cunnigham-Wetmore&Dreznes, 1998).Σέινο, κία άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Σνπξθία ζε δείγκα 52 δαζθάισλ έδεημε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

εληζρχνπλ ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ, ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο, 

ελψ παξάιιεια, πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπο θαη ηνπο παξαθηλεί λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ειεχζεξα ηε θαληαζία ηνπο (Cetinkaya, 2015: 111-121).  

1.2.1. Κξηηηθή ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

Χο ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, ε δεκηνπξγηθή γξαθή θαίλεηαη φηη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ 

ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θνηλσληθήο κάζεζεο ησλ παηδηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Αξθεηέο 

έξεπλεο, κάιηζηα, αλαδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, παξνπζηάδνληαο ηηο ίδηεο ηηο 

αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Οη παξαπάλσ έξεπλεο, 

αμηνπνηνχλ σο αθφξκεζε ινγνηερληθά θείκελα, εηθφλεο θαη πνηήκαηα πνπ δηεγείξνπλ ην 

ζπλαίζζεκα ησλ παηδηψλ, κε ην ηειεπηαίν λα ιεηηνπξγεί θαη σο παξαγσγφο, αιιά θαη σο 

θίιηξν ζθέςεο. Μάιηζηα, αμίδεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζχδεπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

ινγνηερλίαο κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή, φρη κφλν ζην πιαίζην κηαο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο ίδηαο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σν παξφλ 

άξζξν, φπσο θαίλεηαη θαη ζηα θεθαιαία πνπ αθνινπζνχλ, κειεηά ηελ παξαπάλσ ζχδεπμε ππφ 

ηελ νπηηθή ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ίδησλ ησλ δαζθάισλ. 
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2. Έξεπλα 

2.1. Σν εξεπλεηηθφ/παξεκβαηηθφ πξφγξακκα «Γεκηνπξγηθή Γξαθή θαη Γεμηφηεηεο 

Κνηλσληθήο Μάζεζεο»  

Σν εξεπλεηηθφ/παξεκβαηηθφ πξφγξακκα «Γεκηνπξγηθή Γξαθή θαη Γεμηφηεηεο Κνηλσληθήο 

Μάζεζεο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο απνηειεί έλα ειιεληθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα 25 

πεξίπνπ εβδνκάδσλ πνπ πινπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019. Έρεη σο ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θνηλσληθήο κάζεζεο ζε καζεηέο ηεο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε εθπαηδεπηηθά εξγαιεία ηε Γεκηνπξγηθή Γξαθή θαη ηε Λνγνηερλία 

βαιθαληθψλ ρσξψλ. Δηδηθφηεξα, ην πξφγξακκα έζεζε σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ παξαθάησ 

δεμηνηήησλ: 1) ελεξγεηηθή αθξφαζε, 2) πξνζαξκνγή ζε νδεγίεο, 3) απηνεθηίκεζε, 4) 

απηνξξχζκηζε, 5) ζπγθιίλνπζα/απνθιίλνπζα ζθέςε, 6) ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, 7) 

θαηλνηνκία/δεκηνπξγηθφηεηα, 8) ελεξγεηηθή αθξφαζε, 9) ζπλεξγαζία, 10) κεηαγλψζε θαη 11) 

πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα. 

ην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ 39 δάζθαινη ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα 

απνηεινχληαλ απφ 382 καζεηέο, ελψ 191 ήηαλ ηα παηδηά πνπ απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο αιιαγήο ζηηο δεμηφηεηεο θνηλσληθήο κάζεζεο ησλ παηδηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην πςειήο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο, κε δείθηεο 

Cronbach‘salpha, νη νπνίνη θπκάλζεθαλ απφ 0,89 έσο 0,97 > 0,7. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δαζθάινπο-ππεχζπλνπο ησλ ηάμεσλ ηνπ δείγκαηνο θαη 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ αξρή (πξηλ ηελ παξέκβαζε), αιιά θαη ζην ηέινο (κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο) ηνπ ζρνιηθνχέηνπο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έδεημαλ πσο ε νκάδα παξέκβαζεο 

κεηά ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο εκθάληζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξεο βειηηψζεηο (p< 0,001) απφ ηηο επηδφζεηο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζηηο εμήο 

δεμηφηεηεο: πξνζαξκνγή ζε νδεγίεο, απηνξξχζκηζε, πξνζνρή, ζπγθιίλνπζα-απνθιίλνπζα 

ζθέςε, θαηλνηνκία-δεκηνπξγηθφηεηα, κεηαγλψζε, πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θη 

ελζπλαίζζεζε. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο απφ ηνπο 25 εθπαηδεπηηθνχο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο. 

2.2. Σν δείγκα ησλ δαζθάισλ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο 

ηελ παξνχζα κειέηε ζπκκεηείραλ 25 δάζθαινη απφ δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο 

αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, νη νπνίνη πινπνίεζαλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο ηα 

εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη απνηέιεζαλ ηελ νκάδα παξέκβαζεο. Δηδηθφηεξα, 

ζπκκεηείραλ 10 δάζθαινη ηεο Δ΄ ηάμεο θαη 15 ηεο Σ΄ ηάμεο. Να ζεκεησζεί φηη ην δείγκα δελ 

ήηαλ ηπραηνπνηεκέλν, θαζψο νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ απφ ηελ αξρή ηελ επηζπκία 

λα κπνπλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ή ζηελ νκάδα ειέγρνπ παξά ηνπο αξρηθνχο ζρεδηαζκνχο.  
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2.3. Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

«Σν Έληππν Ηθαλνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθνχ» απνηέιεζε ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο 25 δαζθάινπο ακέζσο κεηά ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ. Σν ελ ιφγσ απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 15 εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ, ελψ νη απαληήζεηο δίλνληαη κε ηε ρξήζε κηαο ηεηξάβαζκεο θιίκαθαο ηχπνπ 

Likert (1=πνιχ, 2=αξθεηά, 3=ιίγν, 4=θαζφινπ). Οη εξσηήζεηο έρνπλ σο εμήο: 1)  Οη καζεηέο 

πεξίκελαλ κε αλππνκνλεζία λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα εξγαζηήξηα; 2) Βειηηψζεθαλ ζην λ‘ αθνχλ 

κε πξνζνρή ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο; 3) Βειηηψζεθαλ ζηελ αθξφαζε θη εθαξκνγή νδεγηψλ; 4) 

Αλέπηπμαλ κηα πην ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο; 5) Βειηηψζεθαλ ζηε ζπγθέληξσζε ηεο 

πξνζνρή ηνπο; 6) Αλέπηπμαλ ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θη επηρεηξήκαηα; 7) Αλέπηπμαλ ηε 

θαληαζία ηνπο; 8) πλεξγάζηεθαλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο; 9) Βειηηψζεθαλ ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ; 10) Βειηηψζεθαλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο; 11) Αλέπηπμαλ 

θαηαλφεζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ; 12) Σν Πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε; 13) Tν Πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηε 

δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε; 14) Σν Πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηε κείσζε 

ζπγθξνχζεσλ ζηελ ηάμε; 15) Θα ήζειε ν εθπαηδεπηηθφο λα ην πινπνηήζεη μαλά ηελ επφκελε 

ρξνληά; 

3. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ 

ηνπο δαζθάινπο 

Χο πξνο ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: «Οη καζεηέο ζαο πεξίκελαλ κε ιαρηάξα 

λα παξαθνινπζήζνπλ ηα εξγαζηήξηα;», ην 84% ησλ δαζθάισλ επέιεμε ηε βαζκίδα 

«πνιχ»(Πίλαθαο 1). 

Πίλαθαο 1. Οη καζεηέο πεξίκελαλ κε ιαρηάξα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα εξγαζηήξηα; 

 Πιήζνο Δθπαηδεπηηθψλ Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%) 

Καζφινπ 1 4,0 

Λίγν 0 0 

Αξθεηά 3 12,0 

Πνιχ 21 84,0 

χλνιν 25 100,0 

Χο πξνο ηε δεχηεξε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: «Οη καζεηέο ζαο βειηηψζεθαλ ζην λ‟ 

αθνχλ κε πξνζνρή θη ελδηαθέξνλ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο;», ην 36% ησλ δαζθάισλ επέιεμε ηε 

βαζκίδα«πνιχ» (Πίλαθαο 2). 
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Πίλαθαο 2.  Οη καζεηέο βειηηψζεθαλ ζην λ‟ αθνχλ κε πξνζνρή θη ελδηαθέξνλ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο; 

 Πιήζνο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ 

(%) 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 7 28,0 

Αξθεηά 9 36,0 

Πνιχ 9 36,0 

χλνιν 25 100,0 

Χο πξνο ηελ ηξίηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Οη καζεηέο βειηηψζεθαλ ζηελ αθξφαζε θη 

εθαξκνγή νδεγηψλ;»ην 56%ησλ εθπαηδεπηηθψλ επέιεμε ηε βαζκίδα «πνιχ»(Πίλαθαο 3). 

Πίλαθαο 3. Οη καζεηέο βειηηψζεθαλ ζηελ αθξφαζε θη εθαξκνγή νδεγηψλ; 

 Πιήζνο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ 

(%) 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 5 20,0 

Αξθεηά 6 24,0 

Πνιχ 14 56,0 

χλνιν 25 100,0 

Χο πξνο ηελ ηέηαξηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Οη καζεηέο αλέπηπμαλ κηα πην ζεηηθή 

εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο;»,  ην 52% ησλ εθπαηδεπηηθψλ επέιεμε ηε βαζκίδα«πνιχ» (Πίλαθαο 

4). 

Πίλαθαο 4.  Οη καζεηέο αλέπηπμαλ κηα πην ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο; 

 Πιήζνο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ 

(%) 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 3 12,0 

Αξθεηά 9 36,0 

Πνιχ 13 52,0 

χλνιν 25 100,0 

Χο πξνο ηελ πέκπηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Οη καζεηέο βειηηψζεθαλ ζηε 

ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπο;», ην 40% ησλ δαζθάισλ επέιεμε ηε βαζκίδα 

«πνιχ»(Πίλαθαο 5). 
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Πίλαθαο 5.  Οη καζεηέο βειηηψζεθαλ ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπο; 

 Πιήζνο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%) 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 4 16,0 

Αξθεηά 11 44,0 

Πνιχ 10 40,0 

χλνιν 25 100,0 

Χο πξνο ηελ έθηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Οη καζεηέο αλέπηπμαλ ινγηθνχο 

ζπιινγηζκνχο θη επηρεηξήκαηα;», ην 24%ησλ δαζθάισλ επέιεμε ηε βαζκίδα«πνιχ»(Πίλαθαο 

6). 

Πίλαθαο 6.  Οη καζεηέο αλέπηπμαλ ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θη επηρεηξήκαηα; 

 Πιήζνο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%) 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 2 8,0 

Αξθεηά 17 68,0 

Πνιχ 6 24,0 

χλνιν 25 100,0 

Χο πξνο ηελ έβδνκε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Οη καζεηέο αλέπηπμαλ ηε θαληαζία 

ηνπο;»,ην 52%ησλ δαζθάισλ επέιεμε ηε βαζκίδα «πνιχ»(Πίλαθαο 7). 

Πίλαθαο 7. Οη καζεηέο αλέπηπμαλ ηε θαληαζία ηνπο; 

 Πιήζνο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%) 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 3 12,0 

Αξθεηά 9 36,0 

Πνιχ 13 52,0 

χλνιν 25 100,0 

Χο πξνο ηελ φγδνε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Οη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ζην πιαίζην νκάδσλ;», ην 68%ησλ δαζθάισλ επέιεμε ηε βαζκίδα 

«πνιχ»(Πίλαθαο 8). 
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Πίλαθαο 8. Οη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζην πιαίζην νκάδσλ; 

 Πιήζνο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%) 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 0 0 

Αξθεηά 8 32,0 

Πνιχ 17 68,0 

χλνιν 25 100,0 

Χο πξνο ηελ έλαηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Οη καζεηέο βειηηψζεθαλ ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ;», ην 36%ησλ δαζθάισλ επέιεμε ηε βαζκίδα «πνιχ» (Πίλαθαο 9). 

Πίλαθαο 9.  Οη καζεηέο βειηηψζεθαλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ; 

 Πιήζνο Δθπαηδεπηηθψλ Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%) 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 4 16,0 

Αξθεηά 12 48,0 

Πνιχ 9 36,0 

χλνιν 25 100,0 

Χο πξνο ηε δέθαηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Οη καζεηέο βειηηψζεθαλ ζηε δηαρείξηζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο;», ην 44%ησλ δαζθάισλ επέιεμε ηε βαζκίδα «πνιχ» (Πίλαθαο 10). 

Πίλαθαο 10.  Οη καζεηέο βειηηψζεθαλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο; 

 Πιήζνο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%) 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 4 16,0 

Αξθεηά 10 40,0 

Πνιχ 11 44,0 

χλνιν 25 100,0 

Χο πξνο ηελ ελδέθαηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Οη καζεηέο αλέπηπμαλ θαηαλφεζε γηα 

ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ;», ην 32%ησλ δαζθάισλ επέιεμε ηε βαζκίδα «πνιχ»(Πίλαθαο 

11). 

Πίλαθαο 11.  Οη καζεηέο αλέπηπμαλ θαηαλφεζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ; 

 Πιήζνο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%) 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 6 24,0 

Αξθεηά 11 44,0 
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Πνιχ 8 32,0 

χλνιν 25 100,0 

Χο πξνο ηε δσδέθαηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Σν Πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε;»,ην 64%ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επέιεμε ηε βαζκίδα «πνιχ»(Πίλαθαο 12). 

Πίλαθαο 12. Σν Πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ 

ηάμε; 

 Πιήζνο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%) 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 2 8,0 

Αξθεηά 7 28,0 

Πνιχ 16 64,0 

χλνιν 25 100,0 

Χο πξνο ηε δέθαηε ηξίηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Σν Πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηε 

δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε;»,ην 80%ησλ εθπαηδεπηηθψλ επέιεμε ηε βαζκίδα 

«πνιχ»(Πίλαθαο 13). 

Πίλαθαο 13. Σν Πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε; 

 Πιήζνο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%) 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 1 4,0 

Αξθεηά 4 16,0 

Πνιχ 20 80,0 

χλνιν 25 100,0 

Χο πξνο ηελ δέθαηε ηέηαξηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Σν Πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηε 

κείσζε ζπγθξνχζεσλ ζηελ ηάμε;»,ην 44%ησλ εθπαηδεπηηθψλ επέιεμε ηε βαζκίδα 

«πνιχ»(Πίλαθαο 14). 

Πίλαθαο 14. Σν Πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηε κείσζε ζπγθξνχζεσλ ζηελ ηάμε; 

 Πιήζνο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%) 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 6 24,0 

Αξθεηά 8 32,0 

Πνιχ 11 44,0 

χλνιν 25 100,0 
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Χο πξνο ηε δέθαηε πέκπηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Θα ήζεια λα πινπνηήζσ μαλά ην 

Πξφγξακκα ηνπ ρξφλνπ;»,ην 80%ησλ εθπαηδεπηηθψλ επέιεμε ηε βαζκίδα «πνιχ»(Πίλαθαο 

15). 

Πίλαθαο 15.  Θα ήζεια λα πινπνηήζσ μαλά ην Πξφγξακκα ηνπ ρξφλνπ; 

 Πιήζνο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%) 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 2 8,0 

Αξθεηά 3 12,0 

Πνιχ 20 80,0 

χλνιν 25 100,0 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο θαίλεηαη φηη ν κεγαιχηεξνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνίεζαλ ην πξφγξακκα παξαηεξείηαη θπξίσο ζε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ δήισζαλ φηη ην πξφγξακκαελίζρπζε ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ κεηαμχ 

ηνπο, αχμεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ζπκκεηνρή θαη ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ 

θιίκαηνο ζηελ ηάμε. 

‘ έλα δεχηεξν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εκθαλίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ επίδξαζε ησλ εξγαζηεξίσλ 

ζηηο δεμηφηεηεο θνηλσληθήο κάζεζεο ησλ καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη νη καζεηέο 

κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο πνπ είραλ σο αθφξκεζε απνζπάζκαηα ηεο 

βαιθαληθήο ινγνηερλίαο αλέπηπμαλ κηα πην ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θη ελίζρπζαλ ηε 

θαληαζία ηνπο. Δπίζεο,  δήισζαλ φηη ην πξφγξακκα βειηίσζε ηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο 

ηνπο, πξνψζεζε ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δηεπθφιπλε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη αλέπηπμε ηηο δεμηφηεηεο ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο νδεγηψλ. 

Σν ρακειφηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδνπλ νη δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ κεηαμχ 

ηνπο, φπσο είλαη ε αλάπηπμε θαηαλφεζεο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, ε κείσζε 

ζπγθξνχζεσλ ζηελ ηάμε θαη ε βειηίσζε ζην λ‘ αθνχλ κε πξνζνρή θη ελδηαθέξνλ ηνλ 

ζπλνκηιεηή ηνπο. 

πκπιεξσκαηηθά, ζην Γηάγξακκα 1 θαίλεηαη φηη ν κεγαιχηεξνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

δαζθάισλ παξαηεξείηαη ζηηο δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ιαρηάξα ησλ καζεηψλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην Πξφγξακκα, ζηελ επηζπκία ησλ δαζθάισλ λα ην  πινπνηήζνπλ μαλά 

ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά θαη ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε. Δπηπιένλ, 

ζ‘ έλα δεχηεξν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη δειψζεηο αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε  

ησλ δεμηνηήησλ θνηλσληθήο κάζεζεο ησλ παηδηψλ κέζσ ησλ εξγαζηεξίσλ. 
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Γηάγξακκα 1. Ηθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνίεζαλ ην Πξφγξακκα 

πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

Ζ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην «Έληππν Ηθαλνπνίεζεο 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ» έδεημε φηη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ 25 δαζθάισλ πνπ πήξαλ κέξνο 

ζην πξφγξακκα ήηαλ πςειφο θαη γηα ηηο 15 εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. πγθεθξηκέλα, 

ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θνηλσληθήο κάζεζεο ησλ παηδηψλ θπκαίλεηαη 

ζε πςειά επίπεδα (αξθεηά/ πνιχ κεηαμχ 72% θαη 100%).  

Ζ βαιθαληθή ινγνηερλία πνπ αμηνπνηήζεθε σο αθφξκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο θαηέζηεζε ηνπο καζεηέο πνιηηηζηηθά επθπείο, ηθαλνχο λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα 

θαηαλννχλ πνηθίια πνιηηηζηηθά πεξηβάιινληα θαη δξάζεηο πνιηηηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο. Ζ 

δηαλνεηηθή αληηπαξάζεζε κε πηπρέο δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ πξνψζεζε ηελ 

πνιππνιηηηζκηθή επηθνηλσλία, ελίζρπζε ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη πξφζθεξε λέεο εκπεηξίεο, 

γλψζεηο θαη δπλαηφηεηεο κάζεζεο.  

Σα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα πνπ εληζρχνπλ ηηο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ κέζα απφ επράξηζηεο θαη παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, έρνληαο, 

κάιηζηα, σο εξέζηζκα ηε δηαπνιηηηζκηθή ινγνηερλία,δηαζέηνπλ ην βαζηθφ πξνλφκην ηνπ 

ρακεινχ θφζηνπο. Δίλαη, ινηπφλ, ζεκαληηθφ βνήζεκα ζηνπο ραξάζζνληεο  πνιηηηθή γηα 

δεηήκαηα εθπαίδεπζεο, δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, αθνχ κπνξνχλ λα σθειήζνπλ, ιφγσ ησλ 

ειάρηζησλ εμφδσλ ηνπο, φινπο ηνπο καζεηέο. Σα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα, φρη κφλν εληζρχνπλ 

πνηθίιεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζπληεινχλ ζηε ζρνιηθή επηηπρία, φπσο ηελ 

ελζπλαίζζεζε, ηε ζπλεξγαζία, ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά πξνσζνχλ θαη ηελ απνδνρή ηνπ «άιινπ» δηακέζνπ ηεο αμηνπνίεζεο 

φισλ ησλ πνιηηηζκψλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ, θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. 

24%
32%

36%
36%

40%
44%
44%

52%
52%

56%
64%

68%
80%
80%

84%

Οι μαθητζσ ανζπτυξαν λογικοφσ ςυλλογιςμοφσ

Οι μαθητζσ κατανόηςαν τα ςυναιςθήματα των άλλων

Οι μαθητζσ βελτιώθηκαν ςτο ν’ ακοφν με προςοχή

Οι μαθητζσ βελτιώθηκαν ςτην επίλυςη προβλημάτων

Οι μαθητζσ βελτιώθηκαν ςτη ςυγκζντρωςη τησ προςοχήσ

Οι μαθητζσ βελτιώθηκαν ςτη διαχείριςη ςυναιςθημάτων

Μειώθηκαν οι ςυγκροφςεισ ςτην τάξη

Οι μαθητζσ ανζπτυξαν μια πιο θετική αυτοεικόνα

Οι μαθητζσ ανζπτυξαν τη φανταςία τουσ

Οι μαθητζσ βελτιώθηκαν ςτην εφαρμογή οδηγιών

Αυξήθηκε το ενδιαφζρον για ςυμμετοχή ςτην τάξη

Οι μαθητζσ ςυνεργάςτηκαν με τουσ ςυμμαθητζσ τουσ

Δημιουργήθηκε θετικό κλίμα ςτην τάξη

Θα ήθελα να υλοποιήςω ξανά το Πρόγραμμα του χρόνου

Οι μαθητζσ περίμεναν με λαχτάρα τα εργαςτήρια

Ηθαλνπνίεζε Δθπαηδεπηηθνχ (πνιχ)
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Σα δηαπνιηηηζκηθά ζρνιηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα αλαπηχμνπλ 

ηηο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ έρνπλ κεγαιχηεξε ζεηηθή επίδξαζε 

αλ εθαξκφδνληαη απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία θαη ζπλερίδνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο θαη αθαδεκατθήο πνξείαο ησλ καζεηψλ. ίγνπξα, ε δεκηνπξγηθή γξαθή θαη ε 

ζχδεπμή ηεο κε ηε δηαπνιηηηζκηθή ινγνηερλία δελ θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, 

σζηφζν απνηεινχλ εξγαιεία κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ πλεπκαηηθή, θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζή ηνπο. 

Πεξηνξηζκνί  

Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γεκηνπξγηθή Γξαθή θαη 

Γεμηφηεηεο Κνηλσληθήο Μάζεζεο» απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαδεηθλχνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ινγνηερλίαο σο αθφξκεζε δξαζηεξηνηήησλ 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θνηλσληθήο κάζεζεο, σζηφζν ππάξρνπλ 

θάπνηνη πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα αλαθεξζνχλ: 

Έλαο πξψηνο πεξηνξηζκφο είλαη ε έληαμε ησλ δαζθάισλ θαη θαη‘ επέθηαζε ησλ καζεηψλ 

ηνπο ζηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ κε κε ηπραηνπνηεκέλν ηξφπν. Σν 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη 25 εθπαηδεπηηθνί ηεο νκάδαο παξέκβαζεο δήηεζαλ λα 

πινπνηήζνπλ ην πξφγξακκα ιφγσ ησλ ειιείςεσλ πνπ είραλ πνιινί καζεηέο ηνπο ζηηο ελ 

ιφγσ δεμηφηεηεο. Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο είλαη ν δηηηφο ξφινο ησλ δαζθάισλ, νη νπνίνη 

ιεηηνχξγεζαλ θαη σο παξαηεξεηέο, αιιά θαη σο αμηνινγεηέο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

πλερίδνληαο, πνιινί εθπαηδεπηηθνί δελ θαηάθεξαλ λα πινπνηήζνπλ θαη ηα 38 εξγαζηήξηα, κε 

απνηέιεζκα πνιινί καζεηέο λα κελ έξζνπλ ζε επαθή κε φια ηα απνζπάζκαηα ηεο 

βαιθαληθήο ινγνηερλίαο. Δπηπξνζζέησο, κέζσ ηνπ «Δληχπνπ Ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ» δε δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο δαζθάινπο λα αμηνινγήζνπλ ηα ινγνηερληθά 

απνζπάζκαηα πνπ αμηνπνίεζαλ σο αθφξκεζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Να ζεκεησζεί φηη ηα 

θείκελα πξνέξρνληαλ απφ βηβιία βαιθαληθήο ινγνηερλίαο, ηα νπνία πξνηάζεθαλ απφ κεγάιν 

βηβιηνπσιείν ηεο Θεζζαινλίθεο. Σέινο, ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο απνηέιεζε θαη ε έιιεηςε 

αμηνιφγεζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο πνπ πινπνίεζαλ ην πξφγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί αμηνιφγεζε φρη κφλν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. 
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Abstract: The effective administration of a school unit is a special challenge for every 

principal, who wants to adopt best practices and to coordinate the activities of all those 

involved in the educational process, to ensure the smooth operation of the school unit and its 

transformation into an effective school. The present research focuses on achieving efficiency 

through the treatment of a very important problem, which each principal faces in relation to 

the human resources of the school unit: conflict management. Through bibliographic research 

the conceptual framework of the study is first presented, with an analysis of the concepts of 

administration, leadership and efficiency in the school environment. The presentation of the 

concept of conflicts and the analysis of their management techniques follow, whereas the last 

section summarizes the findings of the previous parts and presents the discussion, the 

limitations of the research and the accompanying proposals. As the appropriate way of 

managing in-school conflicts is pointed out, the study is a valuable aid for every principal in 

his effort for the proper management of the school human resources. 

Keywords: Management, Leadership, Effective school, Conflict management 

Πεξίιεςε: Ζ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο απνηειεί μερσξηζηή 

πξφθιεζε γηα θάζε δηεπζπληή, πνπ επηζπκεί ηελ πηνζέηεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ην 

ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, γηα 

ηελ εμαζθάιηζε εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ζε 

απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν. Ζ παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθφηεηαο 

κέζα απφ ηελ επίιπζε ελφο ζεκαληηθφηαηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ αληηκεησπίδεη ν θάζε 

δηεπζπληήο ζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο: ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. Μέζα απφ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα παξνπζηάδεηαη θαηαξράο ην ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην ηεο κειέηεο, κε αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ηεο δηνίθεζεο, ηεο εγεζίαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ε αλάιπζε ησλ ηερληθψλ δηαρείξηζήο ηνπο, ελψ ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα 

ζπλνςίδνληαη ηα επξήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ κεξψλ θαη παξνπζηάδνληαη ε ζπδήηεζε, 

νηπεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη νη ζπλαθφινπζεο πξνηάζεηο. Καζψο επηζεκαίλεηαη ν 

ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ε κειέηε απνηειεί 
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πνιχηηκν βνήζεκα γηα θάζε δηεπζπληή, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα νξζή δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηνίθεζε, Ζγεζία, Απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν, Γηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ 

1. Δηζαγσγή 

Οη πνιχπιεπξεο θαη ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ ζεκεηψλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα παγθνζκίσο ζε 

θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο γίλνληαη αλαπφθεπθηα ε αηηία 

αληίζηνηρσλ αιιαγψλ -θάπνηε απφηνκσλ- θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (European 

Commission, Report I, 2002). πλαθφινπζα, ν εθπαηδεπηηθφο ζήκεξα έξρεηαη αληηκέησπνο κε 

λέεο, εληειψο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο, ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνεγνχκελσλ 

γελεψλ, θαη αληηδξά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηηο πξνθιήζεηο, επαλαπξνζδηνξίδνληαο θαη 

δηαθνξνπνηψληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζε φιεο ηεο ηηο δηαζηάζεηο. Σν ίδην 

αθξηβψο θαηλφκελν παξαηεξείηαη, θπζηθά, θαη ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, ηα 

νπνία, πέξα απφ ηνλ παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ ηνπο ξφιν, έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη φιεο 

ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα δηιήκκαηα πνπ επηβάιιεη ε θαηλνχξηα, πνιπδηάζηαηε πξαγκαηηθφηεηα 

(Ξσρέιιεο, 2005). 

Έηζη, θαζψο αλαθχπηνπλ λέα, ζχλζεηα πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο θαηλνθαλείο, νινέλα θαη πην 

ζπρλά γίλεηαη ζήκεξα ιφγνο γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο δηαθνξεηηθνχ, πην ζχγρξνλνπ δηδαθηηθνχ 

θαη δηνηθεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ, ην νπνίν ζα κπνξεί αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά 

ζηηο αλάγθεο ησλ θαηξψλ (Θσκά, 2010).Σν «απνηειεζκαηηθφ» ζρνιείν, επέιηθην θαη ηθαλφ λα 

πξνζαξκνζηεί  δεκηνπξγηθά ζε θάζε είδνπο αιιαγέο, απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, δηακνξθψλνληαο έλα λέν, ζχγρξνλν πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη 

δηνίθεζεο (Εηάθα, 2014). ε έλα ηέηνην κνληέιν θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ν δηεπζπληήο. Χο 

θχξηνο παξάγνληαο ζπληνληζκνχ, νξγάλσζεο, ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ, ππέξβαζεο δηαθνξψλ, 

γεθχξσζεο παξαδνζηαθψλ θαη ζχγρξνλσλ ζηνηρείσλ θαη αλάδεημεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε 

νινθιεξσκέλν κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθνπνηεηηθφ ζεζκφ, ν ζχγρξνλνο δηεπζπληήο επηδηψθεη 

λα ππεξβεί ηηο παξσρεκέλεο αληηιήςεηο πνπ δηέπνπλ ηα παξαδνζηαθά κνληέια δηνίθεζεο θαη 

λα αλαδεηρζεί ζε πξννδεπηηθφ εγέηε, πνπ ζέηεη θαη πξαγκαηνπνηεί πςεινχο ζηφρνπο  

(Εσγφπνπινο, 2012). 

Ζ παξνχζα κειέηε, πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο, θηινδνμεί λα 

παξνπζηάζεη κία απφ ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο, πνπ αληηκεησπίδεη έλαο δηεπζπληήο απηνχ ηνπ 

ηχπνπ,ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν.Πξφθεηηαη γηα ζηφρν 

κεγαιεπήβνιν, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νπνίνπ θαζεκεξηλά ν δηεπζπληήο αληηκεησπίδεη κηθξέο ή 

κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο, θαζψο επηβάιιεηαη λα δηαρεηξηζηεί ηαπηφρξνλα θαη αλζξψπηλν 

δπλακηθφ (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, γνλείο θαη θεδεκφλεο, θνηλσλία) 

αιιά θαη πιηθά κέζα, ελψ παξάιιεια απαηηείηαη λα νξγαλψζεη δξαζηεξηφηεηεο θάπνηε κε 

ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο (Καηζαξφο, 2008a).  
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ηελ πξψηε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο κειέηεο, κε αλάιπζε ησλ 

ελλνηψλ ηεο δηνίθεζεο, ηεο εγεζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Αθνινπζεί ζηε δεχηεξε ελφηεηα ε παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε αλάιπζε 

ησλ ηερληθψλ δηαρείξηζήο ηνπο. Ζ ηξίηε ελφηεηα, ηέινο, ζπλνςίδεη ηα επξήκαηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ κεξψλ, πεξηιακβάλεη ηε ζπδήηεζε, ηελ παξνπζίαζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο 

έξεπλαο θαη ηηο ζπλαθφινπζεο πξνηάζεηο. Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ηίζεηαη ε βάζε 

-πέξα απφ ηελ απφθηεζε ζρεηηθήο γλψζεο- ψζηε νη ζχγρξνλνη δηεπζπληέο-εγέηεο λα 

βνεζεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο επζχλεο, 

αληηιακβαλφκελνη ηε ζπλέρεηα, εξκελεχνληαο ηελ ακθίδξνκε ζρέζε δηεπζπληή θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζπλζεθψλ θαη θαηαλνψληαο ην είδνο, ηελ αηηία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

φπνησλ δηαθνξνπνηήζεσλ. Θα κπνξέζνπλ, έηζη, λα αληηκεησπίζνπλ πηζαλά ζρεηηθά 

πξνβιήκαηα αιιά θαη λα πξνβιέςνπλ ή/θαη λα πξνιάβνπλ αληίζηνηρα ζην κέιινλ. 

2. Δλλνηνινγηθφ πιαίζην 

2.1.  Οη έλλνηεο ηεο ζρνιηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο 

Ο φξνο «δηνίθεζε», ή ν ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελνο αγγιηθφο φξνο management, ζε πξψηε 

αλάγλσζε δείρλεη αζπκβίβαζηνο κε ην ζεζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο αλαθέξεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. Αθνξά ζην ζπληνληζκφ πφξσλ θάζε είδνπο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε απφδνζε,γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ην επηδησθφκελν 

θέξδνο, θαη πεξηιακβάλεη θαζνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο: πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε, δηεχζπλζε 

θαη έιεγρν δξαζηεξηνηήησλ, κε παξάιιειε αμηνπνίεζε θάζε παξαγσγηθνχ πφξνπ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ (Καηζαξφο, 2008a). Οη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο είλαη 

ζπλερείο θαη έπνληαη ε κία ηεο άιιεο. Δπηβάιιεηαη λα αξρίδνπλ κε αλαζθφπεζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ελεξγεηψλ θαη λα νινθιεξψλνληαη κε 

αμηνιφγεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, κε απψηεξν ζηφρν ηε 

δηφξζσζε ιαζψλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

(Κνπηνχδεο, 1999).  

Βαζχηεξε κειέηε ηεο έλλνηαο θαηαδεηθλχεη, παξφια απηά, ζηελέο ζρέζεηο θαη κε ην ζεζκφ ηεο 

εθπαίδεπζεο. Καζψο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν απαηηείηαη –φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε θάζε 

άιινπ νξγαληζκνχ- ζπληνληζκφο πφξσλ (ηερληθψλ, πιηθψλ αιιά θαη αλζξψπηλσλ) 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθφ, φπσο επηδηψθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα παγθνζκίσο, 

γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πσο απαηηείηαη δηνίθεζε. Απαξαίηεηνο είλαη, επίζεο, θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε, ε δηεχζπλζε, ν έιεγρνο δξαζηεξηνηήησλ, ε αλαζθφπεζε 

πξφηεξσλ ελεξγεηψλ θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε (Εσγφπνπινο, 2012· Κνπηνχδεο, 1999). 

Παξφιν πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζρνιείνπ δελ επηδηψθεηαη κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο, φπσο 

απηφ γίλεηαη θαηαλνεηφ ζε κηα επηρείξεζε, φκσο βαζηθφο ζηφρνο είλαη πάληα ε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δχθνια, ινηπφλ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε έλλνηα ηεο 

δηνίθεζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αζπκβίβαζηε κε ην ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ (Εηάθα, 

2014).Έηζη, θαηά ην αΐηε (2007), σο ζρνιηθή δηνίθεζε νξίδεηαη θάζε ιεηηνπξγηθή 
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δηαδηθαζία θαη θάζε ζχλνιν ελεξγεηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, ιήςεο απνθάζεσλ, 

δηεχζπλζεο, ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ, απαξαίηεησλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ ζην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Δπί ρξφληα ε έλλνηα ηεο δηνίθεζεο ζεσξνχληαλ ζπλψλπκε κε εθείλε ηεο εγεζίαο, θαζψο 

παξνπζηάδνπλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία, κε απνηέιεζκα ε έλλνηα ηνπ δηεπζπληή- δηνηθεηή λα 

ζπκπίπηεη κε εθείλε ηνπ εγέηε. Μφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαδείρζεθαλ νη νπζηαζηηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ, θαζψο ε έλλνηα ηεο εγεζίαο απνδείρζεθε δηαθνξεηηθή απφ 

εθείλε ηεο δηνίθεζεο, αλακθίβνια ζπκπιεξσκαηηθή θαη πηζαλφλ αλψηεξε (Παζηαξδήο, 

2004). Παξακέλεη, παξφια απηά, αθφκα θαη ζήκεξα ε δπζθνιία ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ 

ηεο έλλνηαο ηεο εγεζίαο, ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεη ε χπαξμε πεξηζζφηεξσλ απφ 350 

ζρεηηθψλ νξηζκψλ. Πξφθεηηαη, βέβαηα, γηα δπζθνιία αλακελφκελε θαη εχθνια εμεγήζηκε, 

θαζψο ε εγεζία αζθείηαη θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα (ρψξεο, θνπιηνχξεο, 

νξγαληζκνχο, θ.ι.π) θαη κπνξεί λα εξκελεπζεί κε βάζε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

(Καηζαξφο, 2008a).  

ζνλ αθνξά ζηηο θπξηφηεξεο απφ ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο, εθείλε ησλ πξνζσπηθψλ 

γλσξηζκάησλ δίλεη έκθαζε ζηα έκθπηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο εγέηε, ελψ –ζηνλ αληίπνδα- ε 

πξνζέγγηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ππνζηεξίδεη φηη ε εγεζία δελ ζρεηίδεηαη κε έκθπηνπο 

παξάγνληεο αιιά δηδάζθεηαη. Αθνινχζσο, ε πξνζέγγηζε ηεο πεξίπησζεο ηνλίδεη ηελ απνπζία 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο εγεζίαο θαη ππνζηεξίδεη φηη έλαο εγέηεο δηακνξθψλεη ηε ζηάζε 

ηνπ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, ηέινο, εζηηάδεη ζηηο 

αιιαγέο, πνπ νθείιεη λα επηθέξεη ν εγέηεο ζηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπ νπνίνπ 

εγείηαη, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηε ζπλνιηθή ηνπ βειηίσζε (Κπζξαηψηεο, 2011).  

ε γεληθέο γξακκέο, πάλησο, ε εγεζία αληηκεησπίδεηαη σο ην πιέγκα εθείλν ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο γηα λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. Χο 

απνηέιεζκα, ν φξνο ζεσξείηαη φηη αλαθέξεηαη ζηελ επίδξαζε πνπ αζθεί έλα κέινο νκάδαο 

ζηα ππφινηπα κέιε, γηα λα επηηεπρζεί έλαο θνηλφο ζηφρνο (Κπζξαηψηεο, 2010). ην ίδην 

πιαίζην, σο εγέηεο αληηκεησπίδεηαη εθείλνο πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επεξεάδεη ηνπο άιινπο 

ζηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ ν ίδηνο επηζπκεί (Everard&Morris, 1999). ηελ 

πεξίπησζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην άηνκν απηφ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα είλαη ν δηεπζπληήο, ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη κε άιια ζηειέρε πνπ επίζεο 

αζθνχλ θάπνηα κνξθή εγεζίαο, είηε ζην ζρνιείν, φπσο ν ππνδηεπζπληήο θαη ν ζχιινγνο 

δηδαζθφλησλ, είηε ζε επξχηεξν πιαίζην, φπσο ν δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο, ν πεξηθεξεηαθφο 

δηεπζπληήο θαη ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο (αΐηεο, 2008).  

2.2.  Σν απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν θαη ε απνηειεζκαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε 

Ο φξνο «απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν» εηζήρζε ζηα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα απφ ηνλ Coleman ην 

1966, νη έξεπλεο ηνπ νπνίνπ νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ζρνιείν έρεη ειάρηζηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, θαζψο θαηά θχξην ιφγν ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ (Θσκά, 2010). Ζ ακθηζβήηεζε ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ 
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δεκηνχξγεζε ζηηο Ζ.Π.Α, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ην «θίλεκα ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ», κε πξσηεξγάηε ηνλ R. Edmonds θαη βαζηθή αξρή ηελ 

αλακθηζβήηεηε δπλαηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε θαη ηελ φπνηα επίδξαζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. Μάιηζηα ν Edmonds παξνπζίαζε αλαιπηηθά ηνπο 

παξάγνληεο πνπ, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, εμαζθαιίδνπλ ην παξαπάλσ απνηέιεζκα θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ζπληζηνχλ ην «απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν» (Εηάθα, 2014). 

Ζ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (effectiveness), πάλησο,δχζθνια νξίδεηαη. ηελ 

πιεηνςεθία ησλ πξνηεηλφκελσλ νξηζκψλ ηαπηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα λα επηηπγράλεη θάπνηνο 

έλα αλακελφκελν απνηέιεζκα θαη αληηδηαζηέιιεηαη ζηελ έλλνηα ηεο απνδνηηθφηεηαο 

(efficiency), ηεο ηδηφηεηαο, δειαδή, παξαγσγήο έξγνπ θαη νθέινπο (Μπακπηληψηεο, 1998). 

Με άιια ιφγηα, απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ην λα θάλεη θαλείο ζσζηέο ελέξγεηεο, ελψ 

απνδνηηθφηεηα ην λα θάλεη θάηη ζσζηά. Έηζη, αλαθνξηθά κε ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, 

έλα ζρνιείν κπνξεί λα ζεσξεζεί απνηειεζκαηηθφ φηαλ είλαη ζε ζέζε λα βειηηψζεη ηελ 

επίδνζε φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ, ζε ζρέζε πάληα κε ηελ επίδνζε πνπ αλακέλεηαη απφ ηνπο 

καζεηέο απηνχο κε βάζε παξακέηξνπο εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, φπσο νη πξνζσπηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο, ε νηθνγέλεηα ή ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε (Θσκά, 2010). 

Πνιινί εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζρνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη απηνί, ζε γεληθέο γξακκέο, 

ζρεηίδνληαη κε ην δείγκα πνπ επηιέγεηαη, ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ ζρεδηαδφκελσλ ελεξγεηψλ 

θαη ηε κεζνδνινγία, ην θιίκα, ηηο πξνζδνθίεο, ην πιαίζην αμηνιφγεζεο, ηελ απφθηεζε 

θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ θαη, θπζηθά, ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ (Καδηαλάθε, 2008). Ο 

Mortimore (1995)ζεσξεί φηη βαζηθνί παξάγνληεο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη θαηαξράο νη θνηλνί 

ζηφρνη ησλ δηδαζθφλησλ, ε δηαξθήο επηκφξθσζή ηνπο, φπσο θαη ε ζηελή ζπλεξγαζία 

ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. εκαληηθφ ξφιν παίδεη, επίζεο, ε εζηίαζε ζηε κάζεζε, ε ζεηηθή 

ελίζρπζε, κε επηβξάβεπζε φζνλ αθνξά ζηελ επίδνζε αιιά θαη ζηελ πεηζαξρία ησλ καζεηψλ, 

ην ήξεκν θαη νξγαλσκέλν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηνπο 

καζεηέο. Απαηηείηαη, ηέινο, ε αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ φισλ, ψζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη ζρέζεηο ηζφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ήξεκε 

εξγαζηαθή δσή θαη απνθπγή ζπγθξνχζεσλ (Mortimore, 1995). Οη ηειεπηαίεο απεηινχλ ηε 

ζπλνρή ηεο νκάδαο θαη δπλακηηίδνπλ θάζε πξνζπάζεηα επίηεπμεο ζηφρσλ. Ζ δηαρείξηζή ηνπο 

απνηειεί, θαηά ζπλέπεηα, ηε ζεκαληηθφηεξε, ίζσο, πξφθιεζε γηα έλα δηεπζπληή, πνπ ζεσξεί 

φια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά σο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη ηεο δηθήο ηνπ 

επαγγεικαηηθήο πνξείαο θαη ζρεδηάδεη κε πξνζνρή ηηο ελέξγεηέο ηνπ βάζεη ησλ ζηφρσλ απηψλ, 

επηδηψθνληαο λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, ψζηε ν ίδηνο λα εμειηρζεί απφ απιφ δηεπζπληή ζε 

εκπλεπζκέλν εγέηε (Καδηαλάθε, 2008).  
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3. Γηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ 

3.1. Έλλνηα θαη πεξηερφκελν ησλ ζπγθξνχζεσλ 

Καηά ηνλ αΐηε (2007:269), θάζε ζρνιείν «απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν αλζξψπσλ, ην νπνίν 

κε θνηλή πξνζπάζεηα απνβιέπεη ζηελ νξηνζέηεζε θαη επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη 

ζθνπψλ». Καζψο, φκσο, θάζε άλζξσπνο έρεη δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα απφ ηνπο 

ππφινηπνπο αιιά νθείιεηλα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο, αλαπφθεπθηα δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο αληηπαξαζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο, σο απνηέιεζκα 

δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ θαζεκεξηλψλ ζεκάησλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο 

(Masters&Albright, 2002). Έηζη ε ζχγθξνπζε κπνξεί λα νξηζζεί σο ε επηδίσμε 

αζπκβίβαζησλ ζηφρσλ, κε απνηέιεζκα ηα νθέιε ηνπ ελφο εξγαδνκέλνπ ζε έλαλ νξγαληζκφ ή 

ρψξν λα απνβαίλνπλ ζε βάξνο ηνπ άιινπ (Corvette, 2007· Deutch, 1992). Πξφθεηηαη, 

ζπλεπψο, γηα κηα «πάιε» αλάκεζα ζε κεκνλσκέλα άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ, ηα νπνία 

ζεσξνχλ φηη ε επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο επηδηψμεσλ θαη ζηφρσλ παξεκπνδίδεηαη κε 

θάπνην ηξφπν απφ άιινλ ή άιινπο (Robbins, 1998).Αξθεηέο θνξέο είλαη ζπγθξνχζεηο 

«θαλνληζκψλ», θαζψο αθνξνχλ ζηάζεηο πνπ απνθιίλνπλ απφ ηνπο απνδεθηνχο θαλφλεο ηεο 

νκάδαο (Κάληαο, 1995). 

ην πιαίζην κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, αθξηβψο φπσο θαη ζε θάζε άιινλ νξγαληζκφ, νη 

ζπγθξνχζεηο έρνπλ πνηθίιε ηππνινγία: αλαθνξηθά κε ηε κνξθή ηνπο, κπνξεί λα είλαη 

αληηιεπηέο ή ιαλζάλνπζεο, φηαλ ππνβφζθνπλ ρσξίο λα εθδειψλνληαη. ζνλ αθνξά ζηα 

εκπιεθφκελα κέξε, κπνξεί λα είλαη θαηά πξψην ιφγν δηαπξνζσπηθέο, φηαλ αλαθχπηνπλ 

κεηαμχ αηφκσλ – κειψλ κηαο νκάδαο (Rahim, 2002). ηελ πεξίπησζε απηή ζπλήζσο 

ζπλδένληαη κε ζπλαηζζήκαηα κεκνλσκέλσλ αηφκσλ θαη θπξίσο κε ηελ αλάγθε ηνπο λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ πξαγκαηηθέο ή –θάπνηε- θαληαζηηθέο απεηιέο. πρλά, 

επίζεο, πξνθχπηνπλ απφ θαθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ, φπσο θαη απφ δπζθνιίεο 

νξγάλσζεο θαη ζηνρνζεζίαο, ελψ αξθεηέο θνξέο ζπλδένληαη κε ηελ αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο 

(DiPaola&Hoy, 2001· Thomas, 1976), πξνθχπηνπλ δειαδή απφ δηαθσλία γηα ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (West, 2004).  

Οη ζπγθξνχζεηο κπνξεί, επίζεο, λα είλαη νκαδηθέο, φηαλ αθνξνχλ δηάθνξεο νκάδεο κέζα ζην 

ζρνιείν (Everard&Morris, 1999·αΐηεο, 1994). Σέηνηνπ ηχπνπ ζπγθξνχζεηο βαζίδνληαη ζηε 

δηαθνξά αληηιήςεσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη ζηνλ αληαγσληζκφ γηα ηελ θαηάθηεζε 

πξνλνκίσλ (Κακπνπξίδεο, 2002). Τπάξρνπλ,επίζεο, ζπγθξνχζεηο κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ 

ή ζπγθξνχζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, νη νπνίεο ζπρλά πξνθχπηνπλ 

ιφγσ ηεο δηεθδίθεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ ή ιφγσ ηεο έληνλεο θξηηηθήο, πνπ ζπλήζσο 

αζθείηαη απφ θνξείο εθηφο εθπαίδεπζεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Rahim, 2002· Sethi, 

1995). 

Αξθεηνί είλαη νη κειεηεηέο πνπ έρνπλ αλαδείμεη ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο εθδήισζεο 

ζπγθξνχζεσλ -θπξίσο φζσλ ζρεηίδνληαη κε ην θαζήθνλ- ζην εζσηεξηθφ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη θάζε νξγαληζκνχ γεληθφηεξα(Chuangetal., 2004). Σνλίδνπλ κάιηζηα σο 
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θπξηφηεξν ζεηηθφ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή πνηθίισλ ηδεψλ, νη νπνίεο ζπλήζσο είλαη 

πςειήο πνηφηεηαο, θαζψο πξνθχπηνπλ απφ αηηηνινγεκέλεο απφςεηο αηφκσλ ή νκάδσλ. Έηζη 

πξνθαιείηαη ελδηαθέξνλ, ηα κέιε ηεο νκάδαο δξαζηεξηνπνηνχληαη, πξνσζείηαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα πξνβιήκαηα (Pondy, 1992· 

Tiosvold, 1998· Tyrrell, 2002). Οη Everard&Morris (1999) κάιηζηα, ζεσξνχλ φηη «απνπζία 

ζπγθξνχζεσλ κπνξεί λα ζεκαίλεη απνηίλαμε επζπλψλ, αδηαθνξία ή λσζξφηεηα». Άιισζηε ε 

ζχγθξνπζε είλαη έλαο ηξφπνο λα αλαδεηρζνχλ πξνβιήκαηα πνπ, ππφ άιιεο ζπλζήθεο, δελ ζα 

γίλνληαλ αληηιεπηά. Ζ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηε βειηίσζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ (Κακπνπξίδεο, 2002). 

Παξφια,φκσο, ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

νη ζπγθξνχζεηο ζην εζσηεξηθφ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο -θαη θπξίσο φζεο ζρεηίδνληαη κε ην 

ζπλαίζζεκα θαη φρη κε ην θαζήθνλ-έρνπλ νιέζξηα απνηειέζκαηα ζηε ζπλνρή, νξγάλσζε θαη 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ,ζε πεξίπησζε πνπ δελ αληηκεησπηζηνχλ άκεζα θαη ζσζηά 

(Callanan&Perri, 2006· Medinaetal., 2002· Jehn, 1995· αΐηεο, 1994). ην δηαπξνζσπηθφ 

επίπεδν κπνξεί λα γίλνπλ ε αθνξκή λα θαηαζηξαθνχλ αξκνληθέο ζρέζεηο, πνπ ίζσο 

ρηίζηεθαλ κε δπζθνιία θαη κεηά απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο απφ ηε κηα κεξηά 

δεκηνπξγνχληαη αηζζήκαηα δπζπηζηίαο, θαρππνςίαο θαη απνγνήηεπζεο ζε φζνπο ληψζνπλ φηη 

αδηθήζεθαλ θαη απφ ηελ άιιε αηζζήκαηα ππεξνρήο ζε φζνπο ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο 

ληθεηέο (Chuangetal., 2004· Κακπνπξίδεο, 2002). Σν πνιεκηθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγείηαη 

γίλεηαη αθνξκή λα κεησζνχλ ηα δεκηνπξγηθά θίλεηξα φζσλ εκπιέθνληαη ζηε ζχγθξνπζε, νη 

νπνίνη ζπαηαινχλ ην ρξφλν ηνπο ζε κε νπζηαζηηθέο ελέξγεηεο, πνπ κνλαδηθφ ζηφρν έρνπλ λα 

κεηψζνπλ ηνλ αληίπαιν. Έηζη εγθαηαιείπεηαη θάζε πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο, πνπ απνηειεί ηε 

βάζε αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ (Everard&Morris, 1999).  

3.2. Γηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

πξνθιήζεηο γηα έλα δηεπζπληή. πρλέο, άιισζηε, είλαη θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ν ίδηνο 

εκπιέθεηαη ζηε ζχγθξνπζε σο ππνθηλεηήο ή σο ελαγφκελνο. Αλ φκσο κηιάκε γηα δηεπζπληή – 

εγέηε, ηφηε ζίγνπξα εκπιέθεηαη σο κεζνιαβεηήο, πξνιεπηηθά ή «θαηαζβεζηηθά» (αΐηεο, 

2007): νθείιεη λα δηαγλψζεη ή λα πξνβιέςεη ηε ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ, λα εκβαζχλεη ζηα πξαγκαηηθά ηεο αίηηα θαη λα πηνζεηήζεη ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή, ψζηε λα απνθχγεη ηελ φμπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (Everard&Morris, 1999). Οη κειεηεηέο πξνηείλνπλ 

δηάθνξεο ηερληθέο, ηηο νπνίεο ν δηεπζπληήο νθείιεη λα γλσξίδεη. Οθείιεη,επίζεο, λα κπνξεί λα 

ηηο ζπλδπάζεη ή λα απνθαζίζεη ηάρηζηα πνηα ελδείθλπηαη θάζε θνξά, θαζψο θάζε πεξίπησζε 

κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (Γηαλνπιέαο, 1998). 

πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηηο εμήο ηερληθέο: 

Σερληθή ηεο απνθπγήο: ν δηεπζπληήο δηαρσξίδεη πιήξσο ή κεξηθψοηηο πιεπξέο πνπ 

ζπγθξνχνληαη θαη αλαζέηεη θαζήθνληα θαη ξφινπο ζε θάζε πιεπξά, απνζπψληαο έηζη ηελ 
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πξνζνρή απφ ηε ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε (Βαθφια &Νηθνιάνπ, 2011). Με ηνλ ηξφπν απηφ 

αλαβάιιεη ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ειπίδνληαο φηη κε ην ρξφλν ζα μεραζηεί. Παξφιν 

πνπ σο ηερληθή δείρλεη ρακειφ ελδηαθέξνλ γηα ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ελδείθλπηαη ζε πεξίπησζε ζπγθξνχζεσλ γηα αζήκαληα ζέκαηα. Σαπηφρξνλα, φκσο, 

πξνθαιεί άγρνο, πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη δπζρεξαίλεη ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζην 

κέιινλ, αθνχ ην αίηην ηεο ζχγθξνπζεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ αληηκεησπίδεηαη 

(Κακπνπξίδεο, 2002· Παπαζηάκνπ, 1989). 

Σερληθή ηνπ ζπκβηβαζκνχ: ν δηεπζπληήο παξεκβαίλεη έηζη ψζηε νη αληηκαρφκελεο πιεπξέο 

λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα κέζε, θνηλά απνδεθηή ιχζε, παξφιν πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 

δηαθνξέο ηνπο. Με έλα ηέηνην ζπκβηβαζκφ απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ληθεηψλ θαη εηηεκέλσλ 

θαη ηα πλεχκαηα -πξνζσξηλά ηνπιάρηζηνλ-εξεκνχλ, θαζψο εμαζθαιίδεηαη κεξηθή 

ηθαλνπνίεζε ζε θάζε πιεπξά θαη αλαδεηθλχνληαη ηα θνηλά ζεκεία ησλ νκάδσλ (Thomas, 

1976). Σν πξφβιεκα,φκσο, εθφζνλ δελ έρεη νπζηαζηηθά αληηκεησπηζηεί, ππάξρεη πηζαλφηεηα 

λα εκθαληζηεί μαλά  (Milton, 1981). 

Υξήζε ηεο εμνπζίαο: ζηελ πεξίπησζε απηή ν δηεπζπληήο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εμνπζία πνπ 

ηνπ δίλεη ε ζέζε ηνπ, επηβάιιεη ζηνπο εκπιεθνκέλνπο ζηε ζχγθξνπζε λα ζηακαηήζνπλ ηελ 

αληηπαξάζεζε. Πξφθεηηαη γηα ηε γξεγνξφηεξε κέζνδν δηεπζέηεζεο ζπγθξνχζεσλ, πνπ, φκσο, 

δεκηνπξγψληαο ληθεηέο θαη κε, πξνθαιεί έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, κε απνηέιεζκα ηε 

δηάζπαζε ηεο απαηηνχκελεο ζε θάζε νκάδα ζπλνρήο θαη ηελ εκθάληζε λέσλ ζπγθξνχζεσλ 

(αΐηεο, 2007). Υξεζηκνπνηείηαη κεηαμχ εξγαδνκέλσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθφ 

επίπεδν ηεξαξρίαο κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη κπνξεί λα θαηαιήμεη αθφκα θαη ζε 

ακθηζβήηεζε ηεο εγεζίαο (Burrell&Morgan, 2005· Κπξίδεο, 1999· Rahim, 2002). 

Σερληθή ηεο νξγάλσζεο: γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απαηηείηαη θαηαξράο κειέηε ηεο θχζεο θαη 

ησλ αηηίσλ ηεο ζχγθξνπζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ νξγαλψλνληαη θάζε θνξά ηα βήκαηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηεο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη πάληα ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ δηαθσλνχλησλ 

κεξψλ θαη ελδείθλπηαη γηα ζέκαηα ζεκαληηθά, ηα νπνία απαηηνχλ δεκηνπξγηθέο, νπζηαζηηθέο 

ιχζεηο (Κακπνπξίδεο, 2002· Milton, 1981).Ζ εθαξκνγή ηεο απαηηεί πηνζέηεζε δεκνθξαηηθνχ 

ζηπι εξγαζίαο θαη δηνίθεζεο θαη απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ελδηαθέξνληνο γηα ηαπηφρξνλε 

επίηεπμε αθελφο ησλ πξνζσπηθψλ θαη αθεηέξνπ ησλ νκαδηθψλ ζηφρσλ (Deutch, 1992· 

Follett, 1973). 

Σερληθή ηεο εμνκάιπλζεο: νδεγεί ζε ζηαδηαθή χθεζε ηεο ζχγθξνπζεο. Δλδείθλπηαη γηα 

ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη 

βαζίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ππνβάζκηζεο ησλ δηαθνξψλ θαη αλάδεημεο ησλ θνηλψλ ζεκείσλ. 

Έηζη,κέζσ ππνρσξήζεσλ θαη ζπκκφξθσζεο απνθαζηζηά ηελ αξκνλία ζηηο ζρέζεηο. ηα 

αξλεηηθά ηεο ζπγθαηαιέγεηαη ην φηη ζπρλά νη αηηίεο ηεο δηάζηαζεο εμαθνινπζνχλ λα 

πθίζηαληαη, κε απνηέιεζκα αξγφηεξα λα εθδειψλεηαη ε ζχγθξνπζε πνιχ πην έληνλα 

(Burrell&Morgan, 2005· Thomas, 1976). 

πλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ εληνπίδεηαη ζηελ ηερληθή – κνληέιν Thomas: θαηά ηνλ 

Thomas(1976) ε δηαρείξηζε θάζε θξίζεο θαζνξίδεηαη αθελφο απφ ην πφζν επηζπκνχλ ηα 
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εκπιεθφκελα κέξε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη αθεηέξνπ απφ ην πφζν έηνηκα 

είλαη λα ηθαλνπνηήζνπλ επηζπκίεο ησλ αληηπάισλ ηνπο. πλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ δεκηνπξγεί -αλάινγα κε ην βαζκφ επηζπκίαο θαη εηνηκφηεηαο- απνθπγή, 

πξνζαξκνγή, αληαγσληζκφ, ζπκβηβαζκφ ή ζπλεξγαζία. 

4. πκπεξάζκαηα 

Απφ ηελ παξαπάλσ αδξνκεξή επηζθφπεζε γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ιεηηνπξγία κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο θχζεο θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θάζε ζχγθξνπζεο, 

θαζψο θαη ησλ θηλήηξσλ ησλ εθάζηνηε ζπκκεηερφλησλ ζε απηή, δηεπθνιχλνπλ ηελ επηινγή 

ησλ ζσζηψλ ελεξγεηψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα γηα φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ θαηαξράο 

κεγηζηνπνηείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη δηεπθνιχλεηαη 

ε επηηπρήο νξγάλσζε θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ (Γηαλνπιέαο, 1998). Σαπηφρξνλα ν 

δηεπζπληήο αλαδεηθλχεηαη ζε εγέηε, ζε πξφζσπν δειαδή πνπ δελ αζθεί απιψο δηνίθεζε αιιά 

είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, καζεηψλ, γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ινηπψλ εξγαδνκέλσλ ζην ζρνιείν (Κπζξαηψηεο, 2010).  

Σα παξαπάλσ πξνυπνζέηνπλ, βέβαηα, θαιή γλψζε εθ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή – εγέηε αθελφο 

ησλ ηερληθψλ πξφιεςεο ή δηεπζέηεζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη αθεηέξνπ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, 

ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ. Ζ γλψζε απηή είλαη ην ζηνηρείν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο αλά πεξίπησζε ηερληθήο, κε βάζε ην είδνο, ηα θίλεηξα θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο 

ζχγθξνπζεο. Μηα ηέηνηα γλψζε, ζπλδπαζκέλε κε ηελ εκπεηξία, ηελ νπνία ζηαδηαθά απνθηά  

ν δηεπζπληήο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζα ηνλ βνεζήζεη λα δηαρεηξηζηεί επθνιφηεξα θαη άκεζα 

ηηο φπνηεο ζπγθξνχζεηο, εμαζθαιίδνληαο θιίκα εξεκίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα, βαζηθφηαηε πξνυπφζεζε νκαιήο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο (Γηαλνπιέαο, 

1998·Everard&Morris, 1999·αΐηεο, 2007). 

5. πδήηεζε–Πεξηνξηζκνί - Πξνηάζεηο 

ηελ παξνχζα κειέηε παξνπζηάζηεθε θαη αλαιχζεθε ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ απφ ην δηεπζπληή κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα  πξνβιήκαηα θαη δηιήκκαηα πνπ αληηκεησπίδεη έλαο δηεπζπληήο ζρνιείνπ 

ζήκεξα. Με αθεηεξία ηα ζηνηρεία πνπ εμαζθαιίδνπλ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ζρνιηθή 

ιεηηνπξγία θαη ζπλαθφινπζα ζηε ζρνιηθή δηνίθεζε, παξνπζηάζηεθε αξρηθά ε δηαθνξά ηνπ 

απινχ δηεπζπληή απφ ην δηεπζπληή εγέηε θαη πξνηάζεθαλ ιχζεηο θαη ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο ν 

ηειεπηαίνο ελδείθλπηαη λα πξνβεί, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην ελ ιφγσ πξφβιεκα κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα ηνλ ίδην θαη ηνπο ινηπνχο εκπιεθνκέλνπο. Απψηεξνο ζηφρνο 

είλαη πάληα λα εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ ζα θάλνπλ ην ζρνιείν 

απνηειεζκαηηθφ απέλαληη ζηηο ζπλζήθεο θαη ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ. 
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Αλακθίβνια πάλησο, γηα λα γίλεη πξάμε έλα ηέηνην φξακα απαηηείηαη κηα λέα ζεψξεζε ηεο 

ζρνιηθήο εγεζίαο. Ζ ειιεληθή πνιηηεία θαη νη ίδηνη νη δηεπζπληέο ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ 

ζρνιείν νθείινπλ λα ππεξβνχλ ην θαηεζηεκέλν, παξαδνζηαθφ πξφηππν, πνπ ππεξηνλίδεη ηελ 

εμνπζία ηνπ ελφο, θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα λέα ζεψξεζε ηνπ δηεπζπληηθνχ ξφινπ (Εηάθα, 

2014). ηε ζεψξεζε απηή ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην πνιπδηάζηαην ηεο επαγγεικαηηθήο 

επζχλεο, πνπ ζπλδέεηαη κε ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή, ε ακθίδξνκε ζρέζε δηεπζπληή θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ζε λέεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο 

κάιηζηα δηαθνξνπνηνχληαη ζπλερψο. Απαηηείηαη, ζπλεπψο,άλνηγκα ζε λέεο, πην ζχγρξνλεο 

πξαθηηθέο, ππέξβαζε ηνπ αηνκηζκνχ, πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο, θαζψο 

θαη έκθαζε ζηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηεο εγεζίαο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε θαη 

ζηελ πνηφηεηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Θσκά, 2010).  

Ο ΟΟΑ έρεη ήδε δηαηππψζεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε νπζηαζηηθψλ 

αιιαγψλ ζηε ζρνιηθή δηνίθεζε φισλ ησλ ρσξψλ.ε απηέο πεξηιακβάλεηαη ν 

επαλαθαζνξηζκφο ππεπζπλνηήησλ αλαθνξηθά κε φια ηα εγεηηθά ζηειέρε, κε παξάιιειε 

εθαξκνγή θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο,κέξηκλα γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ απνηειεζκαηηθήο 

ζρνιηθήο εγεζίαο θαη κεηαηξνπή ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ζε έλα ειθπζηηθφ επάγγεικα 

(Κπζξαηψηεο, 2011). Αλαθνξηθά κε ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ ππεπζπλνηήησλ, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξεο απηνλνκίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, κέζα απφ 

κηα πνιηηηθή απνθέληξσζεο, πνπ ζα εζηηάζεη ζηελ αλάδεημε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ, θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε ζρνιείνπ (Καηζαξφο, 2008b). Μηα 

ηέηνηα πξαθηηθή κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα θαηαλνκή εγεζίαο ζε άιια ζηειέρε πέξα 

απφ ην δηεπζπληή, θαζψο θαη γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ σο ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη ηνπο 

ηνπηθνχο πνιηηηθνχο παξάγνληεο (Εηάθα, 2014).  

ζνλ αθνξά ζηηο ινηπέο πξνηάζεηο ηνπ ΟΟΑ, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εγεηηθψλ 

δεμηνηήησλ απαηηείηαη ζρεηηθή ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη ζπλερήο επηκφξθσζε φισλ ησλ 

λπλ θαη φισλ ησλ ππνςεθίσλ ζρνιηθψλ εγεηψλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, εγεζίαο θαη δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ Διιάδα είλαη ίζσο ε 

κνλαδηθή ζηηο κέξεο καο ρψξα πνπ δελ απαηηεί ηα εγεηηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο λα έρνπλ 

γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εθπαηδεπηηθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε. Αληηζέησο, γηα ηελ επηινγή 

ησλ δηεπζπληψλ βαζηθφηαην ξφιν παίδνπλ ηα ρξφληα ππεξεζίαο, ηα νπνία δειψλνπλ εκπεηξία 

ζην επάγγεικα, ελλνψληαο φηη έλαο έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη θαη‘ αλάγθε θαη ηθαλφο 

δηεπζπληήο – εγέηεο (Εηάθα, 2014). Ζ φπνηα γλψζε δηαζέηνπλ νξηζκέλνη δηεπζπληέο 

πξνθχπηεη απφ δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, κε νινθιήξσζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζην 

αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο ή κε παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 εκεηψλεηαη εδψ πσο ην ίδην ην ππνπξγείν Παηδείαο, αληί λα δηεπθνιχλεη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ βαζηθνχ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ζηειερψλ 

εθπαίδεπζεο ηνπ ΔΚΓΓΑ, ζέηεη ζπλερψο πνηθίια εκπφδηα (επηινγή επηκνξθνχκελσλ κε 

θιεξψζεηο, δπζθνιία εμαζθάιηζεο άδεηαο παξαθνινχζεζεο θαη αδπλακία θάιπςεο βαζηθψλ 

αλαγθψλ ησλ επηκνξθνχκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνηρείν πνπ θαζηζηά 
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απαγνξεπηηθή ηελ παξαθνινχζεζε ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηακέλνπλ εθηφο 

Αζελψλ).Μεξηκλψληαο γηα ηελ ππέξβαζε θσιπκάησλ θαη εκπνδίσλ ηέηνηνπ είδνπο θαη 

νξγαλψλνληαο νπζηαζηηθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε φισλ ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ε πνιηηεία κπνξεί λα εμαζθαιίζεη απνηειεζκαηηθφηεξε ζρνιηθή δηνίθεζε ελψ 

νη ίδηνη νη ελδηαθεξφκελνη, έρνληαο πιένλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα, ζα κπνξέζνπλ λα 

επηηχρνπλ κεγαιχηεξε αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηνπο, ειθπζηηθφηεξνπο κηζζνχο θαη βειηίσζε 

φξσλ εξγαζίαο (Εηάθα, 2014· Κπζξαηψηεο, 2011). 

Υξεηάδεηαη, βέβαηα, πξνζεθηηθή κειέηε, έξεπλα θαη ζηάζκηζε δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνχλ θαη λα απνηηκεζνχλ ζσζηά:  

 ην είδνο θαη ε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο  

 ε αλίρλεπζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ ήδε ππεξεηνχλησλ ζηειερψλ, ζε 

ζχγθξηζε ή/θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ ππνςήθησλ πξνο κειινληηθή 

επηινγή 

 ε δεκηνπξγία επηκνξθσηηθψλ θέληξσλ ζε φιε ηε ρψξα 

 ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ επηκνξθσηψλ 

 ε εμαζθάιηζε εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ησλ επηκνξθνχκελσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

απνηειεζκαηηθή κέζνδν θάιπςεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θελψλ, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη 

ε πξνζσξηλή απνπζία ηνπο 

 ν ηξφπνο πηζηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ γλψζεσλ, ψζηε ε επηκφξθσζε λα κελ 

εμαληιείηαη ζε ηππηθή παξαθνινχζεζε αιιά λα απνδεηθλχεηαη ε απφθηεζε 

νπζηαζηηθή γλψζεο 

Γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, ηα παξαπάλσ 

δεηήκαηα δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα κειεηεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ζηελ παξνχζα κειέηε. ια 

φκσο κπνξνχλλα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κειινληηθήο έξεπλαο. 
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Ζ θαηαλφεζε ηνπ λφκνπ ηνπ  Coulomb κε ηελ εθαξκνγή ςεθηαθνχ παηρληδηνχ 
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Understand Coulomb's law with Unity 3d digital game application 
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Abstract: Digital educational games can enhance student participation in the educational 

process by improving the learning effectiveness of complex processes, such as Coulomb's law 

in physics. There are many misconceptions in understanding Columbus law. In the present 

study, learning effectiveness in understanding Columb's law was investigated through the 

application of a digital simulation game designed in Unity 3d for the physics lesson as well as 

the metacognitive ability of high school students using the MAI questionnaire. The results 

were very encouraging, the students through participating in this digital game understood 

Coulomb's law and the ability to solve exercises was improved. 

Keywords : digital game, Coulomb‘s law, learning effectiveness 

Πεξίιεςε: Σα ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία βειηηψλνληαο ηε καζεζηαθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζχλζεησλ δηαδηθαζηψλ, φπσο ν λφκνο ηνπ Coulomb ζηε 

θπζηθή.Τπάξρνπλ πνιιέο παξαλνήζεηο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ λφκνπ ηνπ Columb. ηελ 

παξνχζα κειέηε δηεξεπλήζεθε ε καζεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ θαηαλφεζε λφκνπ ηνπ 

Columb  κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελφο παηρληδηνχ ςεθηαθήο πξνζνκνίσζεο πνπ ζρεδηάζηεθε ζε 

Unity 3d γηα ην κάζεκα ηεο θπζηθήο θαζψο θαη ηε κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ 

γπκλαζίνπ κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ΜΑΗ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ πνιχ 

ελζαξξπληηθά, νη καζεηέο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζην ςεθηαθφ απηφ  παηρλίδη θαηαλφεζαλ ην 

λφκν ηνπ Coulomb θαη βειηηψζεθε ε δπλαηφηεηα επίιπζεο αζθήζεσλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: ςεθηαθφ παηρλίδη, λφκνο ηνπ Coulomb, καζεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

Δηζαγσγή 

Σα ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κνλαδηθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

ππνινγηζηψλ ζπκβάιινληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο, πξνζειθχνληαο ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζπλδπάδνληαο παξάιιεια ηελ απνιαπζηηθφηεηα ηνπ 
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παηρληδηνχ (Malone, 1980). Σν καζεζηαθφ πεξηερφκελν ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ ζπλδέεηαη 

ζπρλά κε ζεηηθά εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο (Randeletal., 1992).Ζ ςεθηαθή κάζεζε βαζηζκέλε ζην παηρλίδη ζηεξίδεηαη ζηελ 

πξνζπάζεηα πνπ εκπιέθεη ην καζεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ελψ παξάιιεια 

βειηηψλνληαη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη εληζρχεηαη ε γλψζε (Prensky, 2005). Ζ ηαρεία 

αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ηεο ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο 

θάλνληαο εθηθηή ηελ έληαμε ζε ζχλζεηα καζεζηαθά αληηθείκελα (Squireetal., 2003).H 

εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ςεθηαθνχ παηρληδηνχ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ην καζεζηαθφ πεξηερφκελν ελζσκαηψλεηαη ζην θαληαζηηθφ πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ 

(Habgoodetal., 2005). Tα ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζε κηα 

επξεία πνηθηιία κνξθψλ κάζεζεο (Shery&Pacheco, 2006).Ζ ςεθηαθή κάζεζε βαζηζκέλε ζην 

παηρλίδη (DGBL) κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ρξήζε ςεθηαθψλ παηρληδηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

κάζεζεο κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη απνηειεί κηα αληαγσληζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ηίζεληαη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε 

ηεο απφθηεζεο γλψζεο. Σα παηρλίδηα κπνξνχλ είηε λα ζρεδηαζηνχλ γηα λα πξνσζήζνπλ ηε 

κάζεζε ή ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, είηε λα ιάβνπλ ηε κνξθή πξνζνκνηψζεσλ 

πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα εμαζθήζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζε έλα εηθνληθφ 

πεξηβάιινλ (Prensky, 2005; Erhel, &Jamet, 2013). 

Αξθεηέο βηβιηνγξαθηθέο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

κάζεζεο κε βάζε ην παηρλίδη ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ηα καζεκαηηθά, ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο, ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ, ηε βηνινγία θαη ηελ ςπρνινγία. ια  ηα ζηνηρεία 

ζρεδηαζκνχ παηρληδηψλ επζπγξακκίδνληαη θαιά κε ηηο θαζηεξσκέλεο ζεσξίεο κάζεζεο φπσο ν 

θνηλσληθφο θνλζηξνπθηηβηζκφο. Χο εθ ηνχηνπ, απηνί νη ηχπνη παηρληδηψλ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα πξνσζήζνπλ θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, λα 

απμήζνπλ ηα θίλεηξα κάζεζεο θαη δψζνπλ επθαηξίεο γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηνλ 21 

αηψλα (Quian&Clark, 2016). ToUnity3D απνηειεί κεραλή παηρληδηψλ φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

κε πξνζνκνησκέλα ζελάξηα κπνξνχλ λα βηψζνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη αλέθηθηεο ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πιαηζηνζεηεκέλεο κάζεζεο (Shih&Hsu, 2016). Οη 

εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ππνινγηζηή θαη 

πξνζθέξνπλ 3D ρσξηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηε κειέηε δηαδηθαζηψλ (Mikropoulosetal., 

2003). Σα ςεθηαθά παηρλίδηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ έλα πεξηβάιινλ 3D δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο παίθηεο λα δξνπλ ζην πεξηβάιινλ απηφ κε πνιχ ξεαιηζηηθφ ηξφπν (Patrick, 

2009). Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ κεηα-αλαιχζεσλ ηεο γλσζηηθήο βάζεο ηεο κάζεζεο 

κε βάζε ην παηρλίδη, ηεο απφθηεζεο γλψζεσλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζηα θίλεηξα κάζεζεο 

έδεημε φηη ε κάζεζε βαζηζκέλε ζην παηρλίδη δελ επεξεάδεη ηελ αλάιπζεο ηεο γλψζεο αιιά 

επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο (Conollyetal., 2012; Chenetal., 2014). 

2.Φεθηαθά παηρλίδηα θαη Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Σα ζχγρξνλα καζεζηαθά πεξηβάιινληα εκθαλίδνπλ κεγάιε ζπρλφηεηα ρξήζεο ςεθηαθψλ 

εξγαιείσλ βαζηζκέλσλ ζε εηθνληθέο ηερλνινγίεο. ην πεδίν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ νη 
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πξνζνκνηψζεηο έρνπλ απνδεηρηεί ρξήζηκεο ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο, εηδηθφηεξα πνιχπινθσλ ή ελλνηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

παξαλνήζεηο(Kumar, &Chin, 2011). 

Οη πξνζνκνηψζεηο ζηα ςεθηαθά παηρλίδηα κπνξνχλ λα παξέρνπλ κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο γηα ηα πεηξακαηηθά θαηλφκελα πνπ δελ είλαη παξαηεξήζηκα ή γηα κεηξήζεηο πνπ 

είλαη αδχλαηνλ λα γίλνπλ. Αθφκε, έρεη βξεζεί πσο νη πξνζνκνηψζεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο 

ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ λα κάζνπλ θαη ζηελ ελζάξξπλζή ηνπο γηα έξεπλα. Οη 

εθαξκνγέο πξνζνκνίσζεο επηηξέπνπλ βησκαηηθή κάζεζε θαη εληζρχνπλ ηνλ θνηλσληθφ 

επνηθνδνκηηηζκφ κέζσ ησλ αζθαιψλ πεηξακάησλ ζε έλαλ απζεληηθφ εηθνληθφ θφζκν 

νηθνδνκψληαο λέα γλψζε (Dalgarno&Lee, 2010).  

Έηζη νη εηθνληθνί θφζκνη κπνξεί λα απνδεηρηνχλ σο δπλακηθνί ρψξνη κάζεζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα εζηηάζνπλ ζηελ επίιπζε πνιχπινθσλ 

πξνβιεκάησλ ζε πεξηβάιινλ πξαθηηθήο (Shafferetal. 2005). 

Οη πξνζνκνηψζεηο πξνζθέξνπλ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε θαη πνηθίιν νπηηθναθνπζηηθφ 

πιηθφ, ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληζρχνπλ ηηο επθαηξίεο ζθέςεο, επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη 

ιήςεο απφθαζεο. Οη καζεηέο κπνξνχλ ελεξγά λα εληνπίζνπλ κεηαβιεηέο, λα νξίζνπλ 

ππνζέζεηο, λα βξνπλ κεζφδνπο κέηξεζεο, δηαδηθαζίεο ή ηερληθέο αλάιπζεο δεδνκέλσλ. 

Έξεπλεο ζην πεδίν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ  έρνπλ δείμεη πσο νη καζεηέο πνπ εκπιέθνληαη 

ζε πξνζνκνηψζεηο αλαπηχζζνπλ γεληθεπκέλεο ζηξαηεγηθέο αλάιπζεο πξνβιήκαηνο. Οη 

πξνζνκνηψζεηο Φπζηθψλ επηζηεκψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο ζπληεινχλ 

ζηελ θαιχηεξε επίδνζε ησλ καζεηψλ (Geban, etal.,1992), ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ 

θξηηηθήο ζθέςεο (ηθαλφηεηεο παξαηήξεζεο, κέηξεζεο , ηαμηλφκεζεο, πεηξακαηηζκνχ) 

(Smetana, &Bell, 2012), ζηελ θαιχηεξε αληίιεςε επξχηεξσλ ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ 

επηζηεκψλ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο (Reiner, 1998 ; Hargunani, 2010). 

3. Μεηαγλσζηηθή Ηθαλφηεηα ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο 

Ζ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο κεηαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο απνηειεί θιεηδί ζηελ αλάπηπμε 

ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κάζεζε (Thomas,2006). 

Έξεπλεο έρνπλ αλαθέξεη φηη νη καζεηέο πνπ εκπιέθνληαη ζε ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο ηείλνπλ λα έρνπλ κεγαιχηεξν εζσηεξηθφ  θίλεηξν θαη λα εκπιέθνληαη πην ελεξγά ζε 

δηαδηθαζίεο κεηαγλψζεο (Azevedo, 2005; Ke, 2008 ; Pillay 2002) θαη έρεη απνδεηρζεί ε 

χπαξμε ζεηηθήο ζρέζεο ζηελ κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο (Swanson, 1990). Ζ κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ζηηο Φπζηθέο επηζηήκεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη δπζθνιεχνληαη λα νηθνδνκήζνπλ αθεξεκέλεο 

έλλνηεο ζρεηηθά κε ηα θαηλφκελα ηεο Φπζηθήο θαη ηελ κνληεινπνίεζή ηνπο Ο νξηζκφο, ε 

θαιιηέξγεηα θαη ε αληηθεηκεληθή κέηξεζε ηεο κεηαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο είλαη ζέκαηα πνπ 

έρνπλ απαζρνιήζεη ηελ έξεπλα ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (White, 1988). 
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4. Αμηνιφγεζε κεηαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο - ΜΑΗ 

Έλα δηαδεδνκέλν εξγαιείν αμηνιφγεζεο κεηαγλψζεο είλαη ην εξσηεκαηνιφγην Metacognitive 

Awareness Inventory (MAI) (Schraw&Dennison, 1994), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

κέηξεζε ηεο κεηαγλψζεο θαη ηεο απηνξξχζκηζεο. Σν ΜΑΗ απνηειείηαη απφ 52 εξσηήζεηο πνπ 

ρσξίδνληαη ζε 8 θαηεγνξίεο, ηε δεισηηθή, δηαδηθαζηηθή θαη ππνζεηηθή γλψζε, ην ζρεδηαζκφ, 

ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ, ηελ παξαθνινχζεζε, ηηο ζηξαηεγηθέο εληνπηζκνχ 

ζθαικάησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο. Μεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο εξσηήζεηο είλαη: 

«Ξέξσ ηη είδνπο πιεξνθνξίεο είλαη πην ζεκαληηθφ λα κάζσ.», «Πφζν δχζθνιν ζνπ θάλεθε», 

«Πφζν ζσζηά ην θαηαλφεζεο», «Γεκηνπξγψ δηθά κνπ παξαδείγκαηα γηα λα θάλσ ηηο 

πιεξνθνξίεο πην νπζηαζηηθέο» «Αλαξσηηέκαη αλ απηφ πνπ δηαβάδσ είλαη ζρεηηθφ κε απηφ πνπ 

ήδε γλσξίδσ.», «Πξνζπαζψ λα ρσξίζσ ην αληηθείκελν πνπ κειεηψ ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα.», 

θ.α. Οη καζεηέο απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο κε έλδεημε βαζκψλ ζπκθσλίαο ζηελ θάζε εξψηεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο 5-βάζκηα θιίκαθα Likert. Ζ δηαβάζκηζε ηεο θιίκαθαο Likertπεξηιάκβαλε 

ηα εμήο : 1= Γελ ηζρχεη θαζφινπ γηα κέλα , 2= Ηζρχεη ιίγν γηα κέλα, 3= Ηζρχεη έηζη θη έηζη γηα 

κέλα, 4= Ηζρχεη αξθεηά γηα κέλα,5= Ηζρχεη απφιπηα γηα κέλα. 

5. θνπφο ηεο εξγαζίαο 

ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθε  ε καζεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ 

παηρληδηνχ πξνζνκνίσζεο ζρεδηαζκέλoπ ζε Unity 3d ην νπνίν  αθνξνχζε ηελ ελφηεηα Νφκνο 

ηνπ Coulomb- Ζιεθηξηθφ Πεδίν ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο. Σελ νκάδα ζηφρν απνηέιεζαλ 

40 καζεηέο Γ‘ Γπκλαζίνπ ηνπ Γπκλαζίνπ ηεο Θέξκεο. 

6. Μεζνδνινγία 

H δηεξεχλεζε πεξηιάκβαλε πνζνηηθή έξεπλα γηα ηε ζπιινγή θαη εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθππηαλ απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ Γ΄ ηάμεο  ηνπ Γπκλαζίνπ 

Θέξκεο. Ζ πνζνηηθή έξεπλα επηηξέπεη ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

κέζα απφ ηε ζπιινγή κεγάινπ φγθνπ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ζε ζέζε εχθνια λα ηα 

ζπλνςίζεη θαη λα ηα αλαιχζεη (Bickman&Rog, 2009). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξεπλψλ 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εξκελεία απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε καζεζηαθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ ήηαλ πνζνηηθέο  θαη έρνπλ δείμεη ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Hamarietal., 2014). Ζ 

δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε  κέζνδν ηνπ δηαζέζηκνπ δείγκαηνο, δειαδή καζεηψλ 

πνπ είλαη δηαζέζηκα θαη δέρνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Καηά ηε δηαδηθαζία απηήο 

ηεο δεηγκαηνιεςίαο ηα άηνκα επηιέγνληαη απφ ηνλ πιεζπζκφ ζηφρν βάζεη ηεο επθνιίαο 

δηαζεζηκφηεηαο ηνπο κε απνηέιεζκα λα θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα εχθνιε ηελ εθαξκνγή ηεο 

(Daniel, 2012). 

Σν δείγκα ρσξίζηεθε ηπραία ζε δπν νκάδεο ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ . 
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Ζ νκάδα ειέγρνπ αληίζηνηρα δηδάρζεθε ηελ ελφηεηα «Νφκνο ηνπ Coulomb – Ζιεθηξηθφ 

πεδίν» κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαη κεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο δφζεθε ζηνπο  καζεηέο ην εξσηεκαηνιφγην MAI. 

Ζ πεηξακαηηθή νκάδα δηδάρζεθε  ηελ ελφηεηα «Νφκνο ηνπ Coulomb – Ζιεθηξηθφ πεδίν» κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ πξνζνκνίσζεο. ηε ζπλέρεηα, δφζεθε ζηνπο καζεηέο 

ην εξσηεκαηνιφγην MAI. 

Οη καζεηέο μεθηλνχζαλ ην παηρλίδη πξνζνκνίσζεο αλαθαιχπηνληαο ηηο δπλάκεηο πνπ 

ζπλδένπλ ηα πξσηφληα κε ηα ειεθηξφληα (ρήκα 1) 

 

ρήκα 1 : Έιμε κεηαμχ πξσηνλίνπ θαη ειεθηξνλίνπ 

ηε ζπλέρεηα αλαθάιππηαλ ηηο δπλάκεηο απψζεζεο κεηαμχ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ 

(ρήκα 2) 

 

ρήκα 2 : Απψζεζε κεηαμχ πξσηνλίνπ θαη ειεθηξνλίνπ 

Αθνινπζνχζε ε κειέηε ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο ειθηηθήο δχλακεο (ρήκαηα 3,4). 
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ρήκα 3 : Πξνζνκνίσζε ειθηηθήο δχλακεο πξψηε θάζε 

 

ρήκα 4 : Πξνζνκνίσζε ειθηηθήο δχλακεο δεχηεξε θάζε 

 

ηνπο Πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ ζην εξσηεκαηνιφγην ΜΑΗ. 

Δηδηθφηεξα, ζηνλ Πίλαθα 1 απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο εξψηεζεο, φπνπ ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξνχζε φηη ήμεξε ηη είδνπο πιεξνθνξίεο ήηαλ 

ζεκαληηθέο λα κάζεη. Αθνινπζνχζαλ αληίζηνηρα κηθξφηεξα πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

ζεσξνχζε φηη γλψξηδαλ ιίγν, έηζη θαη έηζη θαη θαζφινπ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ήηαλ ζεκαληηθέο 

λα κάζνπλ. 
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Πίλαθαο 1. Δξψηεζε : Ξέξσ ηη είδνπο πιεξνθνξίεο είλαη πην ζεκαληηθφ λα κάζσ 

 
Απφιπηε 

πρλφηεηα % Πνζνζηφ 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ γηα κέλα 5 12.5 

Ηζρχεη ιίγν γηα κέλα 7 17.5 

Ηζρχεη έηζη θη έηζη γηα κέλα 7 17.5 

Ηζρχεη αξθεηά γηα κέλα 12 30.0 

Ηζρχεη απφιπηα γηα κέλα 9 22.5 

χλνιν 40 100.0 

 

ηνλ Πίλαθα 2 απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο  εξψηεζεο, φπνπ ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξνχζε φηη ήηαλ δχζθνιν. Αθνινπζνχζαλ αληίζηνηρα 

κηθξφηεξα πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ζεσξνχζε φηη δελ ήηαλ δχζθνιν. 

Πίλαθαο 2. Δξψηεζε : Πφζν δχζθνιν ζνπ θάλεθε 

 
Απφιπηε 

πρλφηεηα % Πνζνζηφ 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ γηα κέλα 2 5 

Ηζρχεη ιίγν γηα κέλα 3 7.5 

Ηζρχεη έηζη θη έηζη γηα κέλα 3 7.5 

Ηζρχεη αξθεηά γηα κέλα 15 37.5 

Ηζρχεη απφιπηα γηα κέλα 17 42.5 

χλνιν 40 100.0 

 

ηνλ Πίλαθα 3 απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξίηεο  εξψηεζεο, φπνπ ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξνχζε φηη δελ ην θαηαλφεζε ζσζηά, ελψ ηα κηθξφηεξα 

πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ εθηηκνχζε φηη ην θαηαλφεζε ζσζηά.  
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Πίλαθαο 3. Δξψηεζε : Πφζν ζσζηά ην θαηαλφεζεο 

 
Απφιπηε 

πρλφηεηα % Πνζνζηφ 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ γηα κέλα 2 5 

Ηζρχεη ιίγν γηα κέλα 2 5 

Ηζρχεη έηζη θη έηζη γηα κέλα 3 7.5 

Ηζρχεη αξθεηά γηα κέλα 20 50 

Ηζρχεη απφιπηα γηα κέλα 13 32.5 

χλνιν 40 100.0 

 

ηνλ Πίλαθα 4 απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξίηεο  εξψηεζεο, φπνπ ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξνχζε φηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα επηιχζεη αζθήζεηο, ελψ ηα 

κηθξφηεξα πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ εθηηκνχζε φηη ήηαλ ζε ζέζε λα επηιχζεη αζθήζεη..  

 

Πίλαθαο 4. Δξψηεζε : Δίκαη ζε ζέζε λα επηιχσ αζθήζεηο 

 
Απφιπηε 

πρλφηεηα % Πνζνζηφ 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ γηα κέλα 2 5 

Ηζρχεη ιίγν γηα κέλα 3 7.5 

Ηζρχεη έηζη θη έηζη γηα κέλα 3 7.5 

Ηζρχεη αξθεηά γηα κέλα 17 42.5 

Ηζρχεη απφιπηα γηα κέλα 15 37.5 

χλνιν 40 100.0 

 

ηνπο Πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζπκκεηνρήο ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο ζην εξσηεκαηνιφγην ΜΑΗ. 

Δηδηθφηεξα, ζηνλ Πίλαθα 5 απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο εξψηεζεο, φπνπ ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξνχζε φηη ήμεξε ηη είδνπο πιεξνθνξίεο ήηαλ 

ζεκαληηθέο λα κάζεη. Αθνινπζνχζαλ αληίζηνηρα κηθξφηεξα πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 
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ζεσξνχζε φηη γλψξηδαλ ιίγν, έηζη θαη έηζη θαη θαζφινπ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ήηαλ ζεκαληηθέο 

λα κάζνπλ. 

Πίλαθαο 5. Δξψηεζε : Ξέξσ ηη είδνπο πιεξνθνξίεο είλαη πην ζεκαληηθφ λα κάζσ 

 
Απφιπηε 

πρλφηεηα % Πνζνζηφ 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ γηα κέλα 5 12.5 

Ηζρχεη ιίγν γηα κέλα 7 17.5 

Ηζρχεη έηζη θη έηζη γηα κέλα 8 20 

Ηζρχεη αξθεηά γηα κέλα 12 30 

Ηζρχεη απφιπηα γηα κέλα 8 20 

χλνιν 40 100.0 

 

ηνλ Πίλαθα 6 απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο  εξψηεζεο, φπνπ ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξνχζε φηη ήηαλ δχζθνιν. Αθνινπζνχζαλ αληίζηνηρα 

κηθξφηεξα πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ζεσξνχζε φηη δελ ήηαλ δχζθνιν. 

Πίλαθαο 6. Δξψηεζε : Πφζν δχζθνιν ζνπ θάλεθε 

 
Απφιπηε 

πρλφηεηα % Πνζνζηφ 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ γηα κέλα 4 10 

Ηζρχεη ιίγν γηα κέλα 4 10 

Ηζρχεη έηζη θη έηζη γηα κέλα 3 7.5 

Ηζρχεη αξθεηά γηα κέλα 15 37.5 

Ηζρχεη απφιπηα γηα κέλα 14 35 

χλνιν 40 100.0 

 

ηνλ Πίλαθα 7 απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξίηεο  εξψηεζεο, φπνπ ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξνχζε φηη ην θαηαλφεζε ζσζηά, ελψ ηα κηθξφηεξα πνζνζηά 

ησλ ζπκκεηερφλησλ εθηηκνχζε φηη δελ ην θαηαλφεζε ζσζηά.  
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Πίλαθαο 7. Δξψηεζε : Πφζν ζσζηά ην θαηαλφεζεο 

 
Απφιπηε 

πρλφηεηα % Πνζνζηφ 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ γηα κέλα 2 5 

Ηζρχεη ιίγν γηα κέλα 2 5 

Ηζρχεη έηζη θη έηζη γηα κέλα 4 10 

Ηζρχεη αξθεηά γηα κέλα 17 42.5 

Ηζρχεη απφιπηα γηα κέλα 15 37.5 

χλνιν 40 100.0 

 

ηνλ Πίλαθα 8 απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο  εξψηεζεο, φπνπ ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξνχζε φηη δελ ήηαλ δχζθνιν. Αθνινπζνχζαλ αληίζηνηρα 

κηθξφηεξα πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ζεσξνχζε φηη ήηαλ δχζθνιν. 

Πίλαθαο 8. Δξψηεζε : Πφζν δχζθνιν ζνπ θάλεθε 

 
Απφιπηε 

πρλφηεηα % Πνζνζηφ 

Γελ ηζρχεη θαζφινπ γηα κέλα 2 5 

Ηζρχεη ιίγν γηα κέλα 2 5 

Ηζρχεη έηζη θη έηζη γηα κέλα 2 5 

Ηζρχεη αξθεηά γηα κέλα 15 37.5 

Ηζρχεη απφιπηα γηα κέλα 19 47.5 

χλνιν 40 100.0 

 

7. πκπεξάζκαηα 

ηελ παξνχζα κειέηε, δηεξεπλήζεθε ε καζεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα  ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

λφκνπ ηνπ Coulomb κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελφο παηρληδηνχ ςεθηαθήο πξνζνκνίσζεο πνπ 

ζρεδηάζηεθε ζε Unity 3d γηα ην κάζεκα αληίζηνηρν ηεο θπζηθήο θαζψο θαη ε κεηαγλσζηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ γπκλαζίνπ κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ΜΑΗ. 
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Σα ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε κάζεζε θαζψο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζειθχζνπλ επθνιφηεξα ηνπο καζεηέο (McLarenetal., 2017). Μέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην ςεθηαθφ παηρλίδη νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ 

δπζλφεηνπο φξνπ ελψ  παξάιιεια απμάλεηαη ε εκπινθή  θαη ηακαζεζηαθά θίλεηξα 

(Culpetal., 2015). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ 

πνπ ζρεδηάζηεθε ζε Unity 3d ζηελ θαηαλφεζε ηνπ λφκνπ ηνπ Coulomb απφ ηνπο καζεηέο 

πνπ είραλ εκπινθή ζην ςεθηαθφ απηφ παηρλίδη. Αληίζεηα νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

παξαδνζηαθή δηδαζθαιία δελ θαηαλφεζαλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο ην λφκν απηφ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ΜΑΗ ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηε κειέηε ηεο καζεζηαθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ςεθηαθνχ παηρληδηνχ εληζρχνληαο ηελ εθαξκνγή ησλ ςεθηαθψλ 

παηρληδηψλ ζε δπζλφεηεο καζεζηαθέο ελφηεηεο φπσο ν λφκνο ηνπ Coulomb.  
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Abstract: The Life Skills and Well-Being Development Program ‗Peter and the battle of 

feelings‘, aims at promoting students' mental and social health and well-being through 

storytelling, audiovisual visualization and creative activities based on experiential age-

appropriate teaching approaches. for pre-school students.It aims at cultivating values and life 

skills, such as communication, connection, solidarity and empathy, via experiential and 

exploratory learning which is the most appropriate approach for Kindergarten students who 

are the target audience of the program. It is a complete and structured proposal to be utilized 

as a Skills Lab, as well as a Health Education program.The teaching methodology proposed is 

that of Group-centered teaching which transforms the role of the teacher, from that of a leader 

to a coordinator and animator, thus promoting initiative, self-action and exploratory learning. 

Keywords:Life Skills, Well-Being, Health Education, Kindergarten 

Πεξίιεςε: Σν πξφγξακκα θαιιηέξγεηαο Γεμηνηήησλ Εσήο θαη Δπ Εελ 'Ο Πέηξνο θαη ε κάρε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ‘ είλαη έλα πξφγξακκα πξναγσγέο ηεο ςπρηθέο θαη θνηλσληθέο πγεήαο θαη 

επεμίαο ησλ καζεηψλ , κέζσ παξακπζηθήο αθήγεζεο, νπηηθναθνπζηηθήο απεηθφληζεο θαη 

δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε βησκαηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. θνπεχεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα αμηψλ θαη δεμηνηήησλ δσήο, φπσο ε επηθνηλσλήα, ε ζπ́λδεζε, ε αιιειεγγπ́ε θαη ε 

ελζπλαίζζεζε, κε φρεκα ηε βησκαηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε ε νπνία είλαη ε πιένλ 

θαηάιιειε πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο Νεπηαγσγεήνπ νη νπνίνη απνηεινχλ ην 

θνηλφ - ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απνηειεί κία νινθιεξσκέλε θαη δνκεκέλε πξφηαζε πξνο 

αμηνπνίεζε ζηα πιαίζηα ησλ Δξγαζηεξίσλ Γεμηνηήησλ, φπσο επίζεο θαη ζηα πιαίζηα ελφο 

πξνγξάκκαηνο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Αγσγήο Τγείαο. Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ 

πξνηείλεηαη είλαη απηή ηεο Οκαδνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ε νπνία κεηαζρεκαηίδεη ην ξφιν ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ, απφ θαζνδεγεηή ζε ζπληνληζηή θαη εκςπρσηή ηεο εξγαζίαο, πξνσζψληαο έηζη 

ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γεμηφηεηεο Εσήο, Δπ Εελ, Αγσγή Τγείαο, Νεπηαγσγείν  

1. Οη Γεμηφηεηεο Εσήο ζην Νεπηαγσγείν 

ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο ελφο αηφκνπ, φπσο είλαη ε πξνζρνιηθή ειηθία, ε εθπαίδεπζε 

ςπρηθήο πγείαο εμνπιίδεη ηνπο καζεηέο ψζηε λα πηνζεηήζνπλ πγηείο ζπκπεξηθνξέο θαη 

ζηξαηεγηθέο. Οη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο (θαιή επηθνηλσλία, δεμηφηεηεο επίιπζεο θαη 

πγηνχο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο, 

πεξηγξαθήο θαη θαηαλφεζεο κηαο ζεηξάο ζπλαηζζεκάησλ) κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν 

λα ζηξαθνχλ νη καζεηέο ζε αλζπγηεηλνχο κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο. Απηνί νη 

πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ απφ λεαξή ειηθία, ζέηνληαο ηα ζεκέιηα 

γηα πην ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο αξγφηεξα. ίγνπξα, ε ‗δηδαζθαιία‘ ςπρηθήο πγείαο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο κπνξεί λα είλαη πξφθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα ζρνιεία 

κπνξεί λα αλαγλσξίδνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ 

ςπρηθή πγεία θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή επεμία, αιιά ρσξίο επαξθή γλψζε θαη ππφβαζξν, 

ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ δπζθνιίεο. 

Ζ βαζκήδα ηεο πξνζρνιηθέο εθπαήδεπζεο , ζηελ νπνήα δελ ππάξρεη ‗απζηεξφηεηα‘ ζηε 

δηδαζθφκελε χιε, νχηε απαηηήζεηο επίηεπμεο αθαδεκατθψλ ζηφρσλ, επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ρξεζηκνπνηέζνπλ εξγαιεήα γηα κία νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδησ́λ κέζσ ελαιιαθηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ , κε ζην́ρν ηε 

κειινληηθή επεκεξία ηνπο . Οη ραξνπ́κελνη άλζξσπνη εμάιινπ , είλαη εθεί λνη πνπ καζαίλνπλ 

πην επ́θνια (Adler, 2017). «Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηθαλνπνηνπ́λ ηηο αλάγθεο ησλ 

αλζξψπσλ θαζψο θαη ηελ αλάγθε επηβεβαίσζεο ηεο αμίαο ηνπο απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο . 

Γηα ηνπο ιν́γνπο απηνπ́ο , νη δεζηέο ζρέζεηο παήδνπλ πνιπ́  ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή , ηελ 

επηπρία θαη ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ησλ αλζξψπσλ » (Παπαδάθε-Μηραειίδε, 1998: 160-161). 

Tν Νεπηαγσγεήν κπνξεί , ζπλεπψο, λα πξναγάγεη κία ζθαηξηθφηεξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ , 

δηδάζθνληαο δεμην́ηεηεο ν́πσο ε ελήζρπζε ηεο απ ηνεηθφλαο, ε ηθαλν́ηεηα επήιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη ε θξηηηθή ζθέςε πάλσ ζε δεηήκαηα θηιίαο , ελζπλαίζζεζεο θαη 

αιιειεγγχεο. Γεμηφηεηεο ηέηνηνπ ηχπνπ βνεζνχλ ηα παηδηά λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο επφκελεο ζρνιηθήο βαζκίδαο θαη λα ρηίζνπλ κηα  πγηή θαη πιήξσο αλεπηπγκέλε 

πξνζσπηθφηεηα, πξνιακβάλνληαο ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε (Waters, 2014). Ζ π́παξμε , 

ζπλεπψο, πξνγξακκάησλ Γεμηνηήησλ Εσήο ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε , κπνξεί λα 

επηθέξεη νθέιε πνπ ζα αθνινπζνχλ ηα παηδηά ζε φιε ηνπο ηελ πνξεία κέζα ζηε γλψζε. 

Ζ πξνζσπηθφηεηα θάζε παηδηνχ κπνξεί λα αλαδπζεί κέζσ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηερληθψλ , νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα ζέζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ ζε επηπρηζκέλα θαη 

δεκηνπξγηθά κέιε κηαο θνηλσλίαο . Οη θαιέο πξαθηηθέο φπσο, γηα παξάδεηγκα , ηα 

πξνγξάκκαηα Γεμηνηήησλ Εσήο θαη Δπ Εελ , δχλαληαη λα  ελδπλακσ́ζνπλ ηα ζηνηρεήα εθεήλα 

πνπ έδε δηαζέηνπλ ηα παηδηά , λα εληζρπ́ζνπλ ην αήζζεκα ηνπ ‗αλήθεηλ‘ θαζψο αξρίδνπλ λα 
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ρηίδνπλ ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο κέζα απφ ην βιέκκα ησλ άιισλ, λα δηδάμνπλ ηξν́πνπο γηα 

λα αθνζησζνπ́λ ζηελ κάζεζε εθ ‘ φξνπ δσήο θαη λα αλνίμνπλ ηα κάηηα ηνπο ζηνλ θφζκν 

(White & Kern, 2018).  

Σα ηειεπηαήα ρξν́ληα , ε ζρνιηθέ κάζεζε θαη ε απν́θηεζε ηεο γλσ́ζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ αηζζέζεσλ , ηνλ εκπινπηηζκν́ ησλ εκπεηξησ́λ θαη ηελ αλάπηπμε ειέπζεξσλ 

θαη αβήαζησλ πξσηνβνπιησ́λ κέζα ζε θαηάιιεια νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ (Κψηζεο, 1996: 

35). Λακβάλνληαο ππν́ςε ν́ηη ε πξνζρνιηθέ αγσγέ απνηειεή πξνάγγειν ηεο κεηέπεηηα πν ξείαο 

ηνπ παηδηνπ́, είλαη θαίξην λα δεκηνπξγεζεί αξρηθά έλα αίζζεκα αζθάιεηαο ζην λήπην , λα δνζεή 

ρψξνο γηα λα εθδεισζεί ν ςπρηζκφο ηνπ θαη ρξφλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

θαη ηεο θαληαζίαο ηνπ . Σν Νεπηαγσγεήν κπνξεή λα απνηει έζεη ηε βάζε ζηελ νπνία φια ηα 

παξαπάλσ ζα εμειηρζνχλ . Αιισζηε, νη θνηλσληθν -ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο απνηεινχλ , 

κεηαμχ άιισλ , ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο κεηέπεηηα ζρνιηθέο επήδνζεο ησλ καζεηψλ , ησλ 

ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο δέζκεπζήο ηνπο  ζηε κάζεζε (Williams, Bywater, Williams & 

Hutchings, 2019). Ζ ξπ́ζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ελφο παηδηνχ θαζψο θαη νη θνηλσληθέο ηνπ 

δεμηφηεηεο, απνηεινχλ ηφζν εζσηεξηθέο φζν θαη εμσηεξηθέο δηεξγαζίεο, νη νπνίεο 

θαηαγξάθνπλ, αμηνινγνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ψζηε λα θηάζνπλ 

ζηελ επήηεπμε ελν́ο ζηφρνπ (Thompson, 1994).  

Οη ζπρλά απνθαινπ́κελεο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο δεμην́ηεηεο , θξίλνληαη απαξαήηεηεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ελν́ο παηδηνπ́ , θαζψο ζπλδένληαη κε ηα αθαδεκατθά επηηεχ γκαηα, ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ζηε δνπιεηά , ηνπο ζεηηθνπ́ο δεήθηεο ςπρηθέο 

πγείαο θαη ηελ πιεξφηεηα ζηελ ελήιηθε δσή (Garcia & Weiss, 2016). Οη Γεμηφηεηεο Εσήο 

πξνζθέξνπλ λέα εθν́δηα θαη ηερληθέο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία . χκθσλα κε ηνλ CASEL 

(Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, 2013), ππάξρνπλ πέληε 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλα λεαξφ άηνκν ψζηε λα έρεη επηπρηζκέλε ελήιηθε 

δσή: απηνγλσζία, λα θαηαιαβαήλεη θαη λα δηαρεηξήδεηα η ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ , θνηλσληθή 

επίγλσζε, λα ληψζεη θαη λα επηδεηθλχεη ελζπλαήζζεζε γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ , ζρεζηαθέο 

δεμηφηεηεο, λα θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγεή θαη λα δηαηεξεή ζεηηθέο ζρέζεηο , απηνπεπνίζεζε, λα 

ζέηεη θαη λα επηηπγράλεη ζεηηθνχ ο ζην́ρνπο γηα ηνλ ήδην θαη γηα ην ζπ́λνιν , ππεπζπλφηεηα, λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο ζπλέπεηεο θαη λα είλαη απνθαζηζηηθφο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Ζ αλάγθε εθπαίδεπζεο φισλ ησλ παηδηψλ ζην θνκκάηη ησλ θνηλσληθν́ - ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, είλαη πνιχ κεγάιε (Ashdown & Bernard, 2012). ηνλ ηειεπηαήν νδεγν́ πνπ 

εμέδσζε ν CASEL (2013), γηα ηελ πξνζρνιηθέ ειηθήα , αλαθέξεη φηη νη δεμηφηεηεο δσήο 

εθδειψλνληαη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ζην λεπηαγσγείν θαη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ απηνπεπνίζεζε θαη αλεμαξηεζία . Χο γλσζηφλ, κέζα 

απφ ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη , ην παηρλίδη ξν́ισλ θαη ηα νκαδηθά παηρλήδηα ην παηδή 

απνθνξηίδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά , καζαίλεη λα εμηζνξξνπεί , ειέγρεη ην άγρνο ηνπ θαη 

εθθξάδεηαη πην ειεχζεξα (Landy, 2002). 

Οη δεμην́ηεηεο δσέο ζεσξνχληαη «ζπζηαηηθφ ζηνηρείν γηα ηε δσή θαη ηελ εξγαζία ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ […] θαη κπνξνπ́λ λα απνδνζνπ́λ 

σο αηνκηθέο καζεζηαθέο θαηαθηέζεηο πνπ πξνζδίδνπλ παξάπιεπξα πιενλεθηήκαηα » (Life 
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Skills for Europe, 2018: 5). πλεπψο, δελ αθνξνχλ κφλν ζε δεμηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ή θξηηηθήο ζθέςεο , αιιά αληηζέησο αθνξνχλ ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ 

αηφκνπ δεκηνπξγσ́ληαο πνιίηεο ηθαλνπ́ο λα ζπκβησ́ζνπλ, λα κνηξαζηνπ́λ θαη λα απνδερηνπ́λ ην 

δηαθνξεηηθφ.  

χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηεο UNICEF (2012), νη ηνκεήο ησλ ςπρνινγηθσ́λ δεμηνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία , πεξηιακβάλνπλ πξν -αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο , δεμηφηεηεο 

έθθξαζεο ζπλαηζζεκά ησλ κέζα απν́ ηηο ηέρλεο (δσγξαθηθή, ρνξφ, κνπζηθή), γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο κέζα απφ επηθνηλσληαθέο ηερληθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φπσο ην λα κάζνπλ 

λα κνηξάδνληαη θαη λα ζπλεξγάδνληαη , λα ζέβνληαη ηνπο γπ́ξσ ηνπο , λα αληηιακβάλνληαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη ελζπλαίζζεζε . Ο νδεγν́ο ηεο 

UNICEF (2012:26) γηα ηελ δηάδνζε πξνγξακκάησλ δεμηνηέησλ δσέο παγθνζκήσο , νξίδεη ηηο 

ελ ιφγσ δεμηφηεηεο σο «κηα κεγάιε νκάδα ςπρνινγηθσ́λ θαη ελδνπξνζσπηθσ́λ δεμηνηέη σλ, 

πνπ βνεζνπ́λ ηνλ άλζξσπν λα παήξλεη απνθάζεηο κεηά απν́ ζσζηέ πιεξνθν́ξεζε , λα 

επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαπηχζζεη ηφζν ζπλεξγαηηθέο φζν θαη αλεμάξηεηεο 

ηθαλφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα ηνλ νδεγήζνπλ ζε κία πγηή θαη παξαγσγηθή δσή ». Ζ εθπαίδεπζε 

Γεμηνηήησλ Εσήο επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηα άηνκα 

ηθαλά λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο (WHO, 1993). ε ζπλδπαζκν́ κε γλσζηηθέο ηθαλν́ηεη εο φπσο ε γξαθή θαη ε αλάγλσζε , 

δεμηφηεηεο δσέο φπσο ε ζπλεξγαηηθν́ηεηα , ε παξαθήλεζε θαη ε απηνξξπ́ζκηζε είλαη 

ζεκαληηθνί ππιψλεο ηεο πνξεήαο ελν́ο παηδηνπ́ κέζα ζηε κάζεζε . Δλα παηδή πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο, κπνξεί λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη  ηηο εκπεηξήεο ηνπ , λα αιιειεπηδξάζεη 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα κάζεη λα εθθξάδεη ελζπλαήζζεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηε γισ́ζζα 

ηνπ (Landy, 2009).  

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο πξφηεξεο γλσ́ζεο ηνπ καζεηή , κε ηε βνήζεηα εξσηήζεσλ ειέγρνπ 

θαη παξαθήλεζεο , ν/ε εθπαηδεπηηθν́ο κπνξεί λα λα εκπιέμεη ην παηδή ζηε καζεζηαθέ 

δηαδηθαζία, λα ην νδεγήζεη ζηελ απηνλνκία, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηε κάζεζε (Mercer, 2000). 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη απηφο ηεο εθηίκεζεο , ζε θάζε βήκα , ηνπ επηπέδνπ εμέιημεο 

ηνπ καζεηή φπσο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαη ε ελίζρπζε ηνπο κέζσ δηεξγαζηψλ θνηλσληθέο 

κάζεζεο. Γξαζηεξηφηεηεο φπσο παξακχζηα , καγεηξηθή, ζεαηξηθφ παηρλίδη , παηρλίδηα ξφισλ , 

παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή , θαιιηεξγνχλ ηηο δεμηφηεηεο δσήο , ρσξίο λα γίλνληα η απηνζθνπν́ο, 

κε έκκεζν θαη θπζηθν́ ηξν́πν (Γθιηανπ- Υξηζηνδνχινπ, ρ.ρ.)  

Οη Ashdown & Bernard (2012) ππνζηεξίδνπλ πσο ηα λήπηα βειηηψλνπλ ηελ θνηλσληθέ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα 

αλεβάζνπλ ηελ ζρνιηθέ ηνπο επήδνζε , κέζσ ζηνρεπκέλσλ δξαζηεξηνηέησλ ζην πξν́γξακκα 

ηνπ λεπηαγσγεήνπ θαη αληαπν́θξηζεο θαη ελζάξξπλζεο ησλ δαζθάισλ . Έηζη, ην Νεπηαγσγεήν 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηνπζησζεί ζε ρσ́ξν ζεηηθέο αλάπηπμεο θαη νιφπιεπξεο εμέιημε ο ηνπ 

παηδηνχ, νμχλνληαο ηελ πξνζνρέ θαη ηελ αληήιεςε , εληζρχνληαο ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

πξσηνηππία θαη βειηηψλνληαο ηε γλσζηηθέ ηθαλν́ηεηα θαη ηελ επεμεξγαζήα λέσλ 

πιεξνθνξηψλ. ια απηά κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ζε έλα θιίκα θαιιηέξγε ηαο 

απηνπεπνίζεζεο, αζθάιεηαο θαη απνπζίαο θφβνπ ηεο απνηπρίαο θαη άγρνπο ηεο επίθξηζεο. 
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2. Σν Πξφγξακκα Γεμηνηήησλ Εσήο Δπ Εελ ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, 'Ο 

Πέηξνο θαη ε κάρε ησλ ζπλαηζζεκάησλ‟ 

2.1 Σίηινο Πξνγξάκκαηνο: Ο Πέηξνο θαη ε κάρε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

2.2 Υξνληθή δηάξθεηα: 10 εξγαζηήξηα δηάξθεηαο 40 ιεπηψλ ην θαζέλα  

2.3 Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπφκελσλ: Μαζεηέο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ειηθίαο 

4 – 6 ρξφλσλ. 

2.4 χληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο:  

Μέρξη ην ηέινο ηνπ λεπηαγσγείνπ, νη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ:  

• φηη ε ςπρηθή επεμία είλαη θπζηνινγηθφ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, φπσο είλαη θαη ε 

ζσκαηηθή πγεία 

• φηη ππάξρεη έλα θπζηνινγηθφ εχξνο ζπλαηζζεκάησλ (π.ρ. επηπρία, ζιίςε, ζπκφο, θφβνο, 

έθπιεμε, λεπξηθφηεηα) πνπ βηψλνπλ φινη νη άλζξσπνη ζε δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη 

θαηαζηάζεηο 

• φηη είλαη θαιφ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα κηινχλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

• πψο νη άλζξσπνη επηιέγνπλ θαη θάλνπλ θίινπο 

• φηη ζεκαληηθέο είλαη νη θηιίεο πνπ καο θάλνπλ λα ληψζνπκε ραξνχκελνη θαη αζθαιείο 

• ηε ζεκαζία ηνπ απηνζεβαζκνχ θαη πψο απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ επηπρία ηνπο. 

 Σν παξφλ Πξφγξακκα Γεμηνηήησλ Εσήο θαη Δπ Εελ , αθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθέ επήγλσζε, ε απν́θηεζε ςπρηθέο αλζεθηηθν́ηεηαο αιιά θαη 

ε ελζπλαήζζεζε θαη ζπκκεηνρέ ζηε ζπλαη ζζεκαηηθή εκπεηξία ηνπ άιινπ (Εγαληδνχξε & 

Πνπξθφο, 1997; Cole &Cole, 2001). Μέζσ ηεο ειθπζηηθν́ηεηάο ηνπ ζε επήπεδν ελδηαθέξνληνο 

θαη ψζεζεο ζε ελεξγεηηθέ ζπκκεηνρέ θαη θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζήαο , επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο, ππφ ηελ νπηηθέ ηεο ζεηη θήο ςπρνινγίαο (ηαιίθαο, 2020; Γαιαλάθεο & ηαιίθαο, 

2017; πιινγηθφ, 2011), λα ζπκκεηάζρνπλ κε ελδηαθέξνλ , δεκηνπξγηθφηεηα, ζεηηθή 

πξναίξεζε θαη απηνθαζνξηδν́κελε ζπκπεξηθνξά (Deci & Ryan, 1987), ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  

Σν πξν́γξακκα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ΑΠ θαη ΓΔΠΠ γηα ην Νεπηαγσγεήν 

εμππεξεηψληαο ηνπο γεληθνχο θαη επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπο . πκβάιιεη ζηελ πνιχπιεπξε 

αλάπηπμε ησλ παηδησ́λ , κέζσ παηδαγσγηθψλ ηερληθψλ θαη βησκαηηθσ́λ πξαθηηθσ́λ , νη νπνίεο 

αληαπνθξίλνληαη ζηα αλαπηπμηαθά γλσξίζκαηα , ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ απηήο ηεο ειηθίαο . Δλαξκνλίδεηαη επίζεο , κε ηηο αξρέο θαη ηε ζηνρνζεζήα ησλ 

πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο, ηα νπνία επηδηψθνπλ ηελ πξν́ιεςε θαη αγσγέ ηεο πγεήαο ησλ 
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καζεηψλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο , κε απψηεξν ζηφρν 

ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο πγείαο θαη ηνπ επ δελ ηνπο.  

Ζ/ν εθπαηδεπηηθφο θαζηζηά πξνζβάζηκν ζηνπο καζεηέο ηνπ ην αθεηεξηαθφ νπηηθναθνπζηηθφ 

πιηθφ, ην πξσηφηππν παξακχζη ‗Οη Γχν Φίινη‘ θαη ην ζρεηηθφ video 

(https://drive.google.com/file/d/12WSO0YHVNIoCDxTF2X32pSAClXNnie1m/view?usp=sh

aring) θαη κέζσ ησλ ζαθψλ νδεγηψλ θαη βεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο θαζνδεγεί ζηελ 

βησκαηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε.  

Ζ απνηήκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεζνδεπ́εηαη κε εξσηεκαηνιν́γην πξνο ηνπο /ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο 

(https://drive.google.com/file/d/1njfUwqawOD6umZ8uv2DjZvOU7V_MCNHu/view?usp=sh

aring).  

2.5 θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

θνπφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη  ε θνηλσληθν -ζπλαηζζεκαηηθή ελδπλάκσζε 

καζεηψλ 4-6 εηψλ θαη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ζπλαηζζεκάησλ . Πην 

ζπγθεξηκέλα, κε ηελ αξσγέ , ηνλ ζπληνληζκν́ θαη ηελ θαζνδέγεζε ησλ εθπαηδεπηηθσ́λ , ην ελ 

ιφγσ Πξφγξακκα ζηνρεπ́εη ζηελ ελήζρπζε ηεο ςπρηθέο αλζεθηηθν́ηεηαο, ζηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ δσήο φπσο ε ελζπλαίζζεζε , ε απηνξξχζκηζε θαη ε νξηνζέηεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, κέζα απφ βησκαηηθή , αλαθαιππηηθή, δεκηνπξγηθή ελαζρφιεζε θαη 

εθπαίδεπζε. Σέινο, ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε γισζζηθσ́λ – επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ , 

ζηνραζηηθήο, αλαζηνραζηηθήο, θξηηηθήο θαη απνθιίλνπζαο ζθέςεο , ηεο ηθαλν́ηεηαο επνκέλσο 

ηνπ ζπιινγήδεζζαη ζηα παηδηά (Lipman, 2003: 2004).  

ζν ζεκαληηθφ είλαη λα πξνζδηνξίζεη θαλείο πνηεο είλαη νη  βαζηθέο δεμηφηεηεο δσήο πνπ 

πξέπεη λα απνθηήζεη έλα παηδί , εμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ .Ζ επήηεπμε ησλ ζην́ρσλ κεζνδεπ́εηαη κέζα απν́ ηελ 

παξακπζηθή αθήγεζε , ηε δξάζε , ηα ραξαθηεξνινγηθά γλσξήζκαηα , ηηο ελέξγεηεο θαη ηε 

ζηάζε ησλ εξψσλ (Πέηξνο, Μάξθνο), θαη ηελ ηαπ́ηηζε ησλ καζεηψλ κε ηνπο έξσεο ηνπ 

παξακπζηνχ. Οη κηθξνί καζεηέο /ηξηεο θαζνδεγνχληαη πξνο ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δσήο 

κέζσ πξνηάζεσλ ελεξγεηηθήο, βησκαηηθήο, δεκηνπξγηθήο ελαζρφιεζεο θαη έθθξαζεο κέζσ 

θαηαζθεπψλ, παηρληδηψλ ξφισλ θαη εηθαζηηθψλ δεκηνπξγηψλ . Οη καζεηέο ηαπηίδνληαη θαη 

ζπλδένληαη κε ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ παξακπζηνχ θαη κέζσ κίαο ελεξγεηηθέο θαη 

αλαθαιππηηθήο δηαδηθαζία ο, αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο θαη θέξλνπλ ζπλαηζζήκαηα ζηελ 

επηθάλεηα.    

Σν παηρλίδη ξφισλ , ε δξακαηνπνίεζε θαη ε ζχλδεζε κε ηνπο παξακπζηθνχο ήξσεο 

ιεηηνπξγνχλ σο κνρινί απειεπζέξσζεο θαη ραιάξσζεο ψζηε ην παηδί λα εθθξάζεη ηδέεο , 

ζπλαηζζήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο ρσξίο ην άγρνο ηεο ‗ππεξέθζεζήο΄ηνπ κπξνζηά ζηνπο 

ζπκκαζεηέο θαη ηελ/ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ . Δλζαξξχλεηαη λα ζπδεηήζεη , λα θάλεη εξσηήζεηο , 

https://drive.google.com/file/d/1njfUwqawOD6umZ8uv2DjZvOU7V_MCNHu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1njfUwqawOD6umZ8uv2DjZvOU7V_MCNHu/view?usp=sharing
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λα αλαξσηεζεή γηα ηα πξνβιέκαηα ησλ εξψσλ θαη λα πξνβιεκαηηζηεί πάλσ ζε ελδερφκελεο 

ιχζεηο. Αηζζάλεηαη θαη κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ ‗άιινπ‘. πγθηλείηαη θαη βησ́λεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ θαιιηεξγσ́ληαο ηηο ελζπλαηζζεηηθέο ηνπ δεμην́ηεηεο . Ζ πινπνίεζε 

ελφο πξνγξάκκαηνο κέζσ δξακαηνπνίεζεο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα είλαη πξσηφηππνη θαη 

εθθξαζηηθνί ρξεζηκνπνηψληαο ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο. Ζ 

δξακαηνπνίεζε είλαη κηα κνξθή ηέρλεο πνπ πξνυπνζέηεη ηφζν ακνηβαία ζπλεξγαζία κεηαμχ 

καζεηψλ φζν θαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ. Ζ δξακαηνπνίεζε σζεί ηνπο καζεηέο 

λα ζθέθηνληαη ζεηηθά γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα πηζηεχνπλ ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, ζπκβάιιεη 

ζηε εμνηθείσζε κε ην πξφγξακκα θαη απμάλεη ηελ αλάγθε γηα γλψζε εθηφο ηνπ ζηελνχ 

πιαηζίνπ ελφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Με ηε ρξήζε ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία, δελ αλακέλεηαη κηα δξακαηηθή εξκελεία εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ. Ο ζηφρνο είλαη, 

κέζσ κηαο ζεηξάο ζχληνκσλ απηνζρεδηαζκψλ, λα απνθηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο, φπσο θξηηηθή ζθέςε θαη απηνπεπνίζεζε, ρξήζηκεο ζε ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο 

αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ. Ζ αμηνπνίεζε ηεο δξακαηνπνίεζεο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο 

λα είλαη δεκηνπξγηθνί ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κέζσ ηεο 

άκεζεο εκπεηξίαο δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο ελαιιαγήο ραξαθηήξσλ, 

επηηπγράλνπλ λα εθθξάζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Ζ νπζία ηεο δξακαηνπνίεζεο 

είλαη δξάζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ βησκαηηθή κάζεζε κέζσ ζεαηξηθψλ κεζφδσλ θαη 

ηερληθψλ. 

Οη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα ζπδεηήζνπλ επθνιφηεξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρηθή 

πγεία, φηαλ αηζζάλνληαη απνζηαζηνπνηεκέλνη. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο θαινχληαη λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, κπνξεί λα αηζζάλνληαη έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κάζνπλ ή λα αληιήζνπλ γλψζεηο απφ ην 

παξάδεηγκα. Δίλαη επνκέλσο αζθαιέζηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθφ λα βνεζάκε ηνπο καζεηέο 

λα ζθέθηνληαη γηα θάπνηνλ άιιν αληί γηα εαπηφ ηνπο. Κάπνηνλ πνπ ‗ηνπο αξέζεη‘, γηα 

παξάδεηγκα, έλα παηδί ή έλα άηνκν ηεο ειηθίαο ηνπο, πνπ πεγαίλεη ζε έλα ζρνιείν ζαλ ην δηθφ 

ηνπο. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο θεξδίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηε ζπδήηεζε κέζσ εξσηήζεσλ 

φπσο ‗ηη ζα κπνξνχζαλ λα ζθεθηνχλ , λα ληψζνπλ , λα θάλνπλ ;‘ Μαζαίλνπλ λα δίλνπλ 

ζπκβνπιέο ζε άιινπο , παίδνληαο ηνλ ξφιν ηνπ θίινπ , ηνπ αδειθνχ , ηνπ ζπκκαζεηή , ηεο 

κακάο. Μέζσ ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη ηεο ζπδήηεζεο πάλσ ζηα ζπλαηζζήκαηα, ηεο πξν́θιεζεο 

ελζπλαηζζεηηθψλ αληηδξάζεσλ θαη ηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ εξψσλ , 

νη καζεηέο απαληνχλ ζε εξσηέκαηα πνπ αθνξνπ́λ θαη ζηε δηθέ ηνπο δσέ . Έηζη, βηψλνληαο ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ ‗άιινπ‘,  νη καζεηέο /ηξηεο κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζηε θαιιηέξγεηα 

ελζπλαίζζεζεο θαη ζηελ ελήζρπζε ηεο ςπρηθήο ηνπο αλζεθηηθφηεηαο.  
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3. Δθαξκνγή 

3.1 1ν Δξγαζηήξην Δπαηζζεηνπνίεζε 

3.1.1 Πξψηε γλσξηκία κε ηα ζπλαηζζήκαηα 

Σα παηδηά επηιέγνπλ ην θαζέλα κία θάξηα πνπ απεηθνλίδεη θάπνην πξφζσπν πνπ εθθξάδεη 

βαζηθά ζπλαηζζήκαηα. Μέζσ εξσηήζεσλ ηα παηδηά πεξηγξάθνπλ ηη αηζζάλεηαη ην πξφζσπν 

ζηελ εηθφλα ηνπο καληεχνληαο ην ζπλαίζζεκα. Καηαζθεπάδνπλ πίλαθα αλαθνξάο κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ θαξηψλ θαη ην αλαξηνχλ ζηελ ηάμε. 

3.1.2. Ώξα γηα παηρλίδη 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζηα παηδηά κπαιάθηα ηνπ πηλγθ πνλγθ θαη ηα παηδηά ηα 

δσγξαθίδνπλ κε ραξνχκελα θαη ιππεκέλα πξφζσπα. Σα ζθνξπίδεη ζηε κέζε ηεο αίζνπζαο. 

ηελ άθξε ηεο αίζνπζαο ππάξρνπλ δχν θνπηηά. Με ην ρηχπεκα ηνπ ηακπνπξίλνπ ηα παηδηά 

πξνζπαζνχλ λα βάινπλ ζην θίηξηλν θνπηί ηα ραξνχκελα κπαιάθηα θαη ζην κπιε ηα ιππεκέλα. 

3.2 2ν Δξγαζηήξην Δηζαγσγή ζην Πξσηφηππν Παξακχζη „Οη δχν θίινη‟ 

3.2.1  Αλ ε θηιία ήηαλ…  ζα ήηαλ… 

Σα παηδηά θάζνληαη ζε καγηθφ θχθιν θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο δηαβάδεη ην παξακχζη ‗Οη 

δχν θίινη‘. Γίλεη ζε θάζε παηδί ην ‗μχιν πνπ κηιάεη‘ φπνπ ην θάζε παηδί απαληά ζην εξψηεκα 

αλ ε θηιία ήηαλ έλα δσάθη, ηη δσάθη ζα ήηαλ; Ή αλ ε θηιία ήηαλ έλα ζάληνπηηο πνην ζα ήηαλ, 

γηα λα κπνξέζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα δηεξεπλήζεη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ. 

Σν ‗μχιν πνπ κηιάεη‘ ην ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο ηλδηάληθεο θπιέο ψζηε λα έρνπλ φια ηα κέιε 

ηεο θπιήο ηελ επθαηξία λα πνπλ ηελ γλψκε ηνπο θαη λα κηιήζνπλ κε ηε ζεηξά ζηνλ θχθιν γηα 

λα αθνπζηνχλ. πνηνο θξαηά ην μχιν έρεη ην ιφγν δίλνληάο ην ζηνλ επφκελν, θπθιηθά. Αλ 

θάπνηνο δε ζέιεη λα κηιήζεη ην δίλεη ζηνλ επφκελν. εκαληηθφ ζηελ δξαζηεξηφηεηα απηή 

είλαη ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ φηη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ κφλν αλ θξαηνχλ ην  

‗μχιν πνπ κηιάεη‘ θη έηζη νη άιινη ζα ην αθνχλ, ζα ην ζέβνληαη θαη ζα κάζνπλ λα αθνχλε θαη 

ηα ίδηα ηη έρνπλ λα πνπλ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, λα γίλνπλ, δειαδή, θαινί αθξναηέο.  

Αθνχ ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο, ηα παηδηά θηηάρλνπλ ηελ αθίζα ηνπ θαινχ θίινπ ζηέιλνληαο ηα 

δηθά ηνπο κελχκαηα κε αθφξκεζε απφ ην παξακχζη. Δπίζεο ζπλεξγάδνληαη θαη θέξλνπλ 

πιηθά απφ ην ζπίηη ηνπο θαη θηηάρλνπλ ζάληνπηηο πξνζθέξνληάο ην ζηνλ θίιν ηνπο. 
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3.2.2 Ση είκαη; 

ηνλ καγηθφ θχθιν ην θάζε παηδί επηιέγεη έλα ζεηηθφ επίζεην πνπ ληψζεη φηη ην ραξαθηεξίδεη 

σο πξφζεκα ζην φλνκά ηνπ πρ. Δίκαη ν ραξνχκελνο Μάξθνο. ηαλ ηειεηψλεη ηνπ δίλνπκε κηα 

θφθθηλε θάξηα. ην ηέινο δείρλνληαο ηελ θάξηα ηνπ ην παηδί πξνζπαζνχκε λα ζπκεζνχκε 

πσο είρε πξνζδηνξηζηεί. 

Ζ ίδηα δξαζηεξηφηεηα ηψξα, κε ην παηδί λα παξνπζηάδεη θάπνηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ 

εαπηνχ ηνπ πρ. Δίκαη ν Μάξθνο θαη πνιιέο θνξέο ζπκψλσ! Κάζε παηδί αλαθέξεη ηη βιέπεη 

ζηνλ θίιν ηνπ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά θαη γίλεηαη ζχγθξηζε ιεγνκέλσλ θαη εληνπηζκφο 

ζηνηρείσλ πνπ αλέθεξαλ νη άιινη ζπκκαζεηέο θαη ην ίδην ην παηδί δελ είρε παξαηεξήζεη. 

Έηζη, ζα δηαπηζηψζεη αλ πνιινί ζπκκαζεηέο ηνπ αλέθεξαλ πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία ή 

ελδερνκέλσο ιηγφηεξα αξλεηηθά. 

Κάζε παηδί γξάθεη ζε Φχιιν Δξγαζίαο 

https://drive.google.com/file/d/1ccO5JdpIIbvTOwNBJS4AjOemlzsnPGr6/view?usp=sharing  

ηη ην πιεγψλεη, ηη ην ζπκψλεη, ηη ην θάλεη ραξνχκελν, ηη ην θνβίδεη θαη γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ 

ηάμε πάλσ ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη εληνπηζκφο θνηλψλ ζπλαηζζεκάησλ γηα φια ηα παηδηά. 

ε επφκελε θάζε, κέζα ζην παξακχζη καο, αλαιχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ Μάξθνπ θαη ηνπ 

Πέηξνπ φπσο : ηη ηνλ ζπκψλεη, ηη ηνλ θάλεη ραξνχκελν, ηη ηνλ θνβίδεη. 

3.3 3ν Δξγαζηήξην Αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ  

3.3.1 Πξνζσπηθή βαιίηζα 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ην βίληεν ηνπ παξακπζηνχ 

(https://drive.google.com/file/d/12WSO0YHVNIoCDxTF2X32pSAClXNnie1m/view?usp=sh

aring) θαη νη καζεηέο απαληνχλ ζε εξσηήζεηο φπσο: 

Ση είλαη απηφ πνπ έθαλε ν Πέηξνο θη ν Μάξθνο θαη έθεξλε ζε δχζθνιε ζέζε ηνπο άιινπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ή ηη είλαη απηφ πνπ έθαλε ν Μάξθνο θαη ζηελνρσξνχζε ηνλ Πέηξν;  

ηε ζπλέρεηα ην θάζε παηδί  ζην καγηθφ θχθιν θξαηψληαο ην ‗μχιν πνπ κηιάεη‘ απαληά ζηελ 

εξψηεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ: Ση είλαη απηφ πνπ θάλνπλ νη άιινη θαη ηα θέξλεη ζε δχζθνιε 

ζέζε ή ηα θάλεη λα αηζζάλνληαη θφβν, ιχπε ή ληξνπή; Γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ απαληήζεψλ 

ηνπο. Δλ ζπλερεία, θαηαζθεπάδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο βαιίηζα φπνπ κέζα ζε απηήλ ζα 

επηιέμνπλ ζπλαηζζήκαηα - εθθξάζεηο  πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. 

Μπνξνχλ λα ηα δσγξαθίζνπλ ή λα ηα γξάςνπλ. 

  

https://drive.google.com/file/d/1ccO5JdpIIbvTOwNBJS4AjOemlzsnPGr6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12WSO0YHVNIoCDxTF2X32pSAClXNnie1m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12WSO0YHVNIoCDxTF2X32pSAClXNnie1m/view?usp=sharing
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3.3.2. Μα ηη είλαη απηή ε αγάπε; 

ην παξακχζη καο ε δαζθάια είπε ζηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ‗αγάπε είλαη ε αμία πνπ θάλεη 

θαιχηεξεο ηηο ζρέζεηο φισλ ησλ αλζξψπσλ θη φηη καο δείρλεη ηνλ δξφκν γηα λα είκαζηε 

ζπκπνλεηηθνί, επγεληθνί θαη κε θαηαλφεζε γηα ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο θαη θίινπο καο‘.   

Δπίζεο, νη γνλείο ηνπ Μάξθνπ ηνπ είπαλ φηη ‗αγάπε γηα ηνπο άιινπο ζεκαίλεη φηη ζέισ ην 

θαιφ ηνπο θη φρη λα ηνπο ζηελνρσξψ κε πιάθεο πνπ δε ζέινπλ‘. 

Σα παηδηά ζπδεηνχλ ηη ζεκαίλεη γηα απηά αγάπε, ηη αγαπνχλ πην πνιχ, ηη ζπλαηζζήκαηα ηνπο 

πξνθαιεί ε αγάπε θαη θηηάρλνπλ ην ιεμηθφ ηεο αγάπεο ην νπνίν αλαξηνχλ ζηελ ηάμε ηνπο 

(https://drive.google.com/file/d/1oXWnzh57luUetzPiOTFjczGo3O3Gmi79/view?usp=sharing

). 

3.3.3 Ώξα γηα θαηαζθεπέο 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη θαηαζθεπάδνπλ θαηζνχιεο ραξνχκελεο θαη ιππεκέλεο 

ζε ράξηηλα πηάηα γηα ην δέληξν ηεο ηάμεο ηνπο. Ζ θάζε νκάδα ρξεζηκνπνηεί ηηο θαηζνχιεο 

πνπ έθηηαμε γηα λα ηηο ηνπνζεηήζεη ζην δέληξν ηεο ηάμεο. Έλα κεγάιν δέληξν απφ ραξηφλη ή 

ραξηί ηνπ κέηξνπ ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζηνλ ηνίρν. Οη θαξπνί ηνπ είλαη νη θαηζνχιεο ζηα 

ράξηηλα πηάηα νη νπνίεο είλαη ραξνχκελεο ή ιππεκέλεο αλάινγα κε ηα ζπλαηζζήκαηα θάζε 

παηδηνχ.  

3.4 4ν Δξγαζηήξην Αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ-Δκβάζπλζε 

3.4.1 Κχκαηα 

Κάζε ζπλαίζζεκα είλαη φπσο ην θχκα ηεο ζάιαζζαο πνπ έξρεηαη, θνξπθψλεηαη, θάλεη 

ζφξπβν, εξεκεί, ράλεηαη. πσο ηα θχκαηα δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν, έηζη γίλεηαη θαη κε ηα 

ζπλαηζζήκαηά καο. Δπηιέγνπκε κε πνηα ζπλαηζζήκαηα ζέινπκε λα παίμνπκε θαη 

θαηαγξάθνπκε ηε ζεηξά ηνπο. Σα παηδηά θξαηνχλ έλα γαιάδην παλί θαη ην θνπλνχλ ζχκθσλα 

κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ δηαιέμεη πρ Με ηνλ ζπκφ ην θνπλνχλ ζπκσκέλα, γηα ηελ ραξά 

θάλνπλ δσεξέο θηλήζεηο πξνζέρνληαο ην έλα ην άιιν, γηα ηελ ιχπε θηλνχληαηπνιχ αξγά δηφηη 

ζέινπλ παξεγνξηά. 

ηελ επφκελε θάζε ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ Μάξθνπ θαη ηνπ 

Πέηξνπ, ηεο Δηξήλεο, ηεο δαζθάιαο, ηνπ Γηάλλε, ηνπ Γηεπζπληή, ησλ γνληψλ ηνπο θαη κεηά 

πάιη φιεο ηεο ηάμεο. Σα παηδηά δεκηνπξγνχλ θχκαηα αλάινγα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί θη έρεη θαηαγξάςεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο. 

  

https://drive.google.com/file/d/1oXWnzh57luUetzPiOTFjczGo3O3Gmi79/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oXWnzh57luUetzPiOTFjczGo3O3Gmi79/view?usp=sharing
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3.4.2 Δπηηξαπέδην παηρλίδη ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

Δπηηξαπέδην παηρλίδη κε εηθφλεο απφ ην παξακχζη ‗Οη δχν θίινη‘ κε ηνπο εμήο θαλφλεο: φηαλ 

ην πηφλη θηάλεη ζε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία έρνπλ απνδνζεί κε αλνηρηά ρξψκαηα, παίδεη 

ν παίρηεο 2 θνξέο. Αλ φκσο πέθηεη ζε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ βαθηεί κε ζθνχξα 

ρξψκαηα (πνπ πξέπεη λα ηα δνπιέςνπκε κέζα καο θαη λα ηα κεηαηξέςνπκε ζε θαιά) ράλεη ν 

παίρηεο ηε ζεηξά ηνπ θαη πεξηκέλεη ζηε ζέζε ηνπ. Νηθεηήο ν παίθηεο πνπ ζα θηάζεη πξψηνο 

ζηε θηιία. 

3.5. 5ν Δξγαζηήξην Δλζπλαίζζεζε 

3.5.1 Αφξαηνο αληρλεπηήο ζθέςεσλ 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θξαηά έλα ηακπνπξίλν πνπ ζα είλαη ν αφξαηνο αληρλεπηήο ζθέςεσλ. ηαλ 

ην ρηππά κηα θνξά ηα παηδηά ζα θάλνπλ επράξηζηεο ζθέςεηο θη φηαλ ην ρηππά δχν θνξέο ζα 

θάλνπλ δπζάξεζηεο ζθέςεηο. ηε ζπλέρεηα δίλεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνλ αληρλεπηή ζθέςεσλ ζε 

έλα παηδί φπνπ επηιέγεη πφζεο θνξέο ζα ηνλ ρηππήζεη. Σα παηδηά καληεχνπλ αλ ε ζθέςε είλαη 

επράξηζηε ή δπζάξεζηε θαη ην παηδί ηελ απνθαιχπηεη, αλ επηζπκεί. 

ηε ζπλέρεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη κηα ελέξγεηα ή θαηάζηαζε ηνπ Μάξθνπ θαη ηνπ 

Πέηξνπ θαη ηα παηδηά καληεχνπλ ηελ ζθέςε ησλ εξψσλ ελψ ν αφξαηνο αληρλεπηήο ζθέςεσλ 

ηελ απνθαιχπηεη. Δπνκέλσο, ζε απηφ ην ζηάδην, ηα παηδηά καληεχνπλ κέζσ ησλ ελεξγεηψλ 

ησλ δχν θίισλ ηη ζθέςε θάλνπλ. 

3.5.2 Έλα πιαζηηθφ κπνπθάιη κε λεξφ 

Σα παηδηά θαληάδνληαη φηη ν εαπηφο ηνπο είλαη έλα πιαζηηθφ κπνπθάιη κε λεξφ. ηαλ ην 

κπνπθάιη ηνπο είλαη γεκάην λεξφ αηζζάλνληαη φκνξθα. Κάζε θνξά φκσο πνπ θάπνηνο ιέεη 

θάηη αξλεηηθφ ή θάλεη θάηη άζρεκν ζε απηνχο ηφηε είλαη ζαλ λα αλνίγεη κία ηξχπα ζην 

κπνπθάιη θαη ην λεξφ αξρίδεη λα ρχλεηαη ιίγν ιίγν. Φηηάρλνπκε ην κπνπθάιη ηεο ηάμεο πνπ 

γεκίδεη ηξχπεο απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Μάξθνπ θαη ηνπ Πέηξνπ. Πξνβιεκαηίδνληαη πσο ζα 

θιείζνπλ απηά ηα αλνίγκαηα θη αλ αλαθέξνληαη νη ιχζεηο κέζα ζην παξακχζη. ε επφκελε 

θάζε ηα παηδηά αλαθέξνληαη ζε ηξχπεο ηνπ δηθνχ ηνπο κπνπθαιηνχ θαη νη ππφινηπνη 

ζπκβνπιεχνπλ γηα ην πψο ζα θιείζνπλ απηά ηα αλνίγκαηα θαη ζα αηζζαλζεί θαιχηεξα ν θίινο 

ηνπο. 
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3.6 6ν Δξγαζηήξην Δλζπλαίζζεζε - Δκβάζπλζε 

3.6.1  Ώξα γηα επηθνηλσλία 

Οη καζεηέο κπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη ηνλ θαηαλννχλ. Θα επηθνηλσλήζνπλ θαη ζα 

εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κηιψληαο ζηνλ πξψην εληθφ (1
ν
 εληθφ) δηφηη 

ν ηξφπνο απηφο δελ πξνθαιεί ηφζν έληνλεο αληηδξάζεηο φζν αλ κηινχζακε ζην δεχηεξν εληθφ.  

ην παξακχζη καο, θάζε καζεηήο επηθνηλσλεί θαη ιέεη ηελ πξφηαζή ηνπ ζηελ αληίζηνηρε 

θνχθια. Γηα παξάδεηγκα, δε ζπκθσλψ Πέηξν καδί ζνπ πνπ έθνςεο ηελ δσγξαθηά ηεο Δηξήλεο 

γχξσ γχξσ δηφηη έηζη θαηέζηξεςεο ην έξγν ηεο παξά ηε ζέιεζή ηεο.  

Σα παηδηά ηψξα εθθξάδνπλ δηθά ηνπο παξάπνλα απφ ελέξγεηεο ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

Δπηθνηλσλνχλ καδί ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξψην εληθφ θη εμεγψληαο ηνπο ηνλ ιφγν πνπ 

δελ ζπκθσλνχλ καδί ηνπο. 

Γξάθνπκε θαη δσγξαθίδνπκε ηα βήκαηα ηεο επηθνηλσλίαο: 

Κνηηάδσ ηνλ άιιν ζηα κάηηα θαη ηνπ κηιάσ 

Απεπζχλνκαη ζην θαηάιιειν πξφζσπν γηα θάζε ζέκα 

Δθθξάδσ κε ζαθήλεηα θαη εηιηθξίλεηα απηφ πνπ  ζέισ 

Αθνχσ ηνλ άιιν θαη πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ ηη ληψζεη 

Πξνζπαζψ λα εθθξάζσ αθξηβψο απηφ πνπ ληψζσ 

Γηαιέγσ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη ηνλ θαηάιιειν ρψξν 

Πξνζνρή: Κάπνηα κπζηηθά πνπ κπνξεί λα ζε βάδνπλ ζε θίλδπλν είλαη θαιφ λα ηα ιεο ζηνπο 

γνλείο ζνπ ή θαη ζηελ δαζθάια ζνπ.  

3.6.2 Αθνχσ ηνλ θίιν κνπ 

Σα παηδηά έρνπλ επηιέμεη θάπνηνλ θίιν ηνπο θαη θξαηνχλ κνπζηθά φξγαλα. Αξρίδεη κηα 

κνπζηθή ζπδήηεζε – απηνζρεδηαζκφο κεηαμχ ηνπ θάζε δεπγαξηνχ. ηελ αξρή ζπδεηνχλ 

θηιηθά, ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα δηαθσλνχλ, πςψλνληαο ηνλ ηφλν ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, 

πξνζπαζψληαο ν έλαο λα μεπεξάζεη ηνλ άιιν. Μφιηο αθνπζηεί θακπαλάθη εξεκνχλ θαη 

ζπδεηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη αλ ηνπο άξεζε απηφο ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο. 

Σα παηδηά αλαθέξνπλ πνηνλ θίιν ηνπο ζεσξνχλ μερσξηζηφ θαη γηαηί είλαη μερσξηζηφο απηφο ν 

θίινο. ηελ ζπλέρεηα, ζε δεπγάξηα, ν έλαο καζεηήο κηιάεη ζηνλ άιιν γηα ην αγαπεκέλν ηνπ 

δψν ή θάηη άιιν. Ο έλαο κφλν αθνχεη φζν κηιά ν ζπκκαζεηήο ηνπ γεκάηνο αγάπε θαη εξεκία. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αιιαγή ξφισλ. 

Γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ δχν δξαζηεξηνηήησλ φπνπ νη καζεηέο αλαθέξνπλ πφηε επηθνηλψλεζαλ 

θαιχηεξα κε ηνλ θίιν ηνπο, ηνλ ιφγν θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 10, Issue 1, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 250 of 306                                                                                                              

ε Φχιιν Δξγαζίαο δσγξαθίδνπλ ηνλ θίιν ηνπο (https://drive.google.com/file/d/1wD96Xr-

xoum4HXrFCmIhtSMjgI1BkzUz/view?usp=sharing). 

3.7. 7ν Δξγαζηήξην Αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο 

3.7.1 Σξχπεο 

Οη ηξχπεο είλαη αληηδξαζηηθέο επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ 

δπζθνιίεο ζηνλ εαπηφ καο θαη ζηνπο άιινπο. ην παξακχζη καο ν Μάξθνο θη ν Πέηξνο έρνπλ 

ελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο άιινπο θαη πξνο ηελ δαζθάια ηνπο. Πνιιέο θνξέο ν 

Πέηξνο δελ αηζζάλεηαη άλεηα κε ηηο ‗ηξχπεο‘ απηέο ελψ ν Μάξθνο δπζθνιεχεηαη πεξηζζφηεξν 

λα ηηο εληνπίζεη. Οη ‗ηξχπεο‘ απηέο ζηελνρσξνχλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ε δαζθάια δελ 

κπνξεί πνιιέο θνξέο λα θάλεη ην κάζεκά ηεο, παξνπζηάδνληαη έηζη πξνβιήκαηα θαη 

δπζθνιίεο.  

Σα παηδηά δεκηνπξγνχλ θάησ ζην δάπεδν ‗ηξχπεο‘ είηε δσγξαθίδνληάο ηηο είηε 

θαηαζθεπάδνληάο ηεο κε ραξηφλη. ινη νη καζεηέο θηλνχληαη γχξσ απφ ηηο ηξχπεο κε ην 

ξπζκφ ηεο κνπζηθήο πνπ αθνχλ. ηφρνο είλαη λα κελ πέζνπλ κέζα ζηηο ηξχπεο θαη λα 

επηιέγνπλ δηαθνξεηηθφ δξφκν, δειαδή λέν ηξφπν αληαπφθξηζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. ηε 

ζπλέρεηα, δεκηνπξγνχλ δχν θνχθιεο, ηνλ Μάξθν θαη ηνλ Πέηξν. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο 

αθεγείηαη ην παξακχζη θαη ηα παηδηά ηνπνζεηνχλ ηηο θνχθιεο αλάινγα κε ηνλ δξφκν πνπ 

επηιέγνπλ κέζα ζηηο ηξχπεο. Δμαζθνχληαη ζηελ εχξεζε ιχζεσλ θαη λέσλ ηξφπσλ ψζηε νη δχν 

θίινη (Μάξθνο θαη Πέηξνο) λα κελ πέζνπλ κέζα ζηηο ηξχπεο. Ση πξνηείλνπλ ζε θάζε 

δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δχν θίισλ; Ση έρνπλ λα ηνπο 

ζπκβνπιέςνπλ; Εσγξαθίδνπλ λένπο δξφκνπο γχξσ απφ ηηο ηξχπεο θαη πξνηείλνπλ ιχζεηο 

αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θάζε θνξά αιιάδνληαο ηελ αξρηθή κνξθή ηνπ παξακπζηνχ 

https://drive.google.com/file/d/1ANUiIPjGoU77tLfDNwwGp0-

dJ9J7flQK/view?usp=sharing) θαη 

(https://drive.google.com/file/d/1RdS2GqpV_BxQL6MIfRGHLGFbEtqQR9Nv/view?usp=sh

aring 

3.7.2 Σξχπεο θαη δξφκνη 

Αθεγνχκαζηε ηελ ηζηνξία ‗Απηνβηνγξαθία ζε ζχληνκα θεθάιαηα‘ ηεο Portia Nelson (1993). 

ηε ζπλέρεηα, ε/ν εθπαηδεπηηθφο ρσξίδεη έλα ραξηί ηνπ κέηξνπ ζηα δχν, φπνπ ζην έλα κέξνο 

ζα γίλεη ε θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ελφο θίινπ πρ ηνπ Μάξθνπ θαη ζην άιιν κέξνο 

ηνπ Πέηξνπ αλάινγα ην θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο. εκεηψλνπκε ην ζπλαίζζεκα ηνπ ήξσα, ηηο 

ζθέςεηο ηνπ, ην αλ επέιεμε θαηάιιειν δξφκν, ην αλ έπεζε ζηελ ηξχπα. Σν ίδην γίλεηαη θαη γηα 

ηνλ άιιν ήξσα. Σξχπα είλαη νη ζπλεζηζκέλεο αληηδξάζεηο καο πνπ ζπλδένληαη κε αξλεηηθέο 

ζθέςεηο θαη δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο. Γξφκνο είλαη ε δεκηνπξγηθή ιχζε, ε αιιαγή 

ζπκπεξηθνξάο, ε απνθπγή ηεο δπζθνιίαο.  

https://drive.google.com/file/d/1wD96Xr-xoum4HXrFCmIhtSMjgI1BkzUz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wD96Xr-xoum4HXrFCmIhtSMjgI1BkzUz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ANUiIPjGoU77tLfDNwwGp0-dJ9J7flQK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ANUiIPjGoU77tLfDNwwGp0-dJ9J7flQK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RdS2GqpV_BxQL6MIfRGHLGFbEtqQR9Nv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RdS2GqpV_BxQL6MIfRGHLGFbEtqQR9Nv/view?usp=sharing
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3.8 8ν Δξγαζηήξην Αιιειεγγχε 

3.8.1 Θα ην κνηξαζηείο; 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη απφ έλα κπηζθφην ζε θάζε δχν παηδηά πνπ θάζνληαη ζηνλ καγηθφ 

θχθιν. ζα παηδηά δελ πήξαλ κπηζθφην ζεθψλνπλ ηνλ ρέξη ηνπο. Εεηνχκε απφ ηα παηδηά πνπ 

έρνπλ κπηζθφηα λα πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ην ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ ψζηε νη θίινη ηνπο λα 

έρνπλ θη απηνί κπηζθφην. 

3.8.2 Σν πινίν επηζηξέθεη ζην ιηκάλη 

Έλαο καζεηήο παίξλεη ην ξφιν ηνπ θαξαβηνχ πνπ επηζηξέθεη ζην ιηκάλη. Αξρίδνληαο ην 

παηρλίδη ζα ζηαζεί ζε κηα απφ ηηο άθξεο ηηο αίζνπζαο θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα ηνπ δέζεη ηα 

κάηηα. Οη ππφινηπνη καζεηέο, ζθνξπίδνπλ κέζα ζην ρψξν, αλαπαξηζηψληαο ηηο ζεκαδνχξεο, 

πνπ ην πινίν πξέπεη λα απνθχγεη γηα λα θηάζεη ζην ιηκάλη πνπ είλαη ε άιιε άθξε ηεο 

αίζνπζαο. Γηα λα πιεχζεη ρσξίο ζπγθξνχζεηο, θάζε ‗ζεκαδνχξα' εθπέκπεη έλαλ ήρν, κε ηελ 

ίδηα έληαζε: νη πην απνκαθξπζκέλεο απφ ην ιηκάλη εθπέκπνπλ ήρνπο βαξείο θαη νη πην 

θνληηλέο ήρνπο νμείο. ηφρνο νη θίινη λα βνεζήζνπλ φζν κπνξνχλ θαιχηεξα ην θαξάβη λα 

θηάζεη ζην ιηκάλη. Αλ ην ‗θαξάβη' πξνζθξνχζεη ζε κηα ζεκαδνχξα, πξέπεη λα δψζεη ην ξφιν 

ζε άιιν θίιν ηνπ. 

3.9 9ν Δξγαζηήξην Φπρηθή ελδπλάκσζε  

3.9.1 Έλαο θίινο βνεζφο 

Κάζε εβδνκάδα ηα παηδηά νξίδνπλ έλαλ θίιν βνεζφ θαη καδί θάλνπλ φκνξθα θαη δεκηνπξγηθά 

πξάγκαηα φπσο: παίδνπλ καδί, θαηαζθεπάδνπλ θάηη καδί, δσγξαθίδνπλ, εμεξεπλνχλ, 

παξεγνξνχλ, ζπκβνπιεχνπλ. ε απηφλ ηνλ θίιν πνπ έρνπλ επηιέμεη δείρλνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο θαη απνθαζίδνπλ κε πνην ηξφπν ζα πεξάζνπλ φκνξθα καδί θάλνληαο θάηη μερσξηζηφ γη‘ 

απηφλ, κηθξέο ρεηξνλνκίεο φπσο θάπνηα θάξηα, δσγξαθίδνληάο ηνπ θάηη, βνεζψληαο ηνλ ζε 

θάπνηα δπζθνιία ηνπ, κνηξάδνληαο ην θνιαηζηφ ηνπο. Γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ ζθέςεψλ ηνπο 

θαη ππνγξάθνπλ. Σα παηδηά έηζη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη κε ηνλ θαιφ θίιν κνηξάδεζαη 

επράξηζηεο θαη δπζάξεζηεο ζηηγκέο θαη αληαιιάζζεηο κπζηηθά. Δίλαη θπζηθφ λα ππάξμνπλ 

δχζθνιεο ζηηγκέο ζε κία θηιία αιιά κε ηε ζσζηή επηθνηλσλία θαη έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ. Μεξηθέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα αληηζηαζείο 

ζε έλαλ θίιν ζνπ πνπ πξνζπαζεί λα ζε πείζεη γηα θάηη πνπ εζχ ν ίδηνο δε ζέιεηο λα θάλεηο 

(αλαθνξά ζηνλ Πέηξν ηνπ παξακπζηνχ καο πνπ ν Μάξθνο ηνπ έιεγε δε ζε έρσ θίιν θαη είρε 

ζπκψζεη θη έηζη ν Πέηξνο ηνλ αθνινπζνχζε ζηηο πξάμεηο ηνπ). Θπκήζνπ: ηαλ αηζζάλεζαη 

πίεζε ή ζηελνρψξηα απφ κία ελέξγεηα θίινπ ζνπ νη ζσζηνί θίινη δε ζε εγθαηαιείπνπλ επεηδή 

δελ ηνπο αθνινπζείο ζε φια φζα δεηνχλ. Οη θαινί θίινη ζε ζέβνληαη γηα απηφ πνπ είζαη. ζν 

πεξηζζφηεξν εκπηζηεχεζαη ηνλ εαπηφ ζνπ ηφζν ιηγφηεξε πίεζε ζα δερηείο. 
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3.9.2 Οη παξνηκίεο ηεο θηιίαο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηα παηδηά θάξηεο κε παξνηκίεο γηα ηε θηιία, γίλεηαη 

ζπδήηεζε γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη θαηφπηλ ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη 

δσγξαθίδνπλ ηελ παξνηκία πνπ ζα επηιέμνπλ ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ. ην ηέινο γίλεηαη 

παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπο, αλά νκάδεο, ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.  

3.10 10ν Δξγαζηήξην Φπρηθή ελδπλάκσζε - Οινθιήξσζε  

3.10.1 Ζ νλεηξνπαγίδα ηνπ Πέηξνπ 

Ζ νλεηξνπαγίδα είλαη ηλδηάληθν έζηκν πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Ηλδηάλνη γηα λα δηψρλνπλ ηνπο 

εθηάιηεο. Σα παηδηά αλαθέξνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ Πέηξνπ αλαθνξηθά κε  

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θίινπ ηνπ Μάξθνπ πνπ λα ηνλ ζηελνρσξεί. Απνθαζίδνπλ λα ηνλ 

βνεζήζνπλ θαη λα θηηάμνπλ κηα νλεηξνπαγίδα πνπ ζα δηψμεη ηα άζρεκα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

Πέηξνπ γξάθνληάο ηνπ ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηφζν γηα ηνλ ίδην φζν θαη ην 

πψο λα βνεζήζεη ηνλ θίιν ηνπ ηνλ Μάξθν. Έηζη, κε ηελ νλεηξνπαγίδα, ν Πέηξνο ζα θνηκάηαη 

πην ήζπρνο θαη ήξεκνο  πηα ηα βξάδηα. 

3.10.2 Παγψζηε θη επαλαιάβεηε 

Σα παηδηά δξακαηνπνηνχλ ην παξακχζη, θρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηνπ ‗παγψκαηνο‘ ηεο 

εηθφλαο. ηελ ηερληθή ‗Παγψζηε θη επαλαιάβεηε‘ νη εζνπνηνί επαλαιακβάλνπλ πξάμεηο ή 

ιφγηα ηνπο ζε κηα ζθελή δηακάρεο αληηθαζηζηψληαο ηα κε ιφγηα θαη πξάμεηο αγάπεο. 

4. Δπηζεκάλζεηο –πκπεξάζκαηα 

Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο πξνζέγγηζεο ηεο εθπαήδεπζεο , απαηηνχλ ζπλδπαζκφ κν́ξθσζεο θαη 

επεκεξίαο θαη πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ κέζα απν́ Γεμηφηεηεο Εσήο ν́πσο ε ςπρηθή 

ελδπλάκσζε θαη αλζεθηηθφηεηα, ε ελζπλαήζζεζε, ε αηζηνδνμήα θαη ε θξηηηθή ζθέςε . Βαζηθφο 

ζηφρνο παξακέλεη λα θαηαλνέζεη ην λεαξφ άηνκν πσο αλαπηπ́ζζεηαη , πσο κπνξεή λα 

βειηησζεί θαη λα αλαθαιχςεη πψο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαη λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο πνπ 

ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα αληαπεμέιζεη ζε θάζε δπζθνιία (Sheldon & King, 2011). πσο 

ζπκβαίλεη κε νπνηαδήπνηε αλάπηπμε δεμηφηεηαο, φζν λσξίηεξα αξρίζεη ε εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε, ηφζν απνηειεζκαηηθφηεξε ζα είλαη.  

Σα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζην Νεπηαγσγείν καζαήλνπλ εκπεηξηθά , κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο 

βησκαηηθήο θαη νιηζηηθήο κάζεζεο . Ζ δηδαζθαιήα κπνξεή λα εήλαη επέιηθηε , δηαζεκαηηθή θαη 

λα δηακνξθσ́λεηαη απν́ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο  αλάγθεο ησλ παηδηψλ (Reyes et al., 2012). Ζ 

έιιεηςε ζπγθεθξηκέλεο π́ιεο πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί θαζψο θαη απζηεξνπ́ πξνγξάκκαηνο , 

επλνεί ηελ εηζαγσγή ζηελ πξνζρνιηθή ηάμε , λέσλ κεζφδσλ θα ηερληθψλ  ζε πνπ κπνξνπ́λ λα 
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εληζρχζνπλ ηελ θνηλσληθν- ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.  

Σν πξφγξακκα θαιιηέξγεηαο Γεμηνηήησλ Εσήο θαη Δπ Εελ 'Ο Πέηξνο θαη ε κάρε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ‘ ζρεδηάζηεθε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο πξναγσγέο ηεο ςπρηθέο θαη 

θνηλσληθήο πγείαο θαη επεμίαο ησλ καζεηψλ , αμηνπνηψληαο ηερληθέο θαηάιιειεο γηα ηελ 

ειηθία ησλ καζεηψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ιακβάλνληαο ππ‘ φςηλ ηηο γλσζηηθέο θαη 

αληηιεπηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. Μέζσ παξακπζηθήο αθήγεζεο, 

νπηηθναθνπζηηθήο απεηθφληζεο θαη δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη βησκαηηθψλ 

δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ,  θηινδνμεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ θαη δεμηνηήησλ 

δσήο, φπσο ε επηθνηλσλήα , ε ζπ́λδεζε , ε αιιειεγγπ́ε θαη ε ελζπλαήζζεζε , αμηνπνηψληαο ηε 

βησκαηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε ε νπνία είλαη ε πιένλ θαηάιιειε πξνζέγγηζε γηα  ηνπο 

καζεηέο Νεπηαγσγεήνπ. Χο κία νινθιεξσκέλε θαη δνκεκέλε πξφηαζε, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

ζηα πιαίζηα ησλ Δξγαζηεξίσλ Γεμηνηήησλ, φπσο επίζεο θαη ζηα πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο 

ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Αγσγήο Τγείαο. Σέινο, ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηελεξγείηαη κέζσ ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο 

Ξέλε Βηβιηνγξαθία 

Adler, A. (2017). Positive education: Educating for Academic success and for a fulfilling life. 

Papeles del Psicologo. Vol. 38(1), pp. 50-57  

Ashdown, D. & Bernard, M. (2012). Can Explicit Instruction in Social and Emotional 

Learning skills benefit the Social-Emotional Development, well-being, and academic 

achievement of young children? Early childhood educational Journal. Vol.39 (6), 

397-405. Doi: 10.1007s10643-011-0481-x  

CASEL- (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) (2013). Casel Guide: 

Pre-School and Elementary edition. Retrieved from https://casel.org/wp-

content/uploads/2016/01/2013-casel-guide.pdf  
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ελζπλαίζζεζεο. ην Μ . Πνπξθφο (Δπηκ.) Αηνκηθέο δηαθνξέο καζεηψλ θαη 

ελαιιαθηηθέο ςπρνπαηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, (ζζ. 259-273). Αζήλα: Gutenberg. 

Κάληδνπ, Ν., Γακειάθε, Ρ., & Λακπξηλέα, Ε.(2009). Ο θήπνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 10 

ζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ην λεπηαγσγείν. Αζήλα:Γίπηπρν. 

Κψηζεο Κ . (1996). Δθπαηδεπηηθή Ννκνζεζία : Ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο – Δξκελεπηηθά ρφιηα – 

Οδεγίεο. Αζήλα: Δθδφζεηο Κιεηδάο 

Μπάδα, Ζ. Αλησληάδνπ Κνπκάηνπ, Η.&Νηαιακάγθα, Κ. (2019), Ζ Ππμίδα ηνπ Δαπηνχ κνπ, 

Πξφγξακκα Κνηλσληθήο θαη πλαηζζεκαηηθήο Αγσγήο γηα παηδηά, Δθπαηδεπηηθφο 

Οδεγφο γηα Μαζεηέο Γ‟ , Γ‟ , Δ‟  θαη Σ‟ Σάμεο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, Αζήλα: ΗΤΠ 

Παπαδάθε-Μηραειίδε, Δ. (1998). Ζ ζησπειέ γισ́ζζα ησλ ζπλαηζζεκάησλ : Ζ κε ιεθηηθέ 
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Abstract: This paper aims to explore the views of primary school teachers on lifelong 

learning. The research conducted was quantitative through the use of questionnaires. The 

survey involved 126 primary school teachers using the avalanche method. The results of the 

research showed that the participants consider lifelong learning as an important factor for the 

development of their profession. The motivations for participating in lifelong learning 

programs were the improvement of the professional status, the adaptation to new educational 

data, the enrichment of the cognitive capital, the necessity of attending lifelong learning 

activities and the provision of certificates. Respectively, the long duration of the programs, 

the limited time, the incorrect organization, the family obligations, the untimely and invalid 

information, the travel costs, the age, the lack of incentive for salary development were 

supported as factors of participation. 

Keywords : Lifelong learning, primary school teachers 

Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε. Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ήηαλ πνζνηηθή 

κέζσ ηεο ρξήζεο εξσηεκαηνινγίσλ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 126 εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηε κέζνδν ηεο ρηνλνζηηβάδαο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ ηε δηα βίνπ κάζεζε ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο. Χο θίλεηξα  ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα 

δηα βίνπ κάζεζεο αλαθέξζεθαλ,  ε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο, ε πξνζαξκνγή 

ζε λέα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα, ν εκπινπηηζκφο ηνπ γλσζηηθνχ θεθαιαίνπ, ε αλαγθαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο δξαζηεξηνηήησλ δηα βίνπ κάζεζεο θαη ε παξνρή πηζηνπνηεηηθψλ. 

Αληηζηνίρσο σο αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζπκκεηνρήο ππνζηεξίρζεθαλ ε κεγάιε ρξνληθή 

δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ, ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο, ε κε νξζή νξγάλσζε, νη νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο, ε κε έγθαηξε  θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε, ηα θφζηε κεηαθίλεζεο, ε ειηθία, ε 

αλππαξμία θηλήηξνπ κηζζνινγηθήο εμέιημεο. 

Λέμεηο Κιεηδηά :Γηα βίνπ κάζεζε, εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
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Δηζαγσγή 

Ζ εθπαίδεπζε αλέθαζελ απνηεινχζε κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζπληζηψζεο γηα ηελ νξζή 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, κηαο θαη νδεγεί ην φρεκα ηεο γλψζεο, ηεο 

απηνζπληήξεζεο, αιιά θαη ηεο επηηπρίαο γηα ηνλ θάζε άλζξσπν. Μέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ην άηνκν πξννδεπηηθά απνθηά πιεζψξα γλψζεσλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ. Ζ αλαγλσξηζκέλε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο έρεη 

νδεγήζεη φια ηα δεκνθξαηηθά θξάηε λα δεκηνπξγήζνπλ ην θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην, 

απνζθνπψληαο λα παξέρνπλ ζε θάζε άλζξσπν ην απαξαίηεην γλσζηηθφ πεδίν, ψζηε λα 

αλαπηπρζεί δηαλνεηηθά θαη λα θαιιηεξγήζεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ηαιέληα ηνπ, έρνληαο 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πιεζψξα εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζρνιείν 

εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ θχξην θνξέα εθπαίδεπζεο θαη κεηάδνζεο γλψζεσλ, σζηφζν δελ 

είλαη ν κνλαδηθφο, εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ ελειίθσλ. Σα ελήιηθα άηνκα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο πεγέο, εμειηζζφκελα ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο αηνκηθήο θαη επαγγεικαηηθήο πνξείαο ηνπο. Ζ πξναλαθεξφκελε νπηηθή 

βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο (Βαηάιε 2007), ε νπνία θαηαλνείηαη σο 

εθείλε ε πξνζέγγηζε πνπ αθνξά θάζε είδνπο κνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα ηππηθήο, κε ηππηθήο 

αιιά θαη άηππεο εθπαίδεπζεο, αλαθέξεηαη ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη επηηξέπεη ηε 

ζπγθξφηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπλέρεηαο ηνπ αηφκνπ, αιιεινεπηδξψληαο παξάιιεια κε ηελ 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Ζ αλαγθαηφηεηα ζπλερνχο επηκφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ζηεξηδφκελε ζηηο 

αξρέο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ζεσξείηαη ζηε ζεκεξηλή επνρή δηαδηθαζία πξσηεπνχζεο 

ζεκαζίαο, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα αληαπνθξίλνληαη ζην ζχγρξνλν θαη απαηηεηηθφ 

παγθνζκηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Δληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ ε παξνρή 

δηαξθνχο επηκφξθσζεο φζνλ αθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο πνιππνίθηιεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αιιά θαη 

ζηνλ πνιχπινθν ξφιν ηνλ νπνίνλ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ηφζν εληφο, φζν θαη εθηφο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Day, 2003). 

θνπφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

εμεηάδνληαο ηηο αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηε ζπκβνιή απηήο 

ζηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπο, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπο θαζψο θαη ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα ζπκκεηνρήο ηνπο. Ζ αλαγθαηφηεηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζην φηη παξέρεη έλα επξχηεξν πιαίζην θαηαλφεζεο ηεο 

έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο  δηα βίνπ κάζεζεο, επηηξέπνληαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο,  ζηελ 

επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή εμέιημή ηνπο.  
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Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε  

Σν ζπλερέο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ, σο ζπλέπεηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, έρεη επεξεάζεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηφλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

επηκφξθσζεο. Ζ παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία, ζην πιαίζην ηεο πεξεηαίξσ επηκφξθσζεο ησλ 

ελήιηθσλ αηφκσλ, θαζηζηά επηηαθηηθή αλάγθε, ηελ νξζή θαη ζπλερή εθαξκνγή ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο. 

Ζ δηα βίνπ κάζεζε απνηειεί κία εθνχζηα δηαδηθαζία κάζεζεο, ε νπνία πξέπεη λα ιακβάλεη 

ρψξα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, αθνξά αδηαθξίησο φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνηθίια εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, αθφκε θαη ζην ζπίηη (Schuller and 

Watson, 2009). Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο εμαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ 

αηφκνπ ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, απμάλνληαη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, απειεπζεξψλεηαη ε αλζξψπηλε δχλακε, απμάλεηαη ε απαζρφιεζε (Kesici, 

Şahin, İ &Aktürk, 2009). 

Δηδηθφηεξα νη επαγγεικαηίεο εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπληεινχληαη ζπλερψο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, πξέπεη λα εληάμνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε 

ζηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζνπλ ην γλσζηηθφ θεθάιαην ηνπο, λα 

αλαπηχμνπλ λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα πηνζεηήζνπλ ζηάζεηο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ ηελ 

πνηνηηθή αμηνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη παηδαγσγηθψλ εμειίμεσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο αλαζηνραζκνχ ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο ηνπο θαη ηελ επηηπρή αληαπφθξηζε 

ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ζέηεη ε θνηλσλία ηεο γλψζεο (Κψηζηθα, 2004). Ζ επηκφξθσζε κέζσ ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο, επηηξέπεη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα λα ελεκεξψλεηαη ζηηο εμειίμεηο ηεο 

παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, ψζηε λα αλαβαζκίδεηαη πνηνηηθά ε εξγαζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη 

λα αληαπνθξίλεηαη επηηπρψο ζηηο λέεο θνηλσληθέο, αιιά θαη εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο 

(Γνχθαο θαη ζπλ., 2007). πλεπψο ε επηκφξθσζε είλαη άκεζα ζπζρεηηζκέλε κε αιιαγέο πνπ 

αθνξνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζην εθάζηνηε αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, θαζψο 

θαη ζηα εθπαηδεπηηθά κνληέια, ελψ κέζσ απηήο επηδηψθεηαη ε αλαλέσζε θαη ν εκπινπηηζκφο 

ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε παηδαγσγηθφ θαη επηζηεκνληθφ επίπεδν, ψζηε λα 

ζπκπιένπλ κε ηηο επαγγεικαηηθέο εμειίμεηο (Βεξγίδεο, 2001). 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο 

δηαξθνχο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη καδί κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνζρνιηθήο αγσγήο, ζέηνπλ ηηο βάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο θάζε 

καζεηή, θάηη πνπ θαλεξψλεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο εκπινθήο 

ηνπο,ζηηο εμειίμεηο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο. Ζ δηα βίνπ κάζεζε ζπκβάιιεη ζηελ εθκάζεζε 

απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχγρξνλσλ θαη θαηλνηφκσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ, φζν θαη ζε πξαθηηθφ πιαίζην, ζηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο καζεηέο, εληφο θαη εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο, ζηελ 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, ζηελ ελζσκάησζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ Σερλνινγηψλ 
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ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ 

αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ επαγγεικαηηθή βειηίσζε ηνπο (Υξηζηνθνξίδνπ, 2012). 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο επηηέιεζεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κηαο θαη απηνί κπνχλ ηνπο καζεηέο γηα πξψηε 

θνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, έρεη δηεξεπλεζεί ζην πιαίζην πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ, 

ηα απνηειέζκαηα αξθεηψλ απφ απηψλ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ αδξνκεξψο.  

Ζ Βαηάιε (2007)κέζσ έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, εμέηαδε ηηο αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ 

φζνλ αθνξά ζηε δηα βίνπ κάζεζε, θαζψο θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγήο ηνπο ζην πιαίζην ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε εξεπλήηξηα εζηίαζε ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηνλ ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, εάλ ζεσξείηαη αλαγθαία δηαδηθαζία, εάλ ην 

έξγν πνπ επηηειείηαη ζην ζρνιείν ζπλδέεηαη κε ηε δηα βίνπ κάζεζε, εάλ ζπζρεηίδνπλ νη 

εξσηψκελνη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ξφιν ηνπο κε ηνλ ξφιν ηνπ δηα βίνπ καζεηή θαη πνηνη 

παξάγνληεο ζεσξνχλ φηη επεξέαδαλ ηηο ζέζεηο ηνπο, φζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο 

επηκφξθσζεο δηα κέζνπ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. ηε πνηνηηθή έξεπλα κέζσ ζπλέληεπμεο 

έιαβαλ κέξνο 20 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ζεηηθά 

δηαθείκελνη ζην δήηεκα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, αθνχ φπσο επεζήκαλαλ απνηειεί αλαγθαία 

ζπληζηψζα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπο. Σφληζαλ επίζεο φηη ε 

δηα βίνπ κάζεζε είλαη αλαγθαία, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο θαη ηεο 

αλαγθαηφηεηαο πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα, θνηλσληθήο, ηερλνινγηθήο θαη επηζηεκνληθήο 

θχζεσο θαη εηδηθφηεξα ζηελ αλαλέσζε ηεο γλψζεο ηνπο. Γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο, ε δηα βίνπ κάζεζε ηαπηηδφηαλ κε ηε δηα βίνπ παηδεία, επηζεκαίλνληαο φηη ε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη αέλαε, ελψ ηα νθέιε ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη άκεζα 

ζπζρεηηζκέλα κε ηελ απηνγλσζία. Δθηφο απφ ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ, ε δηα βίνπ 

κάζεζε βνεζά ζηελ επίιπζε ιχζεσλ, ζε δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο επαγγεικαηηθήο δσήο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ζνλ αθνξά ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα αλάθεξαλ 

σο πην ζεκαληηθά ηε βειηίσζε θαη ηελ αλαλέσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ηνπο.  

Οη Φψθηαιε θαη Ράπηεο (2008), δηεμήγαγαλ έξεπλα κε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ ηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζην πιαίζην 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο. Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ 

πνζνηηθή κέζσ ηεο ρξήζεο εξσηεκαηνινγίσλ θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο αλεξρφηαλ ζε 306 

εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη είραλ ζπκκεηέρεη θαηά ην παξειζφλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη 

απνθφκηζαλ ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ηνλίδνληαο φηη ηα πξνγξάκκαηα 

ζπλέβαιιαλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ επαγγεικαηηθνχ έξγνπ ηνπο. Σφληζαλ φηη 

θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξφγξακκα επηκφξθσζεο δηα βίνπ κάζεζεο απνηεινχλην 

πεξηερφκελν ηνπ, ε ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ ηνπ, ε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε, 

νη επηκνξθσηέο πνπ ζα ην δηεμάγνπλ, ε ειθπζηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ε νξγαλσηηθή 

αξηηφηεηα, ε πξνζθεξφκελε επειημία, ε επάξθεηα ρξφλνπ απφ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ν 

ηφπνο δηεμαγσγήο, ε ρξεκαηηθή απνιαβή, ηα εηδηθφηεξα θίλεηξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
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ηνπο θαη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο ηνπο. Αλαγλσξίζηεθε απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εξσηψκελσλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο είλαη 

αλαγθαία θαη επηηαθηηθή, ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ηνπο, ελψ ην 

πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ επηκφξθσζε αλ θαη είλαη επηζπκεηφ, δελ ζεσξείηαη απηνζθνπφο. 

Οη Αλαζηαζηάδεο θαη ζπλ. (2010) δηεμήγαγαλ έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, κε ζεκείν αλαθνξάο ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζηε ζπζηεκαηηθή 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ φζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο θαη αθνξνχζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη έλησζαλ αξθεηά 

έσο πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη ηφζν απφ ην πεξηερφκελν, φζν θαη απφ ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο 

ησλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο. Χο απνδνηηθφηεξε κνξθή επηκφξθσζεο ηφληζαλ ηε 

δηεμαγσγή ηαρχξξπζκσλ ζεκηλαξίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε, ελψ 

σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο δήισζαλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο φηη ηνπο ελδηέθεξαλ ζέκαηα 

ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο εληφο ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο, ε αλάπηπμε δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ κε βάζε ην εθάζηνηε γλσζηηθφ αληηθείκελν, 

θαζψο θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, φπσο ε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε δεκηνπξγηθήο ζρέζεο κε ηνπο καζεηέο. Χο ζεκαληηθφ θίλεηξν 

ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα αλάθεξαλ ην πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο, ηελ απνιαβή 

ρξεκαηηθνχ νθέινπο θαη ηελ κνξηνδφηεζε. Δπίζεο ηφληζαλ φηη επηζπκνχλ ηα πξνγξάκκαηα 

δηα βίνπ κάζεζεο λα ιακβάλνπλ ρψξα ηηο πξσηλέο ψξεο θαη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ 

ηνπο σξαξίνπ. 

Ζ Εεξβνχ (2012) πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηε δηα βίνπ κάζεζε εμεηάδνληαο ηηο 

απφςεηο ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο πξνο ηα νθέιε 

απνηίκεζεο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπο.Ζ έξεπλα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ πνζνηηθή κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζε 

απηή ζπκκεηείραλ 112 εθπαηδεπηηθνί απφ δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ Γήκνπ πθεψλ ηνπ Ννκνχ 

Θεζζαινλίθεο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ζπκκεηέρνπζεο ηφληζαλ φηη ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγεί ελζαξξπληηθά ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ 

κάζεζεο, ζηεξίδνληαο ηηο επηινγέο ηνπο θαζψο θαη αλέθεξαλ ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ 

πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ. Δπίζεο νη πεξηζζφηεξεο ζπκκεηέρνπζεο αλέθεξαλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο, ζπλέβαιαλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημή ηνπο θαη ζηελ απφθηεζε πξφζζεηνπ 

γλσζηηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαιιηέξγεηαο λέσλ δεμηνηήησλ.ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηα βίνπ κάζεζεο, αλαθέξζεθαλ νη νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο. 

O Kok (2012) πξαγκαηνπνίεζε κειέηε, εμεηάδνληαο ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά θίλεηξα 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο. 

ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 15 εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο, ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Μαιαηζίαο. Ζ κεζνδνινγία πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ ε πνηνηηθή, ελψ ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

ήηαλ ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απνθάιπςαλ φηη ε δηα βίνπ 

κάζεζε απνηειεί κία δηαδηθαζία πνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα νη ζπκκεηέρνληεο λα πεξλνχλ απφ 

πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζηάδηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε δπζαξέζθεηα θαη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ, έσο ηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε ζπλερηδφκελε 

αλάπηπμε ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην ζχλνιφ ηνπο επεζήκαλαλ φηη ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηε 

ζηήξημε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ 

κάζεζεο, ελψ ην ζηνηρείν ηεο θνπιηνχξαο δηαθάλεθε σο παξάγνληαο δηεπθφιπλζεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζε απηά. 

Ζ Hursen (2013) δηεξεχλεζε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα 

ηε δηα βίνπ κάζεζε. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε δηα κέζνπ ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ, ελψ σο 

εηδηθφηεξν εξγαιείν δηεμαγσγήο ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. ηελ 

έξεπλα έιαβαλ κέξνο 30 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ζε κία ζεηξά εξσηήζεσλ κε απψηεξν ζηφρν λα δηεξεπλεζνχλ νη ελέξγεηεο πνπ ζα 

ζπλέβαιιαλ ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ λα πάξνπλ κέξνο 

ζηα πξνγξάκκαηα απηά. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαθάλεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εξσηψκελσλ ππνζηήξημε φηη ε ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί εάλ αξκφδηνη θνξείο απφ δηαθνξεηηθά πιαίζηα εθπαίδεπζεο νξγαλψλνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Χο ζεκαληηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ πθίζηαληαη. Δπίζεο νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ηφληζαλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θχιν, απνηεινχλ 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο επίδξαζεο ηεο δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Ηδηαίηεξα επηζήκαλαλ, φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πεξηζζφηεξεο επζχλεο θαη 

θαζήθνληα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, θάηη πνπ έρεη αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο.  

Ζ Φπηηιάθνπ (2017) δηεμήγαγε έξεπλα γηα ηε ζπκβνιή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηελ 

ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Ζ κέζνδνο δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο ήηαλ ε πνζνηηθή θαη ζε απηή ζπκκεηείραλ 80 εθπαηδεπηηθνί. Απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο δηαθάλεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί αλαγθαία ηε ζπκκεηνρή 

ηεο ζε δξαζηεξηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο, αλεμαξηήησο ησλ ρξφλσλ πξνυπεξεζίαο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δήισζαλ φηη επηζπκνχλ ηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο, ελψ ηφληζαλ φηη ε εκπινθή ηνπο ζε απηά 

ζα πξέπεη λα ηνπο εμαζθαιίδεη επαγγεικαηηθά νθέιε, φπσο είλαη ε κηζζνινγηθή αχμεζε ή ε 

πξναγσγή, θάηη πνπ θαλεξψλεη φηη ηα εμσηεξηθά πιηθά θίλεηξα, ζεσξνχληαη πξνυπφζεζε γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο. Σφληζαλ φηη ζα πξέπεη νη δξαζηεξηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο λα 

είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαη λα αμηνινγνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Χο πξνο ηα 

νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά, επεζήκαλαλ ηε βειηίσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο εληφο ηεο ηάμεο, ηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ θαη πξνζφλησλ, ηνλ 
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εκπινπηηζκφ ηνπ γλσζηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπο, θαζψο θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Ζ Παπαδά (2018) δηεμήγαγε έξεπλα εμεηάδνληαο ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο, φζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο θαη ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα εζηίαδε ζηηο απφςεηο 

αιιά θαη ζηηο ζηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηεο πξσηνβάζκηαο βαζκίδαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηνλ ξφιν ζπκκεηνρήο ηνπο ζε επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχζαλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο, ηα νθέιε πνπ απνθφκηδαλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο θαη ελ ηέιεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο. Ζ έξεπλα πνπ 

δηελεξγήζεθε ήηαλ πνζνηηθή, κέζσ ηεο ρξήζεο εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ζπκπιήξσζαλ 

102 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαθάλεθε 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ πξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπνηε 

ηνπο δηλφηαλ ε επθαηξία, ζεσξψληαο φηη ε ζπιινγηθή ζπκκεηνρή απηψλ ησλ δξάζεσλ 

επηηξέπεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηθέξεη θαιχηεξα επηκνξθσηηθά 

απνηειέζκαηα. Χζηφζν δηαπηζηψζεθε φηη δελ ήηαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηθαλνπνηεκέλνη νη 

ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ επηκφξθσζε πνπ είραλ ιάβεη, ελψ σο παξάγνληεο επίδξαζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηα βίνπ κάζεζε αλέθεξαλ ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηνλ ρψξν 

δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ, ην θφζηνο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ηελ χπαξμε νηθνλνκηθνχ 

νθέινπο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο ζεσξήζεθε σο άκεζα 

ζπζρεηηζκέλε κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ απνθνκίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

απφ απηά.  

Πίλαθαο 1. πλνπηηθή Παξνπζίαζε ησλ Δξεπλψλ 

Έξεπλα θνπφο Μέζνδνο Γείγκα Απνηειέζκαηα 

Βαηάιε 

(2007) 

Γηεξεχλεζε ησλ 

αληηιήςεσλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

δηα βίνπ κάζεζε, 

θαζψο θαη ηηο 

πξαθηηθέο εθαξκνγήο 

ηνπο ζην πιαίζην ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο 

Πνηνηηθή 20 

εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

Οη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ 

ζεηηθά δηαθείκελνη ζην 

δήηεκα ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο. 

Φψθηαιε θαη 

Ράπηεο 

(2008) 

Γηεξεχλεζε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ζην 

πιαίζην ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζε πξνγξάκκαηα 

δηα βίνπ κάζεζεο 

Πνζνηηθή 

 

306 

εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

Οη εθπαηδεπηηθνί 

απνθφκηζαλ ζεηηθέο 

εκπεηξίεο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα δηα βίνπ 

κάζεζεο. 

Αλαζηαζηάδ Αμηνιφγεζε ησλ Πνηνηηθή Πξνγελέζηεξεο Οη εθπαηδεπηηθνί 
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εο θαη ζπλ. 

(2010) 

επηκνξθσηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φισλ 

ησλ βαζκίδσλ, κε 

ζεκείν αλαθνξάο ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο 

έξεπλεο δήισζαλ φηη έλησζαλ 

αξθεηά έσο πάξα πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη ηφζν 

απφ ην πεξηερφκελν, 

φζν θαη απφ ηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο ησλ 

πξνγξακκάησλ δηα 

βίνπ κάζεζεο. 

Εεξβνχ 

(2012) 

Γηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ 

γπλαηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο σο πξνο 

ηα νθέιε απνηίκεζεο 

απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο  ζε 

πξνγξάκκαηα δηα 

βίνπ κάζεζεο ζε 

ζρέζε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή 

εμέιημε ηνπο 

Πνζνηηθή 112 

εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

Σν εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγεί 

ελζαξξπληηθά ζηελ 

ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα 

πξνγξάκκαηα δηα βίνπ 

κάζεζεο, ζηεξίδνληαο 

ηηο επηινγέο ηνπο. 

Αλάθεξαλ ηελ χπαξμε 

θαηάιιεισλ 

πιηθνηερληθψλ 

ππνδνκψλ ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν γηα 

ηελ επηηπρή πινπνίεζε 

απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

Kok (2012) Γηεξεχλεζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ 

θηλήηξσλ πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα δηα 

βίνπ κάζεζεο 

Πνηνηηθή 15 

εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο, 

δεπηεξνβάζκηά

ο θαη 

ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

Ζ δηα βίνπ κάζεζε 

απνηειεί κία 

δηαδηθαζία πνπ έρεη 

ζαλ ζπλέπεηα νη 

ζπκκεηέρνληεο λα 

πεξλνχλ απφ πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα, 

φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηε δπζαξέζθεηα θαη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ, έσο 

ηελ ππέξβαζε ησλ 

εκπνδίσλ, ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ηε 

ζπλερηδφκελε 

αλάπηπμε ηνπο. 

Hursen 

(2013) 

Αμηνιφγεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηε 

δηα βίνπ κάζεζε 

Πνηνηηθή 

 

30 

εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

Ζ πιεηνςεθία ησλ 

εξσηψκελσλ 

ππνζηήξημε φηη ε 

ελίζρπζε ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί 



Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 10, Issue 1, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 264 of 306                                                                                                              

εάλ αξκφδηνη θνξείο 

απφ δηαθνξεηηθά 

πιαίζηα εθπαίδεπζεο 

νξγαλψλνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο. 

Φπηηιάθνπ 

(2017) 

Έξεπλα γηα ηε 

ζπκβνιή ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο ζηελ 

ελδνυπεξεζηαθή 

επηκφξθσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο 

Πνζνηηθή 80 

εθπαηδεπηηθνί 

Ζ πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί 

αλαγθαία ηε ζπκκεηνρή 

ηεο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο, 

αλεμαξηήησο ησλ 

ρξφλσλ πξνυπεξεζίαο. 

Παπαδά 

(2018) 

Δμεηάζηεθαλ νη 

απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ 

Ννκνχ Κνξηλζίαο, 

φζνλ αθνξά ζην 

δήηεκα ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο θαη ηε 

ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα 

Πνζνηηθή 102 

εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

Οη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ 

πξφζπκνη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε 

επηκνξθσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο φπνηε 

ηνπο δηλφηαλ ε 

επθαηξία, ζεσξψληαο 

φηη ε ζπιινγηθή 

ζπκκεηνρή απηψλ ησλ 

δξάζεσλ επηηξέπεη ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη 

επηθέξεη θαιχηεξα 

επηκνξθσηηθά 

απνηειέζκαηα. 

Μέζνδνο 

Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε 

πνζνηηθή, ε νπνία ζεσξήζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν πεξηιάκβαλε 21 εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ, πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο Likert. 

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε βάζε ηελ βνιηθή δεηγκαηνιεςία ε νπνία έιαβε ρψξα κε ηε 

κέζνδν ηεο «ρηνλνζηηβάδαο» («snowball sampling») (Babbie, 2013). Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηέιεζαλ 126 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ ηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2020 έσο ηεο 22 Μαΐνπ 2020 κε ηα πεξηζζφηεξα 

εξσηεκαηνιφγηα λα ζπκπιεξψλνληαη ειεθηξνληθά θαη ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε 

ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ  SPSS.  
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Απνηειέζκαηα 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 126 εθπαηδεπηηθνί εθ ησλ νπνίσλ ην 84% ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 

26% άλδξεο. Χο πξνο ηελ θαηαλνκή ζηελ ειηθηαθή θιίκαθα, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 

ήηαλ κεηαμχ ησλ 38 – 47 εηψλ (57%), ελψ ζην κνξθσηηθφ επίπεδν νη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο θαηείραλ πηπρίν ηεηξαεηνχο θνίηεζεο θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ(48%). 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηέζεηαλ πξνυπεξεζία κεηαμχ5-10 εηψλ (44%), ελψ 

σο πξνο ηελ εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε ε πιεηνςεθία (57%) θαηείρε κφληκε ζέζε εξγαζίαο. 

Απφ ηνπο εξσηψκελνπο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζε πνζνζηφ 83%, είρε παξαθνινπζήζεη 

πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, ελψ ην 89% ζεσξνχζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, έπξεπε λα επηκνξθψλνληαη ζπλερψο ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Χο 

απνηειεζκαηηθφηεξε κνξθή επηκφξθσζεο νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο (58%) αλέθεξαλ 

ηελ αηνκηθή επηκφξθσζε κέζσ ηνπ δηαβάζκαηνο βηβιίσλ ή ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, φπσο 

επίζεο θαη ηελ νξγαλσκέλε επηκφξθσζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηα 

βίνπ κάζεζεο. ε πνζνζηφ 76%, δήισζαλ φηη επηζπκνχλ νη αξκφδηνη εθπαηδεπηηθνί θνξείο λα 

δηνξγαλψλνπλ πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, φπσο επίζεο ηφληζαλ φηη είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν 90% ησλ εξσηψκελσλ επεζήκαλαλ φηη ηα πξνγξάκκαηα δηα 

βίνπ κάζεζεο ζα έπξεπε λα έρνπλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, ελψ θαηά ηελ πεξίνδν 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ην 75% ησλ ζπκκεηερφλησλ παξαθνινπζνχζε πξφγξακκα δηα βίνπ 

κάζεζεο. 

ζνλ αθνξά ζηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζεσξνχλ σο θαηαιιειφηεξε γηα ηελ απξφζθνπηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, νη πεξηζζφηεξνη (41%) αλέθεξαλ φηη ζα 

ήζειαλ λα παξαθνινπζνχλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, 

ελψ έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ πνζνζηφ (29%), δήισζε φηη ζα επηζπκνχζε λα εκπιαθεί ζε 

δξαζηεξηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Χο πξνο ηε ζπρλφηεηα πνπ 

επηζπκνχλ λα εκπιέθνληαη ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, ην 45% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζεσξνχλ σο ηδαληθφηεξε επηινγή ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εηήζηα βάζε, ελψ ην 33% δήισζε φηη 

ζα  επηζπκνχζε λα παξαθνινπζεί πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο φηαλ ιάκβαλαλ ρψξα 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

Χο πξνο ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο επηκφξθσζεο θαη ηελ 

αληαπφθξηζε απηψλ ζηηο αλάγθεο ηνπο, απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο δηαπηζηψζεθε φηη έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ (89%), ηφληζε σο θαηαιιειφηεξν ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο ηελ επηκφξθσζε ζε κηθξέο νκάδεο, ελψ αθνινχζεζαλ νη ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο θαη 

κέζνδνη (85%) θαη νη εηζεγήζεηο- δηαιέμεηο (66%). Χο εηδηθφηεξεο κνξθέο επηκφξθσζεο 

πξψηεο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ εξσηψκελσλ (87%) έξρνληαλ ηα κηθξήο δηάξθεηαο ζεκηλάξηα, 

θαη έπνληαλ ηα εηήζηα θαη εμ‘ απνζηάζεσο ζεκηλάξηα (83%), θαζψο θαηηα ζεκηλάξηα 

ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο (79%). Χο θαηαιιειφηεξν αληηθείκελν ησλ πξνγξακκάησλ δηα 

βίνπ κάζεζεο αλέθεξαλ νη εξσηψκελνη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο (87%), δεηήκαηα 

δηαθνξνπνηεκέλεο παηδαγσγηθήο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο 
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(86%), νξγαλσηηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα θαη ηξφπνπο νξζήο δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

(83%), θαζψο θαη ελεκέξσζε ζε ηερληθέο νκαδνζπλεξγαηηθήο θχζεσο (80%). 

Χο ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, νη ζπκκεηέρνληεο 

ππνζηήξημαλ ηελ επαγγεικαηηθή βειηίσζε (89%), ηελ πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (86%), ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ γλσζηηθνχ θεθαιαίνπ 

(84%), ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ηε βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο (83%), ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνθιήζεσλ εξγαζηαθήο θχζεσο (78%), ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ (75%), ηελ αλάγθε λα έξζνπλ ζε επηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο (73%).Ζ 

κηθξή δηαθνξνπνίεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαλεξψλεη φηη ηα θίλεηξα γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο είλαη πνιιά θαη πνηθίια.  

Οινθιεξψλνληαο, ζηα εηδηθφηεξα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ 

κάζεζεο σο πξψηε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθέξζεθε ην πεξηερφκελν (87%), ε 

ρξνληθή δηάξθεηα (83%), ν θνξέαο πνπ νξγαλψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

(78%), νη εθπαηδεπηέο, νη αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα πνπ θαιχπηνπλ ηα πξνγξάκκαηα 

(76%) θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο δηεμαγσγήο (44%). Σέινονη ιφγνηπνπ ιεηηνπξγνχλ 

αλαζηαιηηθά ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλάθεξε ηηο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (84%), ηε κε επηζπκεηή 

κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ κάζεζεο (78%), ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο,ηελ 

έιιεηςε ρξφλνπ (75%), ηε κε έγθαηξε πιεξνθφξεζε γηα ηελ δηεμαγσγή (76%),ηελ έγθαηξε 

πιεξνθφξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο (73%), ην θφζηνο κεηαθίλεζεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (68%), ηελ αθαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ δηεμαγσγήο ηνπο 

(63%) θαη ηε κε κηζζνινγηθή εμέιημε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά (60%). 

πδήηεζε 

Οη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ζπκθψλεζαλ 

θαζνιηθά γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δηαξθνχο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ 

κάζεζεο, αθνχ φπσο επεζήκαλαλ ε νξγαλσκέλε κνξθή επηκφξθσζεο είλαη ηδηαίηεξα 

απνδνηηθή θαη βειηηψλεη ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο ηνπο. Ζ παξαπάλσ άπνςε εληζρχεηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφληζε φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα θαη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δπηπξνζζέησο επεζήκαλαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο αληαπνθξίλνληαη σο επί ην πιείζηνλ 

ζηηο αλάγθεο ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, ζπκβάιινληαο ζηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε 

ηνποθαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο. Οη αληηιήςεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ νκνηάδνπλ κε απηέο πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ, φπνπ ε δηα βίνπ κάζεζε 

θαηαλνείηαη σο κέξνο ηεο δηα βίνπ παηδείαο (Βαηάιε, 2007), ζπκβάιιεη ζηελ απνθφκηζε 

ζεηηθψλ εκπεηξηψλ απφ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ(Βαηάιε, 2007; Παπαδά, 2018),ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ ζπκκεηερφλησλ (Εεξβνχ, 2012; Φπηηιάθνπ, 2017), ελψ ηνλίζηεθε 

ν ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο πνπ ζα πξέπεη απηή λα έρεη (Φψθηαιε θαη Ράπηεο, 2008). 
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Σν δείγκα αλέθεξε επίζεο φηη ε επηκφξθσζε ζε κηθξέο νκάδεο θαη ε αλάπηπμε ζπκκεηνρηθψλ 

ηερληθψλ, απνηεινχλ ηνπο πην ελδηαθέξνληεο ζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ ηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, ελψ σο πην θαηάιιειεο κνξθέο 

επηκφξθσζεο αλαθέξζεθαλ ηα ζχληνκεο δηάξθεηαο ζεκηλάξηα, ηα ελδνζρνιηθά θαη ηα εμ 

απνζηάζεσο ζεκηλάξηα, άπνςε ε νπνία επηβεβαηψλεη ηα απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξσλ 

εξεπλψλ (Αλαζηαζηάδεο θαη ζπλ., 2010).  

ηα εηδηθφηεξα αληηθείκελα πξαγκάηεπζεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο πξψηα ζηηο επηινγέο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλαθέξζεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, κνξθέο 

δηαθνξνπνηεκέλεο εθπαίδεπζεο, νξγαλσηηθά θαη δηαρεηξηζηηθά δεηήκαηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

θαη ε αλάπηπμε νκαδνζπλεξγαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο νκνηάδνπλ κε ηηο πξνηηκήζεηο 

ζπκκεηερφλησλ ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο (Αλαζηαζηάδεο θαη ζπλ., 2010). 

Χο πξνο ηα θίλεηξα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δξαζηεξηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο, νη 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε λέα 

εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα φπσο γηα παξάδεηγκα νη αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ γλσζηηθνχ θεθαιαίνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο δξαζηεξηνηήησλ δηα βίνπ κάζεζεο, ηελ παξνρή επηπιένλ πηζηνπνηεηηθψλ 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε. Σα θίλεηξα πνπ πξνάρζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, ζπκπιένπλ κε απηά πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ 

Βαηάιε (2007), Εεξβνχ (2012) θαηHursen (2012), ζηηο νπνίεο αλαθέξζεθαλ σο ιφγνη 

ζπκκεηνρήο ε βειηίσζε θαη ε αλαλέσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε 

απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ, φπσο θαη κε απηά ηεο έξεπλαο ησλ Αλαζηαζηάδε θαη ζπλ. (2010), 

φπνπ σο θίλεηξα ζπκκεηνρήο αλαθέξζεθαλ ην πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο, ηελ απνιαβή 

ρξεκαηηθνχ νθέινπο, ηελ κνξηνδφηεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε (Φπιηηάθνπ, 2017). 

Σα θίλεηξα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ έξεπλα σζηφζν δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά κε απηά πνπ 

ππνζηήξημαλ νη εξσηψκελνη ζηελ έξεπλα ησλ Φσθηαιή θαη Ράπηε (2008) θαη ηεο Παπαδά, 

(2018). Τπνζηήξημαλ σο θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο, ην 

πεξηερφκελν ηνπ θαη ε ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ ηνπ, ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ 

πξάμε, ηνπο επηκνξθσηέο πνπ ζα ην δηεμάγνπλ, ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ 

νξγαλσηηθή αξηηφηεηα, ηελ πξνζθεξφκελε επειημία, ηελ επάξθεηα ρξφλνπ απφ κέξνπο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο, ηε ρξεκαηηθή απνιαβή, ηα θίλεηξα παξαθνινχζεζεο 

ην θφζηνο ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ. 

Οινθιεξψλνληαο σο πξνο ηα εκπφδηα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο αλέθεξαλ ηε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ δηα 

βίνπ κάζεζεο, ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο ιφγσ επαγγεικαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, ηελ κε απνδνρή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ησλ δξάζεσλ, ηηο πνιιέο 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, ηελ κε έγθαηξε αιιά θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε ηνπο γηα ηε 

δηεμαγσγή θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ, ηα θφζηε κεηαθίλεζεο, ηελ ειηθία ηνπο, 

ηελ αθαηάιιειε νξγάλσζε, θαη ηελ κε χπαξμε θηλήηξνπ κηζζνινγηθήο εμέιημεο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο.Σα απνηειέζκαηα ζπλάδνπλ κε απηά πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ φπσο 
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γηα παξάδεηγκα ηεο Εεξβνχ (212), πνπ σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζπκκεηνρήο ζηα 

ζεκηλάξηα έρνπλ αλαθεξζεί νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, ή ηεο Hursen (2013), ζηελ νπνία 

αλαθέξζεθαλ νηθνλνκηθνί ιφγνη. 

Πξνηάζεηο 

Ζ παξνχζα έξεπλα εμέηαδε ηηο απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζην δήηεκα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Αλ θαη ην δήηεκα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο έρεη 

αλαπηπρζεί ζεκαληηθά ζε ζεσξεηηθή βάζε, σζηφζν θαη ε παξνχζα έξεπλα δηαπίζησζε φηη νη 

έξεπλεο εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο ζε αξηζκφ αιιά θαη πεξηερφκελν. Θα ήηαλ σθέιηκν επνκέλσο λα δηελεξγεζνχλ 

επξχηεξεο έξεπλεο πάλσ ζην δήηεκα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ επξχηεηα αθνξά φρη κφλν ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, αιιά θαη ηελ γεσγξαθηθή επέθηαζε. Έξεπλεο δηεμαγφκελεο ζε 

παλειιαδηθή εκβέιεηα ζα ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ εξεπλεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, ζηελ επηβεβαίσζε ή κε θαζψο θαη ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο.  

Θα ήηαλ επίζεο σθέιηκν εθηφο απφ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ε έξεπλα λα επεθηαζεί ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο απφ ηελ πξνζρνιηθή 

αγσγή έσο ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζηε δηελέξγεηα ζπγθξηηηθψλ εξεπλψλ πνπ 

λα πεξηιακβάλνπλ ζπκκεηέρνληεο απφ ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ψζηε λα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ λα αθνξνχλ επξέσο ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

Σέινο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο έξεπλεο ηνπ Kok (2021) θαη ηεο Hursen ζα ήηαλ σθέιηκν γηα 

ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα νη έξεπλεο λα εζηηάζνπλ ζε πξφζζεηνπο θνηλσληθνχο, 

πνιηηηζκηθνχο θαη δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο θαη ηελ επίδξαζε πνπ απηνί κπνξεί λα έρνπλ 

ζηηο αληηιήςεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε.  

πκπεξάζκαηα 

Ζ επηκφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο απνηειεί βαζηθφ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ αιιαγψλ εθπαηδεπηηθήο 

θχζεσο πνπ επηρεηξεί ην ειιεληθφ θξάηνο. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ε 

επξεία ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαζρνιεί δηαρξνληθά ηφζν ην επίζεκν θξάηνο, φζν 

θαη ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ.  

Ζ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα έρεη εθθξάζεη ηελ επηζπκία ηεο λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα δηα 

βίνπ κάζεζεο, σζηφζν γηα λα είλαη απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ε δηεμαγσγή ηνπο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε, νη 

αλάγθεο πνπ επηδηψθνπλ λα θαιχςνπλ κέζσ απηψλ θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο, ηα θίλεηξα θαη ηα 

εκπφδηα ζπκκεηνρήο ηνπο. ια ηα πξναλαθεξφκελα πξέπεη φρη κφλν λα ζπλππνινγίδνληαη 

πξηλ ηελ δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο, αιιά λα αμηνινγνχληαη ζπλερψο 
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ψζηε λα παξαηεξνχληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηα δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, νη θνξείο δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ 

κάζεζεο, κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο πξνάγνληαο ειθπζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εληζρχνληαο κέζσ ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ εκπνδίσλ, κε 

ζπλέπεηα ε εθαξκνγή ηνπο λα απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο επαγγεικαηηθήο θαη 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ηνπο. 
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Abstract: This research explores if the profile of kindergarten teachers bears an impact on 

their perception towards the idea of introducing a foreign language, especially the English 

language as a separate subject in the kindergarten. More specifically, it was explored whether 

and to what extent socio-demographic information concerning each kindergarten teacher 

separately (e.g. years of service, age, language knowledge e.t.c.) is related to adopting such an 

innovation or not. The quantitative approach and closed-ended questionnaires, which were 

completed by teachers currently working at public kindergartens throughout Greece were used 

as methodological tools. The sample surveyed was 50 kindergarten teachers and the statistical 

analysis of the quantitative data was carried out with the SPSS software package, which is 

used for complex statistics. Σhis research project depicted that certain factors, which are 

related to each pre-school educator separately, such as age, additional academic and 

vocational training,teaching experience, the school area  and so on have no influence on their 

opinion concerning the incorporation of the English language in the kindergarten. 

Keywords: Profile, perceptions of pre-school educators, English at Greek kindergarten, 

curriculum, school subject, pre-school education. 

Πεξίιεςε: θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα αλαδείμεη ηελ πηζαλφηεηα επίδξαζεο ηνπ 

πξνθίι ησλ λεπηαγσγψλ ζηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ εηζαγσγή κηαο μέλεο γιψζζαο, 

εηδηθφηεξα ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Νεπηαγσγείν. 

Αλαιπηηθφηεξα, δηεξεπλήζεθε ην θαηά πφζν θαη ζε πνην βαζκφ θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ θάζε λεπηαγσγφ μερσξηζηά (π.ρ. έηε πξνυπεξεζίαο, ειηθία, γλψζε 

αγγιηθήο γιψζζαο θ.η.ι.) ζρεηίδνληαη κε ηηο απφςεηο ηεο σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ή φρη απηήο 

ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Ζ έξεπλα έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο 

πνζνηηθήο κεζφδνπ αλάιπζεο θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα 

κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ δφζεθαλ ζε λεπηαγσγνχο πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηα 

ζρνιεία ηεο ρψξαο. Σν δείγκα  πνπ κειεηήζεθε αθνξά 50 λεπηαγσγνχο ηεο  ρψξαο καο θαη  ε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ  έγηλε  κε  ην ινγηζκηθφ παθέην SPSS γηα 

mailto:dadani_alex@yahoo.gr
mailto:alekasioz@yahoo.gr
mailto:dadani_alex@yahoo.gr
mailto:alekasioz@yahoo.gr


Scientific Educational Journal ―educ@tional circle‖  

Volume 10, Issue 1, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576 

Page 272 of 306                                                                                                              

ζχλζεηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. Μέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εγρείξεκα 

θαηαδεηθλχεηαη φηη ηα θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ θάζε λεπηαγσγφ, 

φπσο ε ειηθία,ε επηκφξθσζε θαη ε θαηάξηηζή ηεο,ε δηδαθηηθήο ηεο πξνυπεξεζία, ε 

γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ζρνιείνπ θηι. δελ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ηεο γηα ηελ έληαμε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζην Νεπηαγσγείν. 

Λέμεηο –θιεηδηά: Πξνθίι λεπηαγσγψλ, αληηιήςεηο λεπηαγσγψλ, Αγγιηθά ζην Διιεληθφ 

Νεπηαγσγείν, γλσζηηθφ αληηθείκελν, αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε.  

1. Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έληνλνο είλαη ν δηάινγνο γχξσ απφ ηελ έληαμε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Αγγιηθήο γιψζζαο θαη ζηηο κηθξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο καζεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζεο θαη ήδε νη εθπαηδεπηηθέο αηδέληεο έρνπλ ήδε αλαδηακνξθσζεί ζε 

απηή ηε βάζε, ψζηε ζην απψηεξν κέιινλ ε δηδαζθαιία κηαο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο θαη 

εηδηθφηεξα ησλ Αγγιηθψλ σο κηα άιιε linguafranca, λα εληαρζεί θαη ζηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ Νεπηαγσγείνπ, φπσο ήδε ζπκβαίλεη ζε αξθεηέο 

Δπξσπατθέο ρψξεο. Φπζηθά,  κηα ηέηνηα εμέιημε δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξέαζηνπο 

ηνπο θχθινπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πην πνιχ ηνλ θιάδν ησλ Νεπηαγσγψλ, ζρεηηθά κε ην 

πψο κηα ηέηνηα θαηλνηνκία ζα κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί θαη ζηηο ηάμεηο ησλ Νεπηαγσγείσλ ηεο 

ρψξαο καο. 

Χο ελ ελεξγεία Νεπηαγσγνί ηα ηειεπηαία ρξφληα, πξνβιεκαηηζηήθακε  αξθεηά γχξσ απφ 

δηάθνξα δεηήκαηα πνπ εγείξεη ε ζπγθεθξηκέλε θαηλνηνκία θαη αληαιιάμακε απφςεηο γηα ην 

ελ ιφγσ ζέκα κε πνιιέο ζπλαδέιθνπο ηνπ θιάδνπ καο. Μέζα ζε έλα ηέηνην θιίκα, ινηπφλ, ε 

αίζζεζε πνπ απηφκαηα δεκηνπξγήζεθε ήηαλ ν θιάδνο ησλ Νεπηαγσγψλ πιένλ «δηράδεηαη» 

σο πξνο ηηο ζέζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γχξσ απφ ηελ επηθείκελε έληαμε ηεο Αγγιηθήο 

γιψζζαο ζην ειιεληθφ Νεπηαγσγείν.  Έηζη, πξνέθπςε αβίαζηα ε επηζπκία λα δηεξεπλήζνπκε 

ζε πξψην επίπεδν θαηά πφζν ην πξνθίι ηεο ζχγρξνλεο Νεπηαγσγνχ θαη ηα θνηλσληθφ-

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ ηελ αθνξνχλ είλαη απηά πνπ επεξεάδνπλ αξρηθά ηηο αληηιήςεηο 

ηνπο γχξσ απφ ηελ εηζαγσγή ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ 

ειιεληθνχ Νεπηαγσγείνπ.Μέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ινηπφλ ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

θαηαδείμνπκε ηα βαζηθφηεξα ζεκεία ηεο ελ ιφγσ εξεπλεηηθήο καο πξνζπάζεηαο.  

Χο πξνο ηε δνκή, ε παξνχζα εξγαζία απαξηίδεηαη απφ έλα θεθάιαην πνπ αθνξά ζηε ζεσξία 

ζην νπνίν αλαιχνληαη νη αιιαγέο πνπ πθίζηαηαη πιένλ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα 

πιαίζηα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αλαθαηαηάμεσλ θαη εηδηθφηεξα ν 

ξφινο ηεο ζχγρξνλεο λεπηαγσγνχ. ηελ ζπλέρεηα επηρεηξείηαη κηα ζχληνκε αλάιπζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο αλαδηακφξθσζεο ηεο γισζζηθήο πνιηηηθήο θαη έληαμεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Αγγιηθήο γιψζζαο θαη ζε πξνζρνιηθφ επίπεδν, αθνινπζψληαο ηηο επηηαγέο κηα δηεζλνχο 

εθπαηδεπηηθήο αηδέληαο πνπ έρεη ζαλ θεληξηθφ ηεο άμνλα ηελ πνιπγισζζία, ελψ θιείλεη κε 

ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά θαηξνχο θαη πθίζηαληαη ζηελ ειιεληθή θαη μέλε 

βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ηελ ηαπηφηεηα θαη ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπο παξάγνληεο 
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πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζή ηνπ. ην ζεκείν απηφ θαζνξίδνληαη, επηπιένλ, θαη ν γεληθφο 

ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν πξνβήθακε ζηελ δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, αιιά θαη 

αλαιπηηθά ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαη απνηέιεζαλ ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο 

ηεο έξεπλαο καο. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη κεζνδνινγηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλάο καο θαη αλαιπηηθφηεξα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην δείγκα πνπ ζπκκεηείρε ζε απηήλ, ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο, θαζψο θαη ε κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ. 

Αθνινπζεί κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ κειεηψληαο ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο θαη θαηαιήγεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή καο πξνζπάζεηα. 

2. Θεσξία 

2.1  Ο ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

αλ άκεζε απφξξνηα ηεο θαηαζηαιηηθήο θαη κε αλαζηξέςηκεο επίδξαζεο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζην ζεζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πθίζηαηαη 

ηεξάζηηα αιιαγή. Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο έρεη μεθχγεη απφ ηα παξαδνζηαθά πξφηππα πνπ 

ηνπ έδηλαλ ην ξφιν απνθιεηζηηθά ηνπ θαηφρνπ θαη κεηαιακπαδεπηή ηεο γλψζεο
3
. Οη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο κεηαβάιινπλ ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη επνκέλσο θαη ην ξφιν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
4
. 

ην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ινηπφλ, ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ αιιάδεη θαη γίλεηαη πνιπδηάζηαηνο θαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθνο ζε ζρέζε κε 

ην παξειζφλ. Πξσηίζησο, απαηηείηαη απφ εθείλνλ λα βνεζήζεη, λα ζπκβνπιεχζεη θαη λα 

δηδάμεη ηνπο καζεηέο πσο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, πσο λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηνλ ηερλνινγηθφ θαηαηγηζκφ πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά θαη πσο λα 

πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια, ψζηε λα γίλνπλ ζην κέιινλ πνιίηεο κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

θνηλσλίαο, δηαηεξψληαο, φκσο, παξάιιεια θαη ηελ ηδηαίηεξε εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα, ηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ηα ηδηαίηεξα εζληθά ηνπο ζηνηρεία. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

δειαδή, δελ πεξηνξίδεηαη ζε γλσζηηθέο κφλν πεξηνρέο, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε πεξηνρέο πνπ 

αθνξνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο, εζηθέο θαη θνηλσληθέο πιεπξέο ησλ καζεηψλ. 

Αλαθεξφκελνη, φκσο, ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε θαη, ελ ζπλερεία, ζην ξφιν ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ-λεπηαγσγνχ, ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε ζεσξία ηεο Παηδαγσγηθήο, ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ έρνπλ δσηηθή ζεκαζία γηα ηε ζσκαηηθή, δηαλνεηηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπ αλάπηπμε. Ζ κεγάιε ζεκαζία, ινηπφλ, ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ πην 

ζεκαληηθή πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ είλαη πιένλ δεδνκέλε θαη ε θνίηεζε ησλ παηδηψλ 

                                                 
3
Παππάο, Α. (1995), χγρξνλε ζεσξία θαη πξάμε ηεο παηδείαο. Αζήλα: Γειθνί. 

4
Νηνχζθαο, Ν. (2005), Δπλντθέο ζπλζήθεο γηα ηε ζρνιηθή κάζεζε. Πξέβεδα: Ηδησηηθή Έθδνζε 
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ζηα λεπηαγσγεία, πξηλ πάλε δεκνηηθφ, είλαη αλαγθαία θαη κπνξνχκε λα πνχκε επηηαθηηθή, 

δηφηη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία δηακνξθψλεηαη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη κπαίλνπλ ηα ζεκέιηα 

θαη νη βάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ην πξψην ζρνιείν πνπ ζα 

θνηηήζεη ην θάζε παηδί ην νπνίν είλαη ν πξψηνο θαη ζεκαληηθφηεξνο ζηαζκφο ζηελ εμειηθηηθή, 

εθπαηδεπηηθή θαη ςπρνθηλεηηθή πνξεία ηνπ θάζε αηφκνπ. Οη εκπεηξίεο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ 

απνθηνχλ θαζψο επίζεο θαη ε ελίζρπζε ηεο απηνεηθφλαο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα 

λεπηαγσγεία ζεκαδεχνπλ φιε ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο θαη είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ 

νκαιή αλάπηπμή ηνπο ζε πγηείο θαη πιήξσο αλαπηπγκέλεο πξνζσπηθφηεηεο.  

Ο/Ζ λεπηαγσγφο, ινηπφλ, έρνληαο ηελ θαηάιιειε κφξθσζε θαη δηαξθή επηκφξθσζε, θαιείηαη 

κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, λα γίλεη αγσγφο θαη θνηλσλφο ηεο 

γλψζεο, ηελ νπνία πξέπεη λα απινπνηήζεη θαη λα κεηαδψζεη ζην λήπην. Καιείηαη λα 

κνξθψζεη, λα εκςπρψζεη, λα δηαπαηδαγσγήζεη, λα ζπκβνπιέςεη θαη λα ππνβνεζήζεη ην παηδί 

λα αλαπηπρζεί νιφπιεπξα θαη ηζφξξνπα θαη λα θαιιηεξγήζεη ηε ζθέςε, ην ιφγν θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπ. Σαπηφρξνλα, είλαη εθείλνο/ε πνπ ππνδεηθλχεη ζην παηδί ηηο ππνρξεψζεηο θαη 

ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη ηνπ καζαίλεη ηνπο ηξφπνπο ηεο ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο 

ζπλνκήιηθνπο ηνπ, εληζρχνληαο παξάιιεια ην νκαδηθφ πλεχκα θαη ην αίζζεκα ηεο 

ζπληξνθηθφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Ο/Ζ λεπηαγσγφο 

πξέπεη λα ππνβνεζήζεη ην παηδί λα αλαθαιχςεη ηε γλψζε κε ηε δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ 

πξνβιεκαηηζκνχ, ελζαξξχλνληάο ην λα πξνβιέπεη, λα εξεπλά, λα πεηξακαηίδεηαη, λα 

δεκηνπξγεί, λα ζπγθξίλεη, λα αλαθαιχπηεη ζρέζεηο, λα ηαμηλνκεί θαη λα αλαπηχζζεηαη λνεηηθά 

νηθνδνκψληαο ζπγρξφλσο θαη ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

γλψζεο. Έηζη, ην παηδί απνθηά εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ζηελ θξίζε ηνπ θαη γίλεηαη 

νινέλα θαη πην απηφλνκν
5
. 

2.2 Ζ αλάγθε έληαμεο ηεο δηδαζθαιίαο κηαοΞέλεο Γιψζζαο ζην Νεπηαγσγείν 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο αιιά θαη ηηο αλάγθεο πνπ 

επηηάζζνπλ νη ζχγρξνλεο αιιά θαη νη κειινληηθέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

ζπλζήθεο πνπ ηα παηδηά ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ σο ελήιηθεο, ην βαζηθφ εξψηεκα πνπ 

ηίζεηαη είλαη αλ ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζην ειιεληθφ λεπηαγσγείν θαη δηδάζθνληαη κε ην 

ηζρχνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ζα θαηαθέξνπλ σο ελήιηθεο λα αληαπεμέιζνπλ ζε κηα 

πνιχγισζζε θαη πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ηνπ κέιινληνο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ είλαη αλαγθαία ε δηακφξθσζε κηαο εζληθήο μελφγισζζεο πνιηηηθήο κε βάζε ηηο 

θνηλσληθέο αλάγθεο πνπ εμειηθηηθά δεκηνπξγνχληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ιφγσ ηεο 

παγθφζκηαο αιιαγήο. Μία μελφγισζζε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα εμειίζζεη ην 

ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ρσξίο λα δεκηνπξγεί νινθιεξσηηθέο αιιαγέο ζηελ ηζρχνπζα 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, θαζψο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο 

γισζζηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδνπλ φια ηα θξάηε-κέιε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

                                                 
5
ΤΠ.Δ.Π.Θ. - Π.Η. (2003), Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Α.Π..) Νεπηαγσγείνπ. Αζήλα: ΟΔΓΒ. 
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πνιπγισζζίαο
6
. 

πλεθηηκψληαο ηηο παξαπάλσ ζπληζηψζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηάζε ηεο Δπξψπεο γηα 

άλνηγκα ηνπ νξίδνληά ηεο πξνο ηελ πνιπγισζζία, δηαθαίλεηαη μεθάζαξα φηη ε εθκάζεζε 

μέλσλ γισζζψλ δελ απνηειεί, πιένλ, κία απιή πξνζσπηθή επηινγή επραξίζηεζεο θαη 

ελαζρφιεζεο, αιιά, αθελφο, κία αλαγθαηφηεηα, έλα κειινληηθφ πξνζφλ πνπ ζα απνηειεί έλα 

δηαβαηήξην γηα κία ζέζε ζηε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο. Αθεηέξνπ, ε γισζζνκάζεηα 

δηεπξχλεη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη δεκηνπξγεί λέα κνλνπάηηα θαη λνεηηθέο 

δεμηφηεηεο. Δξρφκελνο θάπνηνο ζε επαθή κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, κε λένπο ηξφπνπο 

θαη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα είλαη ζεβαζηή, ακβιχλεηαη ε 

δπζρέξεηα θαηαλφεζεο θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζηάζεηο δσήο. Ζ γισζζνκάζεηα είηε γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο είηε γηα ιφγνπο πξνζσπηθήο εμέιημεο δηαθαίλεηαη επηηαθηηθή γηα 

φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ.      

Καη φηαλ κηιάκε γηα γισζζνκάζεηα θαη επηινγή κηαο βαζηθήο μέλεο γιψζζαο γηα έληαμε ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ε γιψζζα πνπ θαίλεηαη λα θπξηαξρεί ζηηο επηινγέο ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ είλαη ε αγγιηθή. Ζ δχλακε πνπ δηαζέηεη ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη ε θπξηαξρία ηεο 

ρξήζεο ηεο ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηελ έρνπλ παγηψζεη ζηε ζπλείδεζε ησλ 

αλζξψπσλ κε απνηέιεζκα ε εθκάζεζή ηεο λα απνηειεί πφιν έιμεο θαη πιενλέθηεκα γηα θάζε 

κειινληηθφ νκηιεηή ηεο. Δπίζεο, αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη ην επίπεδν ησλ γισζζηθψλ 

ηθαλνηήησλ παξνπζηάδεη άλνδν φζν κηθξφηεξνο αξρίδεη θαλείο ηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο 

γιψζζαο θαη φζν πην δηαξθήο είλαη απηή, φηη ππάξρεη ζπλερήο αλάγθε γηα απμαλφκελα 

πξνζφληα ζηελ εθκάζεζε γισζζψλ ιφγσ ηεο δηεζλνχο αγνξάο εξγαζίαο πνπ ζα επηθέξεη 

άλζεζε ζηελ θαηάθηεζε ησλ «ηζρπξψλ» γισζζψλ κε πξψηε ηελ αγγιηθή, ηε γελίθεπζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(βαζηθή εθπαίδεπζε) θαη ην γεγνλφο φηη ε γλψζε ηεο Αγγιηθήο πξάγκαηη απνηειεί 

επαγγεικαηηθφ πξνζφλ, ηφηε ε Αγγιηθή γιψζζα ζα απνηειεί κηα linguafranca δηφηη, κέζσ 

απηήο, νη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο ηεο Δ.Δ. ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ, ζε πξνθνξηθφ επίπεδν 

ή ζε γξαπηφ ιφγν, απφ ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα
7
. 

χκθσλα κε δεκνζηεπκέλε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πνιιέο ρψξεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα αλαγλσξίδνπλ ηα νθέιε ηεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη 

έρνπλ κεηψζεη ηελ ειηθία έλαξμεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθκάζεζήο ηνπο
8
. Σα λεπηαγσγεία ή 

αιιηψο ζρνιεία πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη ρψξνη φπνπ κέζα απφ ην παηρλίδη, ηηο 

πνιιέο επθαηξίεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηηο επθαηξίεο γηα αλαθαιππηηθή κάζεζε πξνσζείηαη ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ε πνιιαπινγισζζία επηηπρέζηεξα απφ θάζε άιιε βαζκίδα. 

                                                 
6
Saylor, G. J., W.M. Alexander & A.J. Lewis (1981), Curriculum planning for better teaching and 

learning. New York: Holt, Rinehart and Winston (4th edition). 

7Λάδνο, Υ. (1999), Δζληθέο γιψζζεο θαη Δπξσπατθή Κνηλή. ην: http://www.greek-

language.gr/greekLang /modern_greek/studies/europe/G2/ index.html 
8
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, (2012),  ηελ Δπξψπε ηα παηδηά αξρίδνπλ λα καζαίλνπλ μέλεο γιψζζεο απφ φιν θαη πην 

κηθξή ειηθία. ην: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-990_el.htm. 

http://www.greek-language.gr/greekLang%20/modern_greek/studies/europe/G2/%20index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang%20/modern_greek/studies/europe/G2/%20index.html
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2.3  Γηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

Πσο, φκσο, έλαο/κία ζχγρξνλνο/ε εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη δεθηηθφο/ή ζε απηέο ηηο αιιαγέο; 

Πσο δηακνξθψλεη ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ/ηεο κέζα ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ; χκθσλα κε ηελ θνηλσληθή γλσζηηθή ζεσξία ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά 

απεηθνλίδεηαη, δηακνξθψλεηαη ή ειέγρεηαη απφ πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ή θαζνδεγείηαη 

απφ ηελ εζσηεξηθή δηάζεζε ηνπ αηφκνπ. Δπίζεο, νη πξνζσπηθνί παξάγνληεο, ε ζπκπεξηθνξά 

θαη ηα πεξηβαιινληηθά γεγνλφηα αιιειεπηδξνχλ θαη αιιεινεπεξεάδνληαη ακθίδξνκα. Με 

άιια ιφγηα, νη άλζξσπνη ξπζκίδνπλ θαη ηα θίλεηξα θαη ηε δξάζε ηνπο ζε θάζε πηπρή ηεο 

δσήο ηνπο θαζψο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο επηδξάζεηο. Δπίζεο, ζρεδηάδνπλ ηε δξάζε πνπ ζα 

θέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη απνθεχγνπλ ηερληθέο πνπ είλαη πηζαλφ ή έρνπλ δεη λα 

απνηπγράλνπλ. Γεληθφηεξα, εθαξκφδνπλ φηη γλσξίδνπλ φηη έρεη επηηπρία, ηνπο ηθαλνπνηεί θαη 

ηνπο δίλεη κία αίζζεζε απηφ-αμίαο θαη απηνπξαγκάησζεο
9
. 

Αθεηέξνπ, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ε έλλνηα ηεο «επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο» ή πξνθίι 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ έρεη αλαδπζεί σο κηα πεξηνρή επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ. Με ηνλ φξν «πξνθίι» ή «ηαπηφηεηα» ελλννχκε έλα ζχλνιν ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο αηφκνπ ή ησλ ηάζεσλ κηαο θαηεγνξίαο αηφκσλ ή 

πξαγκάησλ.  Χζηφζν νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ φηη πξφθεηηαη γηα 

κηα δπλακηθή θαη ζπλερή δηαδηθαζία ε νπνία επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά εμσηεξηθψλ ή 

εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ  κε ηα αθφινπζα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 1) εμαξηάηαη θαη 

ζρεκαηίδεηαη εληφο πνιιψλ πιαηζίσλ ηα νπνία ζπλζέηνπλ θνηλσληθνί-πνιηηηζηηθνί-πνιηηηθνί-

ηζηνξηθνί παξάγνληεο, 2) ζρεκαηίδεηαη κέζα απφ ηε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θαη κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα, 3) αιιάδεη θαη είλαη αζηαζήο θαη πνιχπιεπξε αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηά θαηξνχο απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηνπ θξαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, 4) 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο κέζσ εμηζηνξήζεσλ ζηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
10

. 

Καηά ηνπο Coldron θαη Smith, νη εθπαηδεπηηθνί αζρνινχληαη κε ηε δηακφξθσζε ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο, πξνζπαζψληαο λα δνκήζνπλ ην 

δηθφ ηνπο πξνθίι, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ην κέζα απφ ηε ζπλερή αιιειεπίδξαζή ηνπο κε 

παηδηά, γνλείο θαη ζπλαδέιθνπο
11

. Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα γηα ην πψο δηακνξθψλεηαη ε 

εθπαηδεπηηθή ηαπηφηεηα ζπλεηζθέξεη θαηά πνιχ ζην λα θαηαλνήζνπκε ην ηη ζεκαίλεη λα είζαη 

εθπαηδεπηηθφο ζηα ζρνιεία ηνπ ζήκεξα, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ξαγδαίεο αιιαγέο αιιά θαη 

ην πψο νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ απηέο ηηο αιιαγέο. Κάπνηεο κπνξεί λα 

                                                 
9
Bandura,  A. (1999), Social cognitive theory: An agentic perspective. ην:https://www.uky.Edu/~eushe2/ 

Bandura/Bandura 1999AJSP.pdf. 
10

Rodgers, C., & K. Scott, (2008), The development of the personal self and professional identity in learning to 

teach.ην:https: //www.academia.edu/ 1879050/Rodgers_and_Scott_2008_The _development_of_the_ 

personal_self_and_professional_identity_in_learning_to_teach 
11

Coldron, J., & Smith, R. (1999), Active Location in Teachers‘ Construction of their Professional Identities. 

ην:https://www.Researchgate.net/publication/261684366ActiveLocationinTeachers'Constructionoftheir 

Professional_Identities 

https://www.uky.edu/~eushe2/%20Bandura/Bandura%201999AJSP.pdf
https://www.uky.edu/~eushe2/%20Bandura/Bandura%201999AJSP.pdf
https://www.uky.edu/~eushe2/%20Bandura/Bandura%201999AJSP.pdf
https://www.academia.edu/1879050/Rodgers_and_Scott_2008_The_development_of_the_personal_self_and_professional_identity_in_learning_to_teach
https://www.academia.edu/1879050/Rodgers_and_Scott_2008_The_development_of_the_personal_self_and_professional_identity_in_learning_to_teach
https://www.academia.edu/1879050/Rodgers_and_Scott_2008_The_development_of_the_personal_self_and_professional_identity_in_learning_to_teach
https://www.researchgate.net/publication/261684366ActiveLocationinTeachers'Constructionoftheir%20Professional_Identities
https://www.researchgate.net/publication/261684366ActiveLocationinTeachers'Constructionoftheir%20Professional_Identities
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ελαξκνλίδνληαη θαη λα ζεσξνχληαη θαηάιιειεο, κπνξεί, φκσο, λα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην 

ηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνζσπηθά ζεσξνχλ θαηάιιειν ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηνπο
12

. 

Τπάξρνπλ, επίζεο, θάπνηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη είλαη νη αθφινπζνη: 1) νη πνιηηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε, 2) ηα 

πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, 3) νη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζεκεξηλή θνηλσλία (παγθνζκηνπνίεζε, ηερλνινγηθή έθξεμε θ.η.ι.) 4) 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, φπσο δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη κπνξεί λα είλαη αξλεηηθά (ακθηζβήηεζε, ζπγθξνχζεηο κε ζπλαδέιθνπο, 

θφβνο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ή αιιαγψλ) ή ζεηηθά (επραξίζηεζε, εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, 

ιήςε ξίζθνπ θαη επειημία γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θ.η.ι.)
13

. 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηηο αιιαγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο απνδνρήο θαη 

εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ αιιαγψλ ζηελ πξάμε, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηα ζπλαηζζήκαηα, ηελ ειηθία θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ αιιαγψλ, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη φζα πεξηζζφηεξα έηε πξνυπεξεζίαο έρεη έλαο/κία εθπαηδεπηηθφο ηφζν ιηγφηεξν 

δεθηηθφο είλαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο πηζαλφηαηα εμαηηίαο ησλ πνιπάξηζκσλ αιιαγψλ πνπ έρεη 

βηψζεη σο εξγαδφκελνο/ε
14

.πκπεξαζκαηηθά, νη εθπαηδεπηηθνί δηακνξθψλνπλ ηηο αληηιήςεηο 

θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο κέζα απφ κηα πιεζψξα ζπλερψλ αιιαγψλ, αλαγθψλ θαη 

δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ κέζα ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ αιιά θαη απφ ηηο 

θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ζεζκηθέο εμειίμεηο έμσ απφ απηφλ. Σέινο, ε 

πξνζσπηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ θαη ηα πξνζσπηθά βηψκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ επηινγψλ 

ηνπ/ηεο εληφο θαη εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο. 

3. θνπφο ηεο έξεπλαο 

Σν έλαπζκα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απηήο πνπ αθνξά ζηελ αλίρλεπζε κηαο πηζαλήο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ πξνθίι ηνπ/ηεο θάζε λεπηαγσγνχ θαη ηεο αληίιεςήο ηνπ/ηεο γηα ηελ 

έληαμε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζην Νεπηαγσγείν, ήηαλ ην ελδηαθέξνλ καο γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη, θπξίσο, ην γεγνλφο φηη, ζε ζπδεηήζεηο κε λεπηαγσγνχο, 

παξαηεξνχζακε κηα δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ηνπο γηα ην δήηεκα απηφ, γεγνλφο πνπ καο 

                                                 
12

Beijaard, D., P.C. Meijer & N. Verloop (2004), Reconsidering research on teachers‘ professional identity. 

ην:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.454.2571&rep=rep1&type=pdf 
13

θφδξα, Δ. (2010). Παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ  ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: ε επίδξαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ρνιή 

επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή; Φσηνπνχινπ, 

Β. (2003), Δπαγγεικαηηζκφο, Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε, Δπαγγεικαηηθή Σαπηφηεηα θαη Δθπαηδεπηηθφο. Ζ 

πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Παλεπηζηήκην Παηξψλ, ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ θαη 

Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία, 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. 
14

Hargreaves, A. (2005), Educational change takes ages: Life, career and generational factors in teachers‘ 

emotional responses to educational change. ην:https://www.deepdyve.com/lp/elsevier/ educational-change-

takes-ages-life-career-and-generational-factors-in-MgSV2bnJEi 
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πξνβιεκάηηζε θαη καο δεκηνχξγεζε εξσηεκαηηθά, φζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθαινχλ απηέο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο. 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα απνηππψζνπκε ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ 

θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ λεπηαγσγψλ θαη ησλ αληηιήςεψλ ηνπο γηα ηελ 

έληαμε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζην Νεπηαγσγείν. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

εμεηάζηεθε ην αλ ε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε ησλ ελ ελεξγεία λεπηαγσγψλ σο πξνο ηε 

δηδαζθαιία κηαο μέλεο γιψζζαο ζην ειιεληθφ λεπηαγσγείν θαη, εηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ 

έληαμε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, επεξεάδεηαη απφ ην αηνκηθφ  θαη εθπαηδεπηηθφ πξνθίι ηνπο. 

3.1 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζρεηίδνληαη κε παξάγνληεο πνπ δπλεηηθά 

ζαεπεξέαδαλ ηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο θαη ήηαλ ηα αθφινπζα: 

1) Ο παξάγνληαο ειηθία θαζνξίδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζηελ ρψξα καο γηα ηελ 

εηζαγσγή κηαο μέλεο γιψζζαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηελ Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε;  

2) Απνηεινχλ ηα έηε πξνυπεξεζίαο παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο ησλ αγγιηθψλ σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην 

λεπηαγσγείν; 

3) Καηά πφζν νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε επεξεάδνπλ 

ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην 

λεπηαγσγείν θαη ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ; 

4) Ζ γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απνηειεί παξάγνληα γηα λα δεη ν/ε λεπηαγσγφο ηελ έληαμε 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κε κηα πην ζεηηθή καηηά; ζνη/ζεο έρνπλ ην γισζζηθφ ππφβαζξν 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ζπγθιίλνπλ ζεηηθά ζηελ εηζαγσγή κηαο μέλεο γιψζζαο ζην 

λεπηαγσγείν; 

5) Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία εξγάδεηαη 

επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη κηα πηζαλή εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απφ 

ηελ πξνζρνιηθή βαζκίδα εθπαίδεπζεο; 

6) Οη κφληκνη/εο λεπηαγσγνί ή νη αλαπιεξσηέο/ηξηεο είλαη απηνί πνπ ζπγθαηαηίζεληαη  ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε κηα επηθείκελε εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιψζζα ζηελ πξνζρνιηθή 

αγσγή; 

7) ε πνην βαζκφ ε ζέζε ηνπ/ηεο θάζε λεπηαγσγνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα παίδνπλ 

πξνζδηνξηζηηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο ησλ λεπηαγσγψλ πεξί ηεο εηζαγσγήο ησλ 

αγγιηθψλ σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην λεπηαγσγείν;  

8) Ο αξηζκφο ησλ θνηηνχλησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ εξγάδεηαη απνηειεί 

παξάγνληα πνπ ζα επεξεάζεη κηα επηθείκελε έληαμε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζηα Α.Π. ηνπ 

ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ λεπηαγσγείνπ. 
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4. Μεζνδνινγία 

4.1. Γείγκα 

Ζ έξεπλα έιαβε ρψξα ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία ηνπ λνκνχ Θεζπξσηίαο, Κεθαιιελίαο, 

Δχβνηαο, Κξήηεο, Θεζζαινλίθεο θαη Αηηηθήο. Οη πεξηζζφηεξνη λνκνί πνπ επηιέρζεθαλ 

ζρεηίδνληαη κε πεξηνρέο πνπ έρνπκε δήζεη θαη δηδάμεη σο λεπηαγσγνί έρνληαο, έηζη, πην 

εχθνιε πξφζβαζε (ειεθηξνληθή θπξίσο) ζηα λεπηαγσγεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ. 

Άιινη επηιέρζεθαλ ηπραία. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δηαλεκήζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (email), αιιά θαη ηδηνρείξσο (ζε φζεο πεξηνρέο ήηαλ άκεζα πξνζβάζηκεο), 

εξσηεκαηνιφγηα θιεηζηνχ ηχπνπ, ηα νπνία νη ππεξεηνχληεο εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν 

λεπηαγσγνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ. Σν δείγκα πνπ κειεηήζεθε, ινηπφλ, είλαη ηπραίν θαη 

αθνξά 50 ελ ελεξγεία λεπηαγσγνχο ηεο επηθξάηεηαο  κε 50% ηνπ δείγκαηνο λα απεπζχλεηαη ζε 

εκηαζηηθέο πεξηνρέο, 26%  ζε αγξνηηθέο θαη 24% ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Ο αξηζκφο ησλ 

θνηηνχλησλ καζεηψλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ λεπηαγσγείσλ ήηαλ κέρξη θαη 30 καζεηέο. Ζ 

έξεπλα δηήξθεζε απφ ην επηέκβξην ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2017-2018 έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 

απηνχ έηνπο. 

Σν 100% ησλ λεπηαγσγψλ ήηαλ γπλαίθεο ππεξεηνχληεο ην δεκφζην λεπηαγσγείν, κε ην έηνο 

γέλλεζεο λα θπκαίλεηαη απφ ην 1961 κέρξη ην 1985, κε κεγαιχηεξν ην πνζνζηφ (60%)  απηψλ 

πνπ είλαη γελλεκέλεο κέρξη ην 1974 θαη κηθξφηεξν πνζνζηφ (40%) απηψλ πνπ είλαη 

γελλεκέλεο κεηά ην 1974. Σα ρξφληα πξνυπεξεζίαο πνπ δηέζεηε θαζεκία απφ ηηο λεπηαγσγνχο 

θπκαίλεηαη απφ 5 ρξφληα κέρξη θαη 30 ρξφληα, κε κφλν ηέζζεξηο λεπηαγσγνχο λα μεπεξλάλε ηα 

30 ρξφληα. Οη πεξηζζφηεξεο, φκσο, κε πνζνζηφ 48% θαηείραλ απφ 11 έσο 20 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο. Ζ δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία θπκαηλφηαλ απφ 5 έσο 30 έηε. Ζ πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο αθνξνχζε ζε κνλίκνπο εθπαηδεπηηθνχο (72%) θπξίσο ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ελψ ην 

ππφινηπν ζε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Οη πεξηζζφηεξεο λεπηαγσγνί ήηαλ γεληθήο 

αγσγήο, ελψ πνιιέο λεπηαγσγνί αζθνχζαλ θαη δηνηθεηηθφ έξγν σο πξντζηακέλεο, θαη αξθεηέο 

ήηαλ λεπηαγσγνί εηδηθήο αγσγήο. ζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε θαη ηα γεληθφηεξα πξνζφληα 

ηνπ δείγκαηνο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη φιεο γλψξηδαλ κία ηνπιάρηζηνλ μέλε γιψζζα κε 

θπξηφηεξε ηελ Αγγιηθή (65,5%), φιεο ρεηξίδνληαη Ζ/Τ, αιιά ην 55,2% δελ έρεη πξνρσξήζεη 

ζε πεξαηηέξσ ζπνπδέο. 

4.2 Δξεπλεηηθά εξγαιεία θαη κέζνδνο ζπιινγήο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνζνηηθή κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε θαη ην εξσηεκαηνιφγην σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε 

κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνηξάζηεθαλ ζε λεπηαγσγνχο ην επηέκβξην ηνπ 2017 θαη ε 

ζπιινγή ηνπο νινθιεξψζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Σα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ 

δνκεκέλα ζε ηξία κέξε: 
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Α. 13 εξσηήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ αθνξνχζαλ ην πξνθίι ησλ λεπηαγσγψλ. 

B. 13 εξσηήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ αθνξνχζαλ ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ. 

Γ. 11 εξσηήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ αθνξνχζαλ δεηήκαηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο. 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα, δεκηνπξγήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπξεπλήζεη ηηο ππνζέζεηο εξγαζίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη πεξηειάκβαλε 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ζηα θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

λεπηαγσγψλ θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ θάπνηεο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ 

πάλσ ζε δεηήκαηα πηζαλήο έληαμεο κηαο μέλεο γιψζζαο, θαη εηδηθφηεξα ηεο Αγγιηθήο 

γιψζζαο, ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ λεπηαγσγείνπ, θαζψο θαη δεηήκαηα 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ θαηλνηνκίαο. Αλαιπηηθφηεξα, σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην πξνθίι ησλ Διιελίδσλ λεπηαγσγψλ, 

φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία, νη βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο, αιιά θαη 

ζπνπδέο πνπ έρνπλ θάλεη επηπιένλ, νη γλψζεηο ηνπ πάλσ ζηνπο Ζ/Τ, αιιά θαη ηηο μέλεο 

γιψζζεο πνπ γλσξίδνπλ, ηε ζρέζε εξγαζίαο πνπ έρνπλ κε ηηο δνκέο ηελ εθπαίδεπζεο ζηελ 

νπνία εξγάδνληαη θαη ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα. Δπίζεο, 

πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία εξγάδνληαη, 

φπσο ν ηχπνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη απηή, θαζψο θαη ν αξηζκφο 

ησλ θνηηνχλησλ λεπίσλ ζε απηήλ. 

Χο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαζνξίζηεθε ε εξψηεζε «ζα κπνξνχζαλ ηα αγγιηθά λα εληαρζνχλ 

σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην ζχγρξνλν Διιεληθφ Νεπηαγσγείν;». 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη φια ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο απάληεζαλ 

ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, γεγνλφο πνπ ζπληέιεζε ζηελ νκαιή δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νξηζκέλεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

επέθεξαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο. 

4.3. Μέζνδνο αλάιπζεο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη ηεο θαη λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνηεο γεληθεχζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ πηζαλφλ 

λα αζθνχλ ηα θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ Διιελίδσλ λεπηαγσγψλ ζηηο αληηιήςεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζηα Α.Π. ηεο 

Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, πξνρσξήζακε ζε κηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέρηεθαλ. Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ έγηλε κε ην πξφγξακκα 

SPSS, έλα ζηαηηζηηθφ παθέην γηα ζχλζεηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη βαζηθφ εξγαιείν γηα 

πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε Cross Tabs γηα ζπζρεηίζεηο κεηαμχ πνηνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ειηθία, ζρέζε εξγαζίαο, ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, γλψζε 
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ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζέζε ησλ λεπηαγσγψλ 

ζε απηή, αξηζκφο θνηηνχλησλ καζεηψλ, θαζψο θαη νη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε ζε ζρέζε κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, φπσο δηαηππψζεθαλ 

παξαπάλσ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ αλαδείρζεθαλ παξνπζηάδνληαη θαη 

αλαιχνληαη ζην αθφινπζν θεθάιαην. 

5. Παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ  

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ  ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δείρλνπλ 

φηη, ζπκκεηείρε κφλν γπλαηθείνο πιεζπζκφο σο δείγκα γηα ηελ παξνχζα έξεπλα. πσο 

δηαθαίλεηαη θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε κηθξναλάιπζε, ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ λεπηαγσγείν 

δηδάζθνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί, δηαησλίδνληαο έηζη κηα παξάδνζε 

πνπ ζέιεη ην επάγγεικα ηεο λεπηαγσγνχ λα είλαη θαζαξά έλα γπλαηθείν επάγγεικα.  

Πξνζεγγίδνληαο ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα απφ κηα ζηαηηζηηθή πξννπηηθή, νη 

πεξηζζφηεξνη (38%) ζπκκεηέρνληεο αθνξνχλ κεζαίαο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο λεπηαγσγνχο κε 

ειηθία γέλλεζεο απφ 1968-1973θη ζπλεπψο κε αξθεηά ρξφληα πξνυπεξεζίαο, θάηη πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηαπηφρξνλα φηη πέξαζαλ κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηηο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηηο κεηαβαηηθέο 

πεξηφδνπο αλάκεζα ζηηο αιιαγέο απηέο. Αλαιπηηθφηεξα,ζηελ θαηεγνξία ησλ λεπηαγσγψλ 

γελλεζέλησλ κεηαμχ 1961-1967, ππάξρεη κηα ηζνξξνπία ησλ ζπκθσλνχλησλ (8%) θαη 

δηαθσλνχλησλ (8%)  κε ηελ εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηελ Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

Οη λεπηαγσγνί κε ειηθία γέλλεζεο απφ 1968-1973 είλαη απηνί πνπ εκθαλίδνπλ ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά  δηαθσλίαο (12%) κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ελ ιφγσ λενηεξηζκνχ, ελψ ε ειηθηαθή 

θαηεγνξία ησλ γελλεζέλησλ αλάκεζα ζηα 1980-1985 είλαη απηή πνπ εκθαλίδεη ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά (14%) ζπκθσλνχλησλ κε ηε ζέζε απηή. 

Μηα ζηαηηζηηθή ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ θαη ησλ 

αληηιήςεψλ ηνπο ζρεηηθά κηα πηζαλή έληαμε ησλ αγγιηθψλ σο μέλε γιψζζα ζην λεπηαγσγείν, 

απνδεηθλχεη φηη νη δχν πξναλαθεξφκελνη παξάγνληεο ελεξγνχλ αλεμάξηεηα, ρσξίο λα ηίζεληαη 

δεηήκαηα ηεο κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζεο. Ο παξάγνληαο ειηθία ινηπφλ ησλ λεπηαγσγψλ 

δελ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνπλ νη ζρεηηθά κε ηελ 

δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην ΑΠ ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ 

λεπηαγσγείνπ. (Πηλ. 1) 

Πίλαθαο 1. πζρέηηζε ειηθίαο λεπηαγσγψλ κε αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ έληαμε ησλ Αγγιηθψλ 

σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

Απφςεηο 

Νεπηαγσγψλ /Έηνο 

γέλλεζεο 

 Σα αγγιηθά σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

 

Ν 

     

fi% 

πκθσλψ 

απνιχησο 
πκθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

Γηαθσλψ 

 

Γηαθσλψ 

απνιχησο 

Total 
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δηαθσλψ 

1961-1967 
N 0 4 3 4 0 11 

fi% 0.0% 8.0% 6.0% 8.0% 0.0% 22.0% 

1968-1973 
N 1 5 7 6 0 19 

fi% 2.0% 10.0% 14.0% 12.0% 0,0% 38.0% 

1974-1979 
N 0 5 2 2 0 9 

fi% 0.0% 10.0% 4.0% 4.0% 0,0% 18.0% 

1980-1985 N 0 7 1 2 0 10 

fi% 0.0% 14.0% 2.0% 4.0% 0,0% 20.0% 

Πξηλ ην 1985 N 0 1 0 0 0 1 

fi% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 

Total N 1 22 13 14 0 50 

fi% 2.0% 44.0% 26.0% 26,0% 0,0% 100% 

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ην δεχηεξν εξψηεκα θαη ηνλ παξάγνληα δηδαθηηθή πξνυπεξεζία, νη 

αλαιχζεηο θαηαδεηθλχνπλ φηη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή (48%) ζηελ έξεπλα ζεκεηψλνπλ νη 

λεπηαγσγνί ηεο θαηεγνξίαο απφ 11-20 ρξφληα δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο, ελψ ηε κηθξφηεξε κε 

πνζνζηφ κφιηο 2% νη λεπηαγσγνί έσο 5 έηε εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο. Σα εξεπλεηηθά 

ππνθείκελα πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςεο ηεο εηζαγσγήο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ήδε απφ 

ηελ πξνζρνιηθή βαζκίδα εθπαίδεπζεο αγγίδνπλ κφιηο ην 22% γηα ηελ θαηεγνξία απφ 6-10 έηε 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, ελψ απηψλ πνπ δηαθσλνχλ κε πνζνζηφ 12% ζηελ θαηεγνξία απφ 11-20 

ρξφληα ππεξεζίαο. Ζ ίδηα θαηεγνξία λεπηαγσγψλ (11-20 έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο) εθθξάδεη 

ηαπηφρξνλα θαη ηελ νπδεηεξφηεηά ηνπ εθθξάδεη κε πνζνζηφ 18%. 

Μέζα απφ κηα ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο θαη αληηιήςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηελ έληαμε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Α.Π. ηνπ 

λεπηαγσγείνπ, νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο απνδεηθλχνπλ φηη ηα έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ηεο 

εθάζηνηε λεπηαγσγνχ δελ απνηεινχλ δπλακηθή πνπ επεξεάδεη ηηο ζέζεηο ηνπο πάλσ ζην ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε ζέκα (Πηλ. 2). 

Πίλαθαο 2. πζρέηηζε εηψλ δηδαθηηθήο εκπεηξίαο λεπηαγσγψλ κε αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ 

έληαμε ησλ Αγγιηθψλ σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

Απφςεηο 

Νεπηαγσγψλ /Έηε 

δηδαθηηθήο 

ππεξεζίαο 

 Σα αγγιηθά σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

 

Ν 

            

fi% 

πκθσλψ 

απνιχησο 
πκθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

Γηαθσλψ 

 

Γηαθσλψ 

απνιχησο 

Total 
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΄Δσο 5 
N 0 1 0 0 0 1 

fi% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 

6 έσο 10 
N 0 11 2 4 0 17 

fi% 0.0% 22.0% 4.0% 8.0% 0,0% 34.0% 

11 έσο 20 
N 1 8 9 6 0 24 

fi% 2.0% 16.0%   18.0% 12.0% 0,0% 48.0% 

21 έσο 30 N 0 2 2 2 0 6 

fi% 0.0% 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% 12.0% 

Πάλσ απφ 30 N 0 0 0 2 0 2 

fi% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 0,0% 4.0% 

Total N 1 26 0 0 0 50 

fi% 2.0% 44.0% 26.0% 26,0% 0,0% 100% 

 

ην ηξίην εξψηεκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ηε δηάζηαζε ηνπ θαηά πφζν νη Διιελίδεο 

λεπηαγσγνί ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαηάιιεια επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλν ψζηε λα 

ππνζηεξίμνπλ πξαθηηθά έλα ηέηνην θαηλνηφκν εγρείξεκα, εκθαλίδεηαη κηα δηρνγλσκία κε ην 

50% λα ζεσξεί ην εαπηφ ηνπ επαξθψο θαηαξηηζκέλν θαη ην 50% λα αηζζάλεηαη κηα 

επηζηεκνληθή αλεπάξθεηα σο πξνο ηελ αλάιεςε ηεο ππφ δηαπξαγκάηεπζεο θαηλνηνκίαο.Σν 

θαηά πφζν απηή ε ζεψξεζε επεξεάδεη ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε έληαμε ησλ αγγιηθψλ σο 

μέλε γιψζζα ήδε απφ ηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε εμεηάδεηαη κέζα απφ ηνλ πνηνηηθφ 

ζπζρεηηζκφ Chi-Square, ν νπνίνο απνδεηθλχεη φηη δελ πθίζηαηαη θακία ζρέζε εμάξηεζεο 

κεηαμχ ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ. Μπνξεί, ινηπφλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δείγκα 

λεπηαγσγνί πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ Αγγιηθψλ σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην 

Νεπηαγσγείν λα αηζζάλνληαη κηα ζρεηηθή αλεπάξθεηα σο πξνο ην επηζηεκνληθφ ηνπο 

ππφβαζξν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε καζεηέο λεπηαθήο ειηθίαο, αθνχ κφλν 

ην 32% δειψλεη θαηάιιεια επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλν, σζηφζν, δελ θαίλεηαη νπνηαδήπνηε 

άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπο απηνεηθφλα λα αζθεί νπνηαδήπνηε επίδξαζε 

ζηελ δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεψλ γηα κηα πηζαλή έληαμε ηεο μέλεο γιψζζαο ζε πξνζρνιηθφ 

επίπεδν θνίηεζεο (Πηλ. 3). 

Πίλαθαο 3. πζρέηηζε επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο κε αληηιήςεηο 

ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ έληαμε ησλ Αγγιηθψλ σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

Απφςεηο 

Νεπηαγσγψλ / 

Δπηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο 

Αγγιηθήο 

          Σα αγγιηθά σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

 

Ν 

 

 

πκθσλψ 

απνιχησο 
πκθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ, 

νχηε 

δηαθσλψ 

Γηαθσλψ 

 

Γηαθσλψ 

απνιχησο 

 

 

Total 
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fi% 

Ναη 

 

N 0 16 6 3 0 25 

fi% 0.0% 32.0% 12.0% 6.0% 0.0% 50.0% 

ρη 
N 1 6 7 11 0 25 

fi% 2.0% 12.0% 14.0% 22.0% 0.0% 50.0% 

Total 
N 1 22 13 14 0 50 

fi% 2.0% 44.0% 26.0% 28.0% 0.0% 100% 

 

πλερίδνληαο κε ην ηέηαξην εξψηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ λεπηαγσγψλ 

πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ γλψζε ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο (38 ζηνλ αξηζκφ) θαη ζε πνζνζηφ 65,5%  θαίλεηαη λα 

έρνπλ γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, 9 απφ απηέο (15,5%) θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ ηελ 

γεξκαληθή γιψζζα, ελψ 5 (8,6%)  απφ απηέο, 4 (6,9%) θαη 2 (3,4%) ηελ ηηαιηθή, ηε γαιιηθή 

θαη ηελ ηζπαληθή γιψζζα αληίζηνηρα.  

Γεληθφηεξα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη, ε ζχγρξνλε κέζε εθπαηδεπηηθφο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο, φπσο απνθαιχπηεη ε έξεπλα, δηαζέηεη πνιιά πεξηζζφηεξα αθαδεκατθά εθφδηα 

απφ έλαλ απιφ αθαδεκατθφ ηίηιν ζπνπδψλ, πνπ ηεο δίλεη ην εθαιηήξην γηα ηε δηδαζθαιία 

ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ. πσο απνδεηθλχεη κηα αλάιπζε ζπρλνηήησλ νξηζκέλσλ 

δεδνκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ε Διιελίδα λεπηαγσγφο είλαη πιένλ θαηαξηηζκέλε 

πέξαλ ηνπ δένληνο, κε παξαπάλσ απφ έλα ηίηιν ζπνπδψλ, κε κεηαπηπρηαθά δηπιψκαηα 

εηδίθεπζεο, κε γλψζεηο πάλσ ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη κε γλψζεηο 

ηνπιάρηζηνλ κηαο αθφκα επξσπατθήο γιψζζαο, εθηφο απφ ηε κεηξηθή ηνπο. 

Απφ ηηο λεπηαγσγνχο ινηπφλ πνπ γλσξίδνπλ ηελ αγγιηθή γιψζζα 38% ζπκθσλνχλ κε ηελ 

εηζαγσγή ησλ Αγγιηθψλ ζηα Α.Π. ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ελψ απφ φζεο δελ δηαζέηνπλ γισζζηθή 

επάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο μέλεο γιψζζαο κφλν ην 8% ζπκθσλεί, ελψ ην 10% δηαθσλεί κε 

ηελ θαηλνηνκία απηή. Σν ππφινηπν πνζνζηφ παξακέλεη νπδέηεξν. Πέξα φκσο απφ ηα ζηνηρεία 

θαζαξά πεξηγξαθηθνχ ραξαθηήξα, ε αλάιπζε κηαο πηζαλήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο γισζζηθήο 

ηθαλφηεηαο ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηελ 

έληαμε ησλ αγγιηθψλ σο μέλε γιψζζα ζην λεπηαγσγείν, θαηαδεηθλχεη φηη νη δχν παξάγνληεο 

δελ εμαξηψληαη κεηαμχ ηνπο, αιιά απνηεινχλ δπν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (Πηλ. 4). 
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Πίλαθαο 4. πζρέηηζε γισζζηθνχ ππφβαζξνπ Νεπηαγσγψλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα κε αληηιήςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηελ έληαμε ησλ Αγγιηθψλ σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

 

πλερίδνληαο κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ λεπηαγσγψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλά 

καο θαη αλαθνξηθά  κε ην πέκπην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, απνδεηθλχεηαη φηη φιεο νη λεπηαγσγνί 

εξγάδνληαη ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία ηεο ρψξαο καο, νη κηζέο ζε λεπηαγσγεία πνπ βξίζθνληαη 

ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο, 26% ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη 24% ζε αζηηθέο πεξηνρέο. 

πγθξίλνληαο ηα πνζνζηά ζπκθσλίαο θαη δηαθσλίαο κε ηελ άπνςε ηεο εηζαγσγήο ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα πνπ 

ζπκθσλνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ (24%) είλαη απηά πνπ εξγάδνληαη ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο, 

ελψ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά δηαθσλίαο εθθξάδνληαη απφ λεπηαγσγνχο ησλ εκηαζηηθψλ θαη 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ νπδεηεξφηεηαο αληηθαηνπηξίδεηαη επίζεο απφ 

ηηο λεπηαγσγνχο πνπ εξγάδνληαη ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο (16%), ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 

δηαθσλίαο (8%) εθθξάδεηαη απφ λεπηαγσγνχο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ. ζνλ αθνξά, ινηπφλ, 

ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην εθάζηνηε λεπηαγσγείνπ πνπ εξγάδεηαη ε 

θάζε λεπηαγσγφο, ε έξεπλα απνδεηθλχεη φηη θαη απηφ απνηειεί έλαλ παξάγνληα πνπ δελ 

δηαθνξνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηηο  αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηελ Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. πλεπψο, κηα 

ζπζρέηηζε κεηαβιεηψλ ζε επίπεδν ρ2, δελ απνδεηθλχεη ελδερφκελε επηξξνή κεηαμχ ησλ δπν 

παξαγφλησλ αιιειεμάξηεζεο (Πηλ. 5). 

  

Απφςεηο 

Νεπηαγσγψλ/ 

Γισζζηθφ 

ππφβαζξν ζηελ 

αγγιηθή ιψζζα 

Σα αγγιηθά σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

 

Ν 

 

 

fi% 

πκθσλψ 

απνιχησο 
πκθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ, 

νχηε 

δηαθσλψ 

Γηαθσλψ 

 

Γηαθσλψ 

απνιχησο 

 

 

Total 

ρη 

 

N 1 3 3 5 0 12 

fi% 2.0% 6.0% 6.0% 10.0% 0.0% 24.0% 

Ναη 
N 0 19 10 9 0 38 

fi% 0.0% 38.0% 20.0% 18.0% 0.0% 76.0% 

Total 
N 1 22 13 14 0 50 

fi% 2.0% 44.0% 26.0% 28.0% 0.0% 100% 
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Πίλαθαο 5. πζρέηηζε γισζζηθνχ ππφβαζξνπ Νεπηαγσγψλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα κε αληηιήςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηελ έληαμε ησλ Αγγιηθψλ σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

Απφςεηο 

Νεπηαγσγψλ / 

Γεσγξαθηθή 

πεξηνρή 

Σα αγγιηθά σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

 

Ν 

 

fi% 

πκθσλψ 

απνιχησο 
πκθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ, νχηε 

δηαθσλψ 

Γηαθσλψ 

 

Γηαθσλψ 

απνιχησο 

 

 

Total 

Αζηηθή 

 

N 1 5 2 4 0 12 

fi% 2.0% 10.0% 4.0% 8.0% 0.0% 24.0% 

Ζκηαζηηθή 
N 0 12 8 5 0 25 

fi% 0.0% 24.0% 16.0% 10.0% 0.0% 50.0% 

Αγξνηηθή 
Ν 0 5 3 5 0 13 

fi% 0.0% 10.0% 6.0% 10.0% 0.0% 26.0% 

Total 
N 1 22 13 14 0 50 

fi% 2.0% 44.0% 26.0% 28.0% 0.0% 100% 

 

Δπηπιένλ, θαηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ έθηνπ εξσηήκαηνο αλαδεηθλχεηαη φηη ε πιεηνςεθία (72%) 

ηνπ δείγκαηνο ησλ λεπηαγσγψλ είλαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ελψ ην ππφινηπν 28% είλαη 

αλαπιεξψηξηεο, δειαδή εθπαηδεπηηθνί ζε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ εηζαγσγή 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηελ Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε δείρλνπλ λα 

δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηε ζρέζε εξγαζίαο ησλ λεπηαγσγψλ, θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, 

θαίλεηαη φηη νη κφληκνη λεπηαγσγνί είλαη απηνί πνπ θξίλνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά ηελ έληαμε 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηφζν ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ζπκθσλίαο (26%) κε ηελ έληαμε ηεο ππφ δηαπξαγκάηεπζε θαηλνηνκίαο ζην 

πξνζρνιηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, φζν θαη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά δηαθσλίαο (28%)  αιιά 

θαη νπδεηεξφηεηαο (18%), θαίλεηαη λα δηαηππψλνληαη απφ ηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη 

αλαπιεξσηέο ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα θαηαιακβάλνπλ έλα πνζνζηφ 20% 

ζπκθσλίαο, ελψ εληχπσζε πξνθαιεί ην κεδεληθφ  πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλνπλ ζε επίπεδν 

δηαθσλίαο. Ζ ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ απνδεηθλχεη κηα 

ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ηνπο θαη κηα επηξξνή ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ησλ λεπηαγσγψλ ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ηνπο ζρεηηθά κε κηα πηζαλή έληαμε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε 

επίπεδν Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Παξαηεξνχκε, δειαδή, φηη ε ζηαζεξφηεηα ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ζπλζεθψλ θαίλεηαη λα είλαη κηα ζεκαληηθή αηηία ζεηηθήο ζηάζεο σο πξνο ην 

ελ ιφγσ εγρείξεκα ζε ζρέζε κε ηνπο αλαπιεξσηέο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη νπνίνη δείρλνπλ λα 

επεξεάδνληαη σο πξνο ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπο (Πηλ. 6). 
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Πίλαθαο 6. πζρέηηζε ζρέζεο εξγαζίαο κε αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ έληαμε ησλ Αγγιηθψλ σο 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

Απφςεηο 

Νεπηαγσγψλ/ 

ρέζε 

εξγαζίαο 

Σα αγγιηθά σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

 

Ν 

 

fi% 

πκθσλψ 

απνιχησο 
πκθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ, νχηε 

δηαθσλψ 

Γηαθσλψ 

 

Γηαθσλψ 

απνιχησο 

 

 

Total 

Μφληκνο 

 

N 1 12 9 14 0 35 

fi% 2,0% 24,0% 18,0% 28,0% 0.0% 72.0% 

Αλαπιεξσηήο 
N 0 10 4 0 0 14 

fi% 0.0% 20.0% 8.0% 0.0% 0.0% 28.0% 

Total 
N 1 22 13 14 0 50 

fi% 2.0% 44.0% 26.0% 28.0% 0.0% 100% 

 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ θαη ζηα πιαίζηα ηνπ έβδνκνπ εξσηήκαηνο, 

αλαδεηθλχεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (57, 1%) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αθνξά 

λεπηαγσγνχο γεληθήο αγσγήο, δειαδή δηδάζθνπλ ζε κηα ζπκβαηηθή ηάμε λεπηαγσγείνπ, ελψ 

ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (10,7%) αθνξά λεπηαγσγνχο εηδηθήο αγσγήο, πνπ δηδάζθνπλ δειαδή 

ζε εηδηθά λεπηαγσγεία ή θάλνπλ παξάιιειε ζηήξημε ζε καζεηέο κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο.18 απφ 

ηηο λεπηαγσγνχο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα δειψλνπλ φηη εθηεινχλ θαζήθνληα 

πξντζηακέλεο λεπηαγσγείνπ (Πηλ. 7). 

Πίλαθαο 7: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηε ζέζε εξγαζίαο 

 
Απαληήζεηο πλνιηθφ Πνζνζηφ 

απαληήζεσλ N Πνζνζηφ 

 

Νεπηαγσγφο Δηδηθήο Αγσγήο 6 10,7% 12,0% 

Νεπηαγσγφο Γεληθήο Αγσγήο 32 57,1% 64,0% 

Πξντζηακέλε 18 32,1% 36,0% 

                                             χλνιν 56 100,0% 112,0% 

 

Μηα πξνζεθηηθή κειέηε ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, θαηαδεηθλχεη φηη ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκθσλίαο (36%) κε ηελ εηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Αγγιηθψλ απφ 

ηελ πξνζρνιηθή βαζκίδα, φζν θαη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά νπδεηεξφηεηαο (14%) αιιά θαη 

δηαθσλίαο (24%) εθθξάδνληαη απφ λεπηαγσγνχο πνπ δελ επηθνξηίδνληαη κε δηνηθεηηθά 

θαζήθνληα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, Οη λεπηαγσγνί πνπ θαηέρνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζέζε 

πξντζηακέλεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα  παξακέλνπλ ζε πνζνζηφ 14% νπδέηεξεο σο πξνο ηελ 

θαηλνηνκία απηή, ελψ δηαθσλνχλ ζε πνζνζηφ 14% θαη ζπκθσλνχλ ζε πνζνζηφ 10%. ηα 

πιαίζηα κηα ζπζρέηηζεο ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ηεο ζέζεο επζχλεο ηεο λεπηαγσγνχ ζηε 
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ζρνιηθή κνλάδα θαη ηεο αληίιεςήο ηεο γηα ηελ έληαμε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο 

ζην ειιεληθφ λεπηαγσγείν, δελ θαίλεηαη λα πθίζηαηαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

παξαγφλησλ. Σν θαηά πφζν ε λεπηαγσγφο αζθεί ηαπηφρξνλα, πέξα απφ ηα δηδαθηηθά θαη 

δηνηθεηηθά θαζήθνληα, δελ απνδεηθλχεηαη φηη απνηειεί παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ άπνςή 

ηεο πεξί ηεο εηζαγσγήο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηελ ηάμε ηνπ 

ειιεληθνχ λεπηαγσγείνπ (Πηλ. 8). 

Πίλαθαο 8. πζρέηηζε ζέζεο λεπηαγσγψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα κε αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ 

έληαμε ησλ Αγγιηθψλ σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

Απφςεηο 

Νεπηαγσγψλ / 

Θέζε 

Πξντζηακέλεο 

Σα αγγιηθά σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

 

Ν 

 

fi% 

πκθσλψ 

απνιχησο 
πκθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ, νχηε 

δηαθσλψ 

Γηαθσλψ 

 

Γηαθσλψ 

απνιχησο 

 

 

Total 

ρη 

 

N 1 17 7 7 0 32 

fi% 2,0% 34,0% 14,0% 24,0% 0.0% 64.0% 

Ναη 
N 0 5 6 7 0 18 

fi% 0.0% 10.0% 12.0% 14.0% 0.0% 36.0% 

Total 
N 1 22 13 14 0 50 

fi% 2.0% 44.0% 26.0% 28.0% 0.0% 100% 

 

Σέινο, επηρεηξψληαο κηα αλάιπζε ησλ πνζνζηψλ πνπ αθνξνχλ ησλ αξηζκφ ησλ θνηηνχλησλ 

καζεηψλ αλά ζρνιηθή κνλάδα ζε ζρέζε κε ηηο απφςεηο ησλ ππεξεηνχλησλ λεπηαγσγψλ ζηηο 

κνλάδεο απηέο, δηαπηζηψλεηαη φηη ηφζν ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκθσλίαο (32%), φζν θαη 

νπδεηεξφηεηαο (20%) αιιά θαη δηαθσλίαο (16%) εθθξάδνληαη απφ ππεξεηνχληεο ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο απφ αξηζκφ καζεηψλ απφ 11-30. Σα κηθξφηεξα πνζνζηά ζπκθσλίαο (4%) αιιά θαη 

δηαθσλίαο (2%) αληηθαηνπηξίδνληαη απφ λεπηαγσγνχο κε ιηγφηεξνπο απφ 10 καζεηέο αλά 

ζρνιηθή κνλάδα. Απαληψληαο ζην  εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ αθνξά ζην θαηά πφζν ν αξηζκφο 

ησλ θνηηνχλησλ καζεηψλ ζηηο εθάζηνηε ζρνιηθέο κνλάδεο λεπηαγσγείσλ επεξεάδεη έσο 

θάπνην βαζκφ ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ζε επίπεδν Πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, κηα αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ 

κεηαμχ αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, αλαδεηθλχεη φηη νχηε ν αξηζκφο ησλ 

λεπίσλ αλά ζρνιηθή κνλάδα θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά σο πξνο ηελ δηακφξθσζε 

ησλ αληηιήςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο απηήο 

θαηλνηνκίαο (Πηλ. 9) 
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Πίλαθαο 9. πζρέηηζε αξηζκφ θνηηνχλησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα κε αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγψλ 

γηα ηελ έληαμε ησλ Αγγιηθψλ σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

Απφςεηο 

Νεπηαγσγψλ/ 

Αξηζκφο 

θνηηνχλησλ 

καζεηψλ 

 Σα αγγιηθά σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

 

Ν 

 

fi% 

πκθσλψ 

απνιχησο 
πκθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

Γηαθσλψ 

 

 

Γηαθσλψ 

απνιχησο 

Total 

΄Δσο 10 
N 0 2 2 1 0 5 

fi% 0.0% 4.0% 4.0% 2.0% 0.0% 10.0% 

11-30 
N 1 15 10 8 0 34 

fi% 2.0% 30.0% 20.0% 16.0% 0,0% 68.0% 

31-50 
N 0 5 0 3 0 8 

fi% 0.0% 10.0%  0.0% 6.0% 0,0% 16.0% 

Πάλσ απφ 50 N 0 0 1 2 0 3 

fi% 0.0% 0.0% 2.0% 4.0% 0,0% 6.0% 

Total N 1 22 13 14 0 50 

fi% 2.0% 44.0% 26.0% 26,0% 0,0% 100% 

 

ε γεληθέο γξακκέο ε παξνχζα εξγαζία θαηαδεηθλχεη φηη ηα θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψλνπλ ην πξνθίι ηεο ζχγρξνλεο Διιελίδαο λεπηαγσγνχ δελ 

θαίλεηαη λα αζθνχλ ζεκειηψδε επίδξαζε ζηηο αληηιήςεηο ηεο ζρεηηθά κε κηα πηζαλή έληαμε 

ηε δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηα πιαίζηα ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. 

6. πδήηεζε – πκπεξάζκαηα 

Ζ εηζαγσγή ζηε δηδαζθαιία κηαο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο απφ ηελ πξνζρνιηθή βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο, απνηειεί ήδε κηα πξαγκαηηθφηεηα γηα πνιιέο ρψξεο δηεζλψο. Ζ Δ.Δ έρεη 

νδεγήζεη κε ηηο δηαθεξχμεηο ηεο θαη ηα επίζεκα θείκελά ηεο, ζηελ αλαζεψξεζε θαη 

αλαζχληαμε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ζηε 

βάζε ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηεο πνιπγισζζίαο, ψζηε λα δηακνξθψζεη πνιίηεο ηθαλνχο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο κηαο ξαγδαίσο κεηαβαιιφκελεο θνηλσλίαο, έληνλα 

πνιππνιηηηζκηθήο θαη πνιπγισζζηθήο. Αθνινπζψληαο ηηο επξσπατθέο επηηαγέο κε αξθεηά 

αξγνχο ξπζκνχο, ε ρψξα καο κε ηνλ Ν.4692/2020 (άξζξν 2)πξφζθαηα ζεζκνζέηεζεκηα 

πηινηηθή εθαξκνγή ηεο «δεκηνπξγηθήο ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ κε ηελ αγγιηθή γιψζζα» 

ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δεκφζησλ λεπηαγσγείσλ ηεο επηθξάηεηαο. 

Σν ελδηαθέξνλ ινηπφλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ 
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αξθεηέο εξεπλεηηθέο δξάζεηο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηαθχβεπκα παξά ην 

επίθαηξν ηνπ ζέκαηνο θαη ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξεηηθψλ πνπ 

ζπγθιίλνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε
15

.  Διάρηζηεο θαη πνηνηηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα είλαη 

νη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί σο ηψξα ζηε ρψξα καο γηα ηελ έληαμε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο 

ζε επίπεδν Πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζρεηίδνληαη πξσηίζησο κε πξνηάζεηο-πξνγξάκκαηα 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, σο μέλε γιψζζα ζην ειιεληθφ Νεπηαγσγείν
16

.  

Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ίζσο λα ππξνδνηήζεη ην ελδηαθέξνλ  γηα πεξηζζφηεξα θαη πην 

εμεηδηθεπκέλα εξσηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κειινληηθψλ 

εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ην ελ ιφγσ ζέκα. 

Γεδνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ αθνξά ζηελ 

Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, επηρεηξήζεθε ζε 

έλα πξσηαξρηθφ θαη κηθξήο εκβέιεηαο επίπεδν λα δηεξεπλεζεί αλ απνηεινχληα θνηλσληθν-

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ/ηεο εθάζηνηε λεπηαγσγνχ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηηο ζέζεηο θαη 

ηηο αληηιήςεηο ηεο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. 

Μέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία ηεο 

ρψξαο καο θαη κε ηελ αβίαζηε ζπκκεηνρή 50 λεπηαγσγψλ,  μεθάζαξα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, 

ηειηθά, ηα αηνκηθά ζηνηρεία πνπ ζεκειηψλνπλ ην πξνθίι ηνπ/ηεο κέζνπ/εο Έιιελα/λίδαο 

λεπηαγσγνχ, δελ επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπ/ηεο γηα ηελ έληαμε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, 

σο δεχηεξε/ μέλε γιψζζα ζην λεπηαγσγείν. Δμεηάδνληαο κεζνδηθά έλα-έλα ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα απνθαιχπηεηαη φηη παξάγνληεο φπσο ε ειηθία ηεο εθάζηνηε λεπηαγσγνχ θαη ηα 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηεο, ε γισζζηθή ηθαλφηεηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη νη 

απφςεηο ηεογηα ην αλ είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλε λα ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ 

θαηλνηφκνπ εγρεηξήκαηνο,  δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ θάπνπ ηηο ζέζεηο ηνπο γηα ηελ 

δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν απφ ηε λεπηαθή θηφιαο ειηθία.  

Παξάιιεια, ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ εξγάδεηαη θαζεκία εμ απηψλ, ν 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε απηή, θαζψο θαη ην αλ εθηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη 

θαζήθνληα πξντζηακέλνπ/-εο δελ απνδεηθλχεηαη φηη αζθνχλ θάπνηα επηξξνή ζηνλ ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ην δήηεκα ηεο εηζαγσγήο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζηα αλαιπηηθά θαη 

σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ Νεπηαγσγείνπ. 

Ο κφλνο παξάγνληαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα λα επεξεάδεη θαη λα 
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δηαθνξνπνηεί ζε αηζζεηφ βαζκφ ηηο ζέζεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζε δεηήκαηα δηδαζθαιίαο ηεο 

Αγγιηθήο γιψζζαο, απφ ηελ λεπηαθή ειηθία, είλαη ην θαζεζηψο ζχκβαζεο θαη ε ζρέζε 

εξγαζίαο πνπ έρνπλ κε ηνλ θνξέα απαζρφιεζεο (κφληκνη-αλαπιεξσηέο). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη κφληκνη λεπηαγσγνί θαίλεηαη λα βιέπνπλ κε κηα πην ζεηηθή νπηηθή ηελ πινπνίεζε κηαο 

ηέηνηαο θαηλνηνκίαο, αληίζεηα κε ηνπο αλαπιεξσηέο πνπ δελ θαίλεηαη λα ηνπο απαζρνινχλ 

ηέηνηνπο είδνπο πξαθηηθά δεηήκαηα, αθνχ δελ ηνπο έρεη παξαρζεί αθφκα απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο ην πξναπαηηνχκελν αίζζεκα αζθάιεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο. 

ίγνπξα, φκσο, αμίδεη λα κειεηεζεί θαη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ γηα ην πνηνη είλαη νη 

παξάγνληεο εθείλνη πνπ ην ελ ιφγσ δήηεκα δελ ηπγράλεη κηαο έλζεξκεο νιηθήο απνδνρήο, 

ρσξίο ελδνηαζκνχο, αλαζθάιεηεο θαη δηζηαγκνχο απφ ηνπο/ηηο λεπηαγσγνχο. Καη νπσζδήπνηε 

νη έξεπλεο απηέο ζα πξέπεη, ίζσο, λα επηθεληξσζνχλ ζε παξάγνληεο φπσο πξαθηηθά δεηήκαηα 

(π.ρ. ζηειέρσζε, αξηζκφο καζεηψλ, θαηαιιειφηεηα ρψξσλ) επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν ηεο εθαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζην ειιεληθφ δεκφζην Νεπηαγσγείν. 

Ζ Αγγιηθή γιψζζα ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε είλαη πιένλ κηα πξαγκαηηθφηεηα δηεζλψο, 

ηφζν ζε επίπεδν ζεζκηθφ, φζν θαη ζε επίπεδν πηινηηθήο εθαξκνγήο. ηελ Διιάδα, φζν θαη αλ 

ηα βήκαηα πνπ γίλνληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αθνινπζνχλ πνιχ αξγνχο ξπζκνχο, 

σζηφζν νη απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ θαη νη επηβεβιεκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο νδεγνχλ ζηαδηαθά θαη επξέσο ζηελ έληαμε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο σο γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ζηα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Σν ζίγνπξν είλαη πσο ζηελ 

ρψξα καο, ε νκαιή εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο θαηλνηνκίαο δελ ζα είλαη εθηθηή ρσξίο 

ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο σο πξνο ηελ ελδειερή εμέηαζε ηεο θάζε ζπληζηψζαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αλ είλαη ε θαηλνηνκία απηή θαζ‘ απηή λα ιεηηνπξγήζεη πξνο 

φθεινο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ,  ειαρηζηνπνηψληαο φινπο ηνπο αξλεηηθνχο παξάγνληεο, 

ψζηε νη απξηαλνί πνιίηεο λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο ηνπο. 

«Ο φξνο «δηδαζθαιία» ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο δηαηξέρεη ην άξζξν ζην ζχλνιφ ηνπ. 

Δπνκέλσο, ζεσξνχκε ρξήζηκν λα επηζεκάλνπκε φηη ε ρξήζε ηνπ φξνπ «δηδαζθαιία» δελ 

αληηζηνηρεί ζε κηα αθξηβή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ «δηδαζθαιία», φπσο απηή πξαγκαηψλεηαη ζε 

άιιεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά ζε κηα επξχηεξε δηάζηαζή ηεο. πγθεθξηκέλα 

αλαθεξφκαζηε ζηε δηάζηαζε ηεο «δηδαζθαιίαο», φπσο απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί ζηε βάζε 

θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Χο γλσζηφ, ζην λεπηαγσγείν δελ ππάξρνπλ δηαθξηηά γλσζηηθά 

αληηθείκελα, νπφηε ε «δηδαζθαιία» εξκελεχεηαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηξηπηχρνπ καζεηήο-εθπαηδεπηηθφο-γλψζε.» 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

Διιελφγισζζε 
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Δηζαγσγηθέο έλλνηεο ζηε κεζνδνινγία έξεπλαο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ 

Introductory concepts in social science research methodology 
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Abstract: The aim of this paper is to present basic concepts in the research methodology of 

social sciences. First, the established, traditional, naturalistic view and the more recent, 

interpretive, humanitarian view of social research will be presented, whereas the basic 

assumptions of the naturalistic and humanitarian/interpretive "example" will be pointed out. A 

distinction will be made between qualitative and quantitative research, and research design 

issues will be commented on. Furthermore, the main stages of qualitative and quantitative 

research and some common data collection tools will be analyzed. Any issues of access to the 

field will be reviewed, along with issues of validity and reliability, whereas the ethical aspects 

of a research will be examined. In conclusion, there will be a brief reference to quality data 

analysis software and, in particular, to N-Vivo and ATLAS.ti. 

Keywords: qualitative and quantitative research, research design, validity and reliability, 

research ethics, N-Vivo and ATLAS.ti quality data analysis software 

Πεξίιεςε: ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη βαζηθέο έλλνηεο ζηε 

κεζνδνινγία έξεπλαο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Αξρηθά, ζα παξνπζηαζηεί ε θαζηεξσκέλε, 

παξαδνζηαθή, θπζηνθξαηηθή ζεψξεζε θαη ε λεφηεξε, εξκελεπηηθή, αλζξσπηζηηθή ζεψξεζε 

ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο, αιιά θαη ζα επηζεκαλζνχλ νη βαζηθέο παξαδνρέο ηνπ θπζηνθξαηηθνχ 

θαη αλζξσπηζηηθνχ/εξκελεπηηθνχ «παξαδείγκαηνο». Θα γίλεη κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο 

πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο έξεπλεο θαη ζα ζρνιηαζηνχλ δεηήκαηα ζρεδηαζκνχ κηαο έξεπλαο. 

Δπηπξφζζεηα, ζα αλαιπζνχλ ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο έξεπλαο θαη 

νξηζκέλα ζπλήζε κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Εεηήκαηα πξφζβαζεο ζην πεδίν ζα 

κειεηεζνχλ, δεηήκαηα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, αιιά θαη ζα γίλεη κηα εκβάζπλζε ζε 

πηπρέο δενληνινγίαο θαη εζηθήο κηαο έξεπλαο. Οινθιεξψλνληαο, ζα γίλεη κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζε ινγηζκηθά αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη, εηδηθφηεξα, ζην N-Vivo θαη ην 

ATLAS.ti. 

Λέμεηο θιεηδηά: πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο έξεπλεο, ζρεδηαζκφο εξεπλψλ, εγθπξφηεηα θαη 

αμηνπηζηία, δενληνινγία έξεπλαο, ινγηζκηθά αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ N-Vivo θαη 

ATLAS.ti 

mailto:christy_kof@hotmail.com
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Μέζνδνη Κνηλσληθήο Έξεπλαο: Πνζνηηθέο θαη Πνηνηηθέο 

ηαλ αλαθεξφκαζηε ζε «θνηλσληθή έξεπλα» ελλννχκε ηελ αθαδεκατθή έξεπλα πνπ αληιεί ηε 

ζεκαηνινγία ηεο, ηηο έλλνηεο θαη ζεσξίεο απφ ηνπο θνηλσληθνεπηζηεκνληθνχο θιάδνπο,έρεη σο 

αθεηεξία θνηλσληθέο αιιαγέο θαη δπκψζεηο θαη πξνέξρεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο(Bryman, 2017). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ππάξρνπλ δχν αληηθξνπφκελεο ζεσξήζεηο: 

ε θαζηεξσκέλε, παξαδνζηαθή, θπζηνθξαηηθή ζεψξεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θνηλσληθέο 

επηζηήκεο ηαπηίδνληαη κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη επηδηψθνπλ λα αλαθαιχςνπλ 

νηθνπκεληθνχο θαη θπζηθνχο λφκνπο θαη ε λεφηεξε, εξκελεπηηθή, αλζξσπηζηηθή ζεψξεζε, 

θαηά ηελ νπνία νη άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο (Cohen, Manion, & 

Morrison, 2008). 

ηαλ αλαθεξφκαζηε ζε κεζφδνπο θνηλσληθήο έξεπλαο ελλννχκε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαηά ηελ πνξεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ (Cohen et al., 2008) θαη νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηε δεηγκαηνιεςία, ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ηηο κεζφδνπο 

ζπιινγήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ (Bryman, 2017). Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

θπζηνθξαηηθνχο εξεπλεηέο είλαη νη ιεγφκελεο πνζνηηθέο, ελψ νη ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εξκελεπηηθνχο εξεπλεηέο είλαη νη ιεγφκελεο πνηνηηθέο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά νη πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κέζνδνη: 
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Πίλαθαο 1. χγθξηζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ 

 

Πεγή:Ίζαξε, Φ., & Πνπξθφο, Μ. (2015). Πνηνηηθή κεζνδνινγία έξεπλαο: Δθαξκνγέο ζηελ ςπρνινγία θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε [Ζιεθηξ. βηβι.], ζζ. 28–29. Αζήλα: χλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. Γηαζέζηκν 

ζην http://hdl.handle.net/11419/5826 

1. ρεδηαζκφο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ εξεπλψλ 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ εξεπλψλ απνηειεί έλα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο δήηεκα γηα ηε δηεμαγσγή 

θάζε έξεπλαο, πνπ δελ βαζίδεηαη ζε κία ζπληαγή θαη πεπαηεκέλε νδφ, αιιά εκπνηίδεηαη θαη 

εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηηο επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο θαη ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). 

Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ είλαη αλαγθαίν λα ιάβνπκε ππφςε: (1) ην 

αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, (2) ην ζθνπφ (ή ζηφρνπο) ηεο έξεπλαο, (3) ην ζεσξεηηθφ θαη 

επηζηεκνινγηθφ ππφβαζξν, (4) ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ή ππνζέζεηο, (5) ηηο κεζφδνπο 

παξαγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, (6) ηελ ηερληθή ηεο δεηγκαηνιεςίαο, (7) ηελ αλάιπζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, (8) ηελ αλαζηνραζηηθφηεηα ηνπ εξεπλεηή, δειαδή ηελ 

απηνθξηηηθή ηνπ ελδνζθφπεζε θαη ην βαζχ ηνπ ζηνραζκφ κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε 

http://hdl.handle.net/11419/5826
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πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ελδερνκέλσο επεξεάζνπλ ηελ έξεπλα θαη (9) δεηήκαηα 

δενληνινγίαο θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). 

χκθσλα κε ηνπο Cohen θαη ζπλεξγάηεο (2008), ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ 

κηαο έξεπλαο κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ κε πνηθίιν ηξφπν, βάζεη ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ έξεπλαο 

πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ εθάζηνηε εξεπλεηή θαη θάπνηα απφ απηά αθνξνχλ: 

1. ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, 

2. ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγηθνπνηεζνχλ νη ζηφρνη θαη νη 

ζθνπνί, 

3. ηε δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, 

4. ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο 

έξεπλαο,  

5. ηε δηακφξθσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ, 

6. ηελ εζηίαζε ηεο έξεπλαο, 

7. ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία,  

8. ηα δεηήκαηα δενληνινγίαο,  

9. ηνπο απνδέθηεο ηεο έξεπλαο, 

10. ηε δηακφξθσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, 

11. ηε δεηγκαηνιεςία, 

12. ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα, 

13. ηηο πεγέο πνπ απαηηνχληαη, 

14. ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία,  

15. ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, 

16. ηελ επηβεβαίσζε θαη ηελ επηθχξσζε δεδνκέλσλ θαη 

17. ηελ αλαθνξά θαη ηελ ηειηθή ζπγγξαθή ηεο έξεπλαο. (Cohenetal., 2008, ζει. 118) 

2. Ζ κειέηε πεξίπησζεο, ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη ε ζπλέληεπμε 

Τπάξρνπλ πνηθίια κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Ζ επηινγή ηνπ εθάζηνηε κέζνπ εμαξηάηαη απφ 

ηε κεζνδνινγηθή ζθνπηά ηνπ εξεπλεηή, ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

θ.ά. Δλδεηθηηθά, ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηε κειέηε πεξίπησζεο, ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

θαη ηε ζπλέληεπμε. 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο είλαη έλαο φξνο «νκπξέια», πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν εξεπλεηηθψλ 

ηαθηηθψλ ή κεζφδσλ θαη αζρνιείηαη θπξίσο κε ηηο θνηλσληθέο θαη αιιειεπηδξαζηηθέο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζε πξφζσπα, γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο (Verma&Mallick, 2004). Οη κειέηεο 
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πεξίπησζεο απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ, βνεζνχλ ζηελ 

πην μεθάζαξε θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη ζηε δηείζδπζε ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ελψ 

παξαηεξνχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα δηάθνξα πεξηβάιινληα, επηζεκαίλνληαο φηη 

ην πιαίζην είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηηο αηηίεο θαη ηα απνηειέζκαηα (Cohenetal., 2008). 

Ζ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε απνηειεί βαζηθφ θνηλσληνινγηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο πεδίνπ 

(fieldwork), κηα επέιηθηε κέζνδν, ελψ παξέρεη ζηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα λα εκβαζχλεη 

ζηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ έρεη, λα δηακνξθψζεη αληηιήςεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππφ 

παξαηήξεζε εξεπλψκελσλ ππνθεηκέλσλ θαη λα αλαιχζεη πνιπδχλακα θαη επηκέξνπο 

θαηλφκελα θαη ραξαθηεξηζηηθά κηαο πξαγκαηηθφηεηαο (Παζραιηψξε & Μίιεζε, 2005). 

Ζ ζπλέληεπμε ζεσξείηαη ην πην θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε ζε βάζνο 

κειέηε ησλ ζηάζεσλ ηνπ δείγκαηνο, ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δείγκαηνο, αιιά θαη 

ηελ θαηαλφεζε θαηλνκέλσλ. Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη ζεκαληηθή ε 

πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο επράξηζηεο αηκφζθαηξαο, ψζηε νη ζπλεληεπμηαδφκελνη λα 

κηιήζνπλ ειεχζεξα, ρσξίο ην θφβν δηαπφκπεπζήο ηνπο απφ ην ζπλεληεπθηή. 

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ν εξεπλεηήο κπνξεί λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο θαη 

δεδνκέλα κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ επηιεγκέλσλ, ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

αληηπξνζσπεπηηθψλ πεξηπηψζεσλ. Δίλαη έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

σο κέζν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, ειέγρνπ θαη εξκελείαο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ κηαο 

έξεπλαο. Οη ζπλεληεχμεηο «θσηίδνπλ», δειαδή επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνλ ηξφπν πνπ 

βιέπνπλ νη άιινη ηα πξάγκαηα, ζηηο ζθέςεηο ηνπο, ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο πνπ 

θξχβνληαη πίζσ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Μηα ζπλέληεπμε κπνξεί, σζηφζν, λα είλαη θαη ην 

κέζν γηα ηε βαζχηεξε εμέηαζε ησλ θηλήηξσλ ησλ εξσηψκελσλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

απάληεζαλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. 

Γεληθά, ε ζπλέληεπμε ζηεξίδεηαη ζηελ ειεχζεξε θαη αλνηρηή επηθνηλσλία, πξνυπνζέηεη 

θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζην ζπλεληεπθηή θαη ηνλ εξσηψκελν θαη σο ηερληθή άληιεζεο 

δεδνκέλσλ βνεζά ηνλ εξεπλεηή φρη απιψο λα πιεζηάδεη εηο βάζνο ην ζέκα ηνπ, αιιά θαη λα 

αμηνπνηεί εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα, θαη γεληθά, ζπλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ δεδνκέλα. Με 

άιια ιφγηα, ε ζπλέληεπμε είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα αλαθαιχςεη ν εξεπλεηήο ηη ζθέθηνληαη 

θαη ηη αηζζάλνληαη νη εξσηψκελνη. Χο εξγαιείν έξεπλαο παξνπζηάδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, 

δηφηη δίλεη επθαηξίεο λα δηεπθξηληζηνχλ θάπνηεο απαληήζεηο, λα γίλνπλ επηπιένλ εξσηήζεηο, 

δίλνληαο, έηζη, ηε δπλαηφηεηα γηα εκβάζπλζε, φπνπ ήηαλ αδηεπθξίληζηα φζα ιέρζεθαλ, θαη 

ιφγσ ηεο ακεζφηεηάο ηεο βξίζθεη, ζπλήζσο, κεγάιε απνδνρή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε κηα 

έξεπλα. 

Δπηπιένλ, ε ζπλέληεπμε επηηξέπεη ηελ επειημία ζπλεληεπθηή-ζπλεληεπμηαδφκελνπ, παξέρεη 

άκεζε αλαηξνθνδφηεζε, ζπκβάιιεη ζηε ιήςε απζφξκεησλ θαη εηιηθξηλψλ απαληήζεσλ, ελψ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα παξαηεξεί θαη ηηο εθθξάζεηο ρεξηψλ θαη πξνζψπνπ, 

ηνλ ηφλν ηεο θσλήο θ.ά. ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, ζηνηρεία ρξήζηκα γηα ηελ απνθπγή 

επηθαλεηαθψλ εξκελεηψλ. 
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Χζηφζν, δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχληαη θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ ηερληθή 

ηεο ζπλέληεπμεο, φπσο ην κηθξφ δείγκα θαη ην γεγνλφο πσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γελίθεπζεο θαη ζχγθξηζεο. Αθφκε, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο 

εμαξηάηαη αξθεηά απφ ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ηνπ εξεπλεηή θαη απφ ηα επηθνηλσληαθά ηνπ 

πξνζφληα. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο νη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ ελδέρεηαη λα «θαζνδεγνχλ» 

ηνπο εξσηψκελνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο «απνδεθηέο» απαληήζεηο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, νη 

εξεπλεηέο κπνξεί αθφκα θαη λα «ππνβάιινπλ» ηηο «ζσζηέο» απαληήζεηο. ε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε πάλησο, ν ζπλεληεπθηήο νθείιεη λα παξακέλεη απνζηαζηνπνηεκέλνο απφ ηα 

ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα κελ θξίλεη ή πξνδηαζέηεη ηηο απαληήζεηο ηνπο, ρσξίο 

βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη πσο δελ ελδηαθέξεηαη γηα απηέο. 

3. Δγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία 

ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξγαιείνπ ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηε 

ρνξήγεζε ησλ θιηκάθσλ κέρξη ηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ, ν εξεπλεηήο 

νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ εγθπξφηεηα αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν ηα επξήκαηα είλαη πξαγκαηηθά θαη δηαθξίλεηαη ζε 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή (Miles&Huberman, 1994). Ζ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ζρεηίδεηαη κε 

ην εξεπλεηηθφ ζρέδην, ηε κέζνδν, ηα δεδνκέλα θαη ηελ εξκελεία ηνπο (Cohenetal., 2008˙ 

Hitchcock&Hughes, 1995), ελψ ε εμσηεξηθή εγθπξφηεηα, απφ ηελ άιιε πιεπξά, αθνξά ζηε 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ δπλαηφηεηα γελίθεπζεο αλαθέξεηαη ζηελ έθηαζε θαηά ηελ 

νπνία ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη εθαξκφζηκα ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη πιαίζηα απφ 

απηφ πνπ δηεξεπλάηαη ή αλαθέξεηαη ζηε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζε άιινλ πιεζπζκφ 

απφ απηφλ ηεο έξεπλαο (Miles&Huberman, 1994˙ Robson, 2007).  

Ζ αμηνπηζηία πεξηγξάθεη ηε ζηαζεξφηεηα κηα κέηξεζεο, δειαδή εάλ ε επαλάιεςε ηεο 

κέηξεζεο ζα κπνξνχζε λα δψζεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα, αλ δηεμαγφηαλ ε εξεπλεηηθή κειέηε 

δεχηεξε θνξά ζε κηα παξφκνηα νκάδα απαληψλησλ θαη ζε έλα παξφκνην πεξηβάιινλ 

(Cohenetal., 2008˙ Silverman, 2000). Ζ αμηνπηζηία ζε κηα έξεπλα αλαθέξεηαη ζηελ ηζρχ ηνπ 

κεζνδνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζπιιέγεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο θαη ζην πψο απηφο ν ζρεδηαζκφο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα νδεγνχλ ζε 

αιεζηλά θαη άμηα εκπηζηνζχλεο επξήκαηα. 

Γηαζθαιίδνληαο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία κηαο έξεπλαο, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε 

φηη νη πεξηγξαθέο καο, αλεμάξηεηα απφ ηηο επηζηεκνινγηθέο αθεηεξίεο καο, αληαπνθξίλνληαη 

ζην ππφ κειέηε ζέκα καο θαη δελ είλαη απνηέιεζκα απζαίξεησλ εξκελεηψλ. ηεξίδνληαη 

δειαδή ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ απζηεξέο θαη κεζνδηθέο 

δηαδηθαζίεο (Βξπσλίδεο, 2015). 
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4. Πξφζβαζε ζην πεδίν θαη δεηήκαηα δενληνινγίαο 

ζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζην πεδίν, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ δήηεκα θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ (πεδίνπ έξεπλαο), θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζήο 

ηνπ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). ηνηρείν θαίξηαο ζεκαζίαο ζηε δηαδηθαζία απηή απνηειεί 

ε απνδνρή ηνπ εξεπλεηή απφ ηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα, ε νπνία εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ 

ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηέο ηνπ. Δηδηθφηεξα, ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα εκπλέεη εκπηζηνζχλε 

θαη νηθεηφηεηα, λα αλαπηχζζεη θηιηθέο ζρέζεηο κε ηα άηνκα, λα είλαη επγεληθφο, δηαθξηηηθφο. 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ ζα πξέπεη λα απνηειεί παξέκβαζε ζηε «θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία» ηνπ 

πεδίνπ ηεο έξεπλαο» (Φίιηαο, 1996). ε πξψηε θάζε, ζπλεπψο, ν εξεπλεηήο πξέπεη λα ιάβεη 

ηελ επίζεκε άδεηα, πνπ ζα ηνχ επηηξέςεη λα μεθηλήζεη ηελ έξεπλα ζηνλ νξγαληζκφ ή ηελ 

θνηλφηεηα θαη ζε δεχηεξε θάζε λα πξνζεγγίζεη ηα άηνκα πνπ ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ νξγάλσζε 

θαη δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο (Cohenetal., 2008). 

Ο Ησζεθίδεο (2003) ππνζηεξίδεη πσο ηφζν ην ζέκα ηεο εζηθήο φζν θαη ηεο δενληνινγίαο 

είλαη αλαγθαίν ζε φια ηα είδε θνηλσληθήο έξεπλαο, είηε απηή είλαη πνηνηηθή είηε πνζνηηθή. 

Γεληθά, ηα ζέκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ν εξεπλεηήο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο θαη 

γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ηα νπνία λα είλαη θνηλσληθά 

θαη επηζηεκνληθά απνδεθηά θαη ελδεδεηγκέλα. Σα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία απνηεινχλ ε 

αλσλπκία θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα, θαζψο ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζπρλά απνθαιχπηνπλ 

ζηνλ εξεπλεηή πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο δελ επηζπκνχλ λα έξζνπλ ζην θσο 

(Cohenetal., 2008). 

Αλαθνξηθά κε άιια δεηήκαηα δενληνινγίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλεηδεηή 

ζπλαίλεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, αθνχ πξψηα ελεκεξσζνχλ πιήξσο γηα ην ζθνπφ 

ηεο θαη ηνχο επηιπζνχλ νπνηεζδήπνηε απνξίεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη θαη ζηελ 

αλαινγία θφζηνπο – νθέινπο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ «ηζνξξνπία κεηαμχ αθελφο ησλ 

απαηηήζεσλ ηηο νπνίεο επηθνξηίδνληαη νη εξεπλεηέο σο επαγγεικαηίεο επηζηήκνλεο, πνπ έρνπλ 

σο ζηφρν ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο θαη αθεηέξνπ ησλ δηθαησκάησλ θαη αμηψλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ, πνπ ελ δπλάκεη απεηινχληαη απφ ηελ έξεπλα» (Cohen et al., 2008). Καιφ είλαη 

κάιηζηα λα ιακβάλεηαη θαη γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα είλαη 

εμαζθαιηζκέλεο εζηθά θαη εξεπλεηηθά θαη νη δχν πιεπξέο, απηή ηνπ εξεπλεηή θαη απηή ηνπ 

ζπκκεηέρνληα. Δπηπιένλ, πξέπεη ηνλίδεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ηα ζηνηρεία ηνπο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζαξά γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, πάληα ζηα πιαίζηα 

ηεο ηήξεζεο ηεο αλσλπκίαο. Με άιια ιφγηα, θξίλεηαη απαξαίηεην λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ζα 

ππάξμεη κεγάιε ηππηθφηεηα θαη ζα ηεξεζνχλ κε αθξίβεηα νη θαλφλεο ηεο εξεπλεηηθήο 

δενληνινγίαο (Patton, 1990). 
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5. Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Αληίζηνηρα φπσο ζπκβαίλεη κε ηα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ, έηζη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

δηάθνξνη ηξφπνη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ζηαηηζηηθά νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ νη εξεπλεηέο π.ρ. απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ην 

ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS θαη, εηδηθφηεξα, νη κέζνδνη ηεο πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο 

ζηαηηζηηθήο.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ε 

εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, κέζα απφ ηελ πξνθσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία επξχηεξσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, πνπ δηεπθνιχλνπλ θαηά πνιχ θαη 

ζπζηεκαηνπνηνχλ ην εξεπλεηηθφ έξγν (Cohenetal., 2008). ην παξφλ ππνθεθάιαην ζα 

εζηηάζνπκε ζηελ αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Ζ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζπρλά ζηε ιεγφκελε ζεκαηηθή αλάιπζε, ε 

νπνία επηδηψθεη λα αλαδεηήζεη, λα νξγαλψζεη θαη λα θαηαλνήζεη λνήκαηα κέζα απφ έλα 

ζχλνιν δεδνκέλσλ (Σζηψιεο, 2015) θαη απνηειείηαη απφ έμη ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εμνηθείσζε κε ηα δεδνκέλα θαη ην εξεπλεηηθφ πιηθφ, κέζα απφ ηε ζπλερή 

θαη επαλαιακβαλφκελε αλάγλσζε ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

αλαδήηεζε λνεκάησλ πνπ έρνπλ αμία γηα ην εξεπλψκελν θαηλφκελν (Ίζαξε & Πνπξθφο, 

2015). ην δεχηεξν ζηάδην, θσδηθνπνηείηαη ην πιηθφ, δίλνληαο ηίηινπο ζε απνζπάζκαηα ηνπ 

θεηκέλνπ, βάζεη ηεο πξνζσπηθήο αληίιεςεο ησλ εξεπλεηψλ (Bryman, 2017). Ζ θσδηθνπνίεζε 

απνηειεί απαξαίηεηε δηαδηθαζία, ψζηε λα κεησζεί ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ (Cohenetal., 

2008), αιιά θαη κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, ε νπνία εκπνηίδεηαη απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο 

πξντδεαζκνχο ηνπ εξεπλεηή (Σζηψιεο, 2015). Ζ θσδηθνπνίεζε είλαη έλαο ηξφπνο λα 

ζπλδένληαη ή λα θαηεγνξηνπνηνχληαη δεδνκέλα, κε ζηφρν λα δεκηνπξγεζνχλ ζεκαηηθέο 

πεξηνρέο ζρεηηθέο κε ηα δεδνκέλα πνπ εμεηάδνληαη θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 

θαηαγξαθή ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ησλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα εμεγεζνχλ ηα ίδηα ηα δεδνκέλα 

πεξηγξαθηθά θαη ίζσο θαη ζεσξεηηθά (Creswell, 2016). 

ην ηξίην ζηάδην αλαδεηνχληαη πηζαλά ζέκαηα ή ππνζέκαηα απφ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ, 

κέζα απφ ηε ζχλδεζε, ηε λνεκαηνδφηεζε, ηελ θαηαλφεζε, ηελ επηινγή, πεξηγξαθή θαη 

εξκελεία ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ εθ κέξνπο ησλ εξεπλεηψλ (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). Σα 

ζέκαηα/ζεκαηηθέο ελφηεηεο απνηεινχλ ζπκππθλσκέλεο θαη ζθαηξηθέο πεξηγξαθέο θαη 

εξκελείεο ηνπ ηξφπνπ πνπ ζπλεηδεηνπνηνχλ θαη κεηαθξάδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ην ππφ 

κειέηε θαηλφκελν (Μαληδνχθαο, 2007). 

ην ηέηαξην ζηάδην επαλεμεηάδνληαη ηα ζέκαηα, ψζηε λα ππάξρεη ζπλνρή αλάκεζα ζηα 

δεδνκέλα ησλ ζεκάησλ θαη ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, 

ελψ ζην πέκπην ζηάδην πξνζδηνξίδεηαη ε νπζία ηνπ θάζε ζέκαηνο, βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζεκαηηθνχ ράξηε ησλ δεδνκέλσλ (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). ην έθην ζηάδην ηεο αλάιπζεο, 
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πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαθνξά ησλ επξεκάησλ, κέζα απφ αθεγεκαηηθή ζπδήηεζε θαη 

παξνπζίαζε δηαινγηθψλ κεξψλ κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο (Creswell, 2016). 

6. Λνγηζκηθά αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

6.1. Λνγηζκηθφ N-Vivo 

Τπάξρνπλ δηάθνξα ινγηζκηθά πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο π.ρ. 

ην ινγηζκηθφ N-Vivo. Σν N-Vivo είλαη έλα δπλακηθφ θαη ζπλερψο εμειηζζφκελν ινγηζκηθφ 

αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ Απζηξαιία θαη βαζίδεηαη ζηε 

ινγηθή ηεο Δκπεηξηθά Θεκειησκέλεο Θεσξίαο (Σζηψιεο, 2014). 

 

ρήκα 1. Πεξηβάιινλ εξγαζίαο N-Vivo. Πεγή: https://i.ytimg.com/vi/SgY0MNdKVwM/maxresdefault.jpg 

Οη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ N-Vivo είλαη νη εμήο: α) ε νξγάλσζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ, β) ε θσδηθνπνίεζε, γ) ε αλαδήηεζε θαη ε αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ, δ) ε 

νπηηθνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ηεο αλάιπζεο κέζσ ζρεκαηηθψλ απεηθνλίζεσλ, ε) ε ζχληαμε 

εθζέζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κε ζπλεθηηθφ θαη εκπεηξηθά ζεκειησκέλν ηξφπν ηηο ζεσξεηηθέο 

θαηεγνξίεο θαη ππνζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

(Bazeley&Jackson, 2013). 

6.2. Λνγηζκηθφ ATLAS.ti 8 

Σν ATLAS.ti 8 απνηειεί έλα ινγηζκηθφ γηα δεκηνπξγηθή αλάιπζε, πνπ επηηξέπεη ηελ 

εμαγσγή, θαηεγνξηνπνίεζε θαη δηαζχλδεζε ηκεκάησλ δεδνκέλσλ απφ κηα κεγάιε πνηθηιία 

https://i.ytimg.com/vi/SgY0MNdKVwM/maxresdefault.jpg
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θαη φγθν εγγξάθσλ. 

Τπνζηεξίδεηεπίζεοηελαλαθάιπςεπξνηχπσλθαηηνλέιεγρνππνζέζεσλ.Μεηεβνήζεηαηνπινγηζκη

θνχ, ν εξεπλεηήο κπνξεί λα εμεξεπλήζεη δεδνκέλα, λα ηα θσδηθνπνηήζεη, λα εξγαζηεί κε 

ζρφιηα θαη ππνκλήκαηα, λα αλαδεηήζεη δεδνκέλα, λα δεκηνπξγήζεη δίθηπα θαη αλαθνξέο 

(Friese, 2019). 

Σα δεδνκέλα καο κπνξνχλ λα απνηεινχληαη απφ: 

 έγγξαθα θεηκέλνπ (φπσο ζπλεληεχμεηο, άξζξα, αλαθνξέο) 

 εηθφλεο (θσηνγξαθίεο, ζηηγκηφηππα νζφλεο, δηαγξάκκαηα),  

 ερνγξαθήζεηο (ζπλεληεχμεηο, εθπνκπέο, κνπζηθή), 

 βίληεν θιηπ (νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ),  

 αξρεία PDF (άξζξα, θπιιάδηα, αλαθνξέο),  

 αθφκα θαη γεσγξαθηθά δεδνκέλα (π.ρ. ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή Open Street 

Map). (ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH, 2019) 

 

ρήκα 2. Ζ Δπηθάλεηα Δξγαζίαο ηνπ Atlas.ti 8. Πεγή: “Atlas.ti 8 Windows – Quick Tour” [online 

document] by ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH, 2019. Copyright 2019 by the ATLAS.ti 

Scientific Software Development GmbH. Γηαζέζηκν ζην 

http://downloads.atlasti.com/docs/quicktour/QuickTour_a8_win_en.pdf 

 

http://downloads.atlasti.com/docs/quicktour/QuickTour_a8_win_en.pdf
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7. πκπεξάζκαηα 

Οη εξεπλεηέο, αλεμαξηήησο ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηε δηεμαγσγή κηαο 

έξεπλαο θαη ηεο ζεψξεζεο πνπ πξεζβεχνπλ -θπζηνθξαηηθήο ή εξκελεπηηθήο-, νθείινπλ λα 

είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο, αιιά θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. ε φια ηα 

ζηάδηα δηεθπεξαίσζήο ηεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά δεηήκαηα πξφζβαζεο ζην πεδίν, 

εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, αιιά θαη δενληνινγίαο. ηφρνο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη λα 

αλαδπζεί ε αιήζεηα, κέζα ηηο εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηελ νπηηθή θαη ηηο 

επηζεκάλζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα πξφζεζε βιάβεο ηνπο ή 

αιινίσζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ.  

θνπφο θάζε εξεπλεηή είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο λα πξνάγνπλ ην επηζηεκνληθφ 

πεδίν ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε πξαθηηθφ. Βέβαηα, αμίδεη λα ηνληζηεί πσο θάζε 

έξεπλα ελδέρεηαη λα έρεη πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαίλνληαη απφ 

ηνπο εθάζηνηε εξεπλεηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπξχλεηαη ην εξεπλεηηθφ πεδίν θαη λα 

πξνηείλνληαη/αλνίγνληαη λένη εξεπλεηηθνί νξίδνληεο ζε κειινληηθνχο εξεπλεηέο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ δηαησλίδεηαη ν «εξεπλεηηθφο θχθινο» θαη θάζε εξεπλεηήο πξνζζέηεη ην δηθφ ηνπ 

ιηζαξάθη ζηνλ αέλαν απηφ θχθιν ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο. 
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